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ARTEFACTE VOTIVE DIN PIATRĂ DIN OLTENIA ROMANĂ –
ÎNTRE PRODUCŢIE LOCALĂ ŞI IMPORT
Drd. Oana Tutilă Bărbat
Abstract: Votive Stone Artefacts from the Roman Oltenia – between Local Production and Import. The purpose of
this paper is to put together and analyse all the information about the local production of stone art objects in roman Oltenia. We, also,
try to capture the conditions and cause of the commercial phenomena with this kind of objects.
Cuvinte cheie: Oltenia romană, artă provincială, cariere de piatră, ateliere de pietrărie, importuri, relief, statuetă.
Keywords: roman Oltenia, provincial art, stone quarries, stone workshops, imports, relief, statuette.

Piatra reprezintă, cel mai adesea, materia primă în domeniul edilitar însă este şi cel mai durabil material prin
care se materializează ideea artistică.
Lucrarea de faţă încearcă să trateze problematica atelierelor de pietrărie locale în care au fost realizate
reprezentărilor plastice din piatră ale divinităţilor greco-romane, orientale şi balcanice descoperite în Dacia sudcarpatică, precum şi aspecte privind comerţul cu astfel de obiecte şi condiţiile şi cauzele care au determinat şi facilitat o
asemenea practică.
Ateliere de pietrărie în Dacia sud – carpatică
Pentru început este bine să precizăm că, în literatura de specialitate, atelier de pietrărie este utilizat deopotrivă
pentru a defini un spaţiu anume unde se prelucrează piatra având ca rezultat un produs finit1 dar şi cu înţelesul de
centru artistic2, mai ales pentru că, de cele mai multe ori, nu există dovezi arheologice ale unei sau unor construcţii unde
se desfăşoară activitatea în sine ci se poate deduce prin analiza comparativă a pieselor.
În Dacia romană, fac referire la denumirile meseriilor legate de extragerea şi prelucrarea pietrei doar câteva inscripţii: de
la Sarmizegetusa Claudius Saturninus sculpsit3 la Aquae Diogenes lapidarius4, Cristeşti Hermeros lapidarius5, Micia
Marcus Cocceius Lucius lapidarius6 şi dintr-o altă aşezare Titus Iulius lapidarius7. De imprimarea textului se ocupa o
persoană aparte conform mărturiei de pe chenarul unei inscripţii de la Napoca Zoilianus scripsit8.
Aceşti meşteri sau artişti îşi desfăşurau activitatea în cadrul unor ateliere de pietrărie care, se presupune că
trebuie să fie existat obligatoriu pe lângă oraşe dar şi în mediul rural, în aşezări vicane cu potenţial financiar mai
ridicat9.
În funcţie de amplasarea lor existau două tipuri de ateliere: primul în proximitatea carierei, unde puteau fi
realizate anumite tipuri de elemente (de pildă piese arhitecturale, elemente simple de construcţie) sau piese din piatră
(reliefuri, statui), al doilea în apropierea localităţilor sau chiar la periferiile acestora, ateliere deservite de cariere aflate
în împrejurimi sau în alte provincii.
Din păcate, în Dacia sud-carpatică nu se păstrează urmele nici unui atelier concret, cu excepţia celui de la
Romula10, despre existenţa căruia ne vorbesc blocurile în curs de prelucrare şi a resturile rezultate în urma procesului
de debitare. Din inventarul acestui complex nu face parte decât piatra în sine, nu şi unelte.
Drobeta
Carierele de piatră
Piatra se exploata, în epoca romană, mai ales din carierele de piatră de la vest de Drobeta. Dintre toate oraşele
Daciei sud-carpatice acesta era cel mai privilegiat deoarece nu numai că avea resurse naturale de piatră în împrejurimi
ci şi că acestea se aflau la foarte mică distanţă de oraş.
Calcarul jurasic şi cretacic de culoare roşiatică şi albă, utilizat la începutul stăpânirii romane, era extras din
cariera de la Iloviţa-Bahna, aflată la nord de Gura Văii11.
1

Crânguş 2005, passim.
Diaconescu 2004, p. 423.
3
IDR III/2, 15.
4
IDR II/3, 6.
5
IDR III/4, 133.
6
IDR III/3, 141.
7
Bărbulescu 1984, p. 39.
8
Bărbulescu 1984, p. 39.
9
Diaconescu 2004, p. 422.
10
Hortopan 2009, p. 113.
11
Wollmann 1996, p. 264.
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Urmele exploatării de epocă romană sunt vizibile şi în prezent, Ion Stîngă, în timpul unei periegheze sesizând, în
patru puncte, urme ale degajării blocurilor de piatră de formă paralelipipedică12. Din păcate, este singura carieră din
zonă unde se mai păstrează amprenta exploatării romane, în celelalte locaţii nemaifiind posibilă nici un fel de identificare
datorită extragerii continue a pietrei.
Pe la mijlocul secolului al II-lea, se pare că interesul pentru această carieră a scăzut din cauza calităţilor slabe
ale materiei prime (foarte puţin rezistent) şi au fost deschise alte exploatări la Vârciorova-Gura Văii, Brezniţa şi Vărănic,
unde era un calcar de o factură superioară cu aspect de travertin13.
Singura carieră de marmură exploatată în perioada romană, despre care există dovezi, este cea de la Bucova,
situată în apropiere de capitala provinciei. Prin urmare, orice piesă din categoria plasticii votive din piatră, realizată din
marmura aceasta, poate fi, mai degrabă, un produs importat decât unul realizat la un atelier local sau, în cel mai bun caz
doar materia primă era importată. Însă Al. Diaconescu opinează că era mai puţin costisitor să se aducă marmură de
import pe calea apei decât de la Bucova. În sprijinul acestei afirmaţii aduce o placă în formă de capitel de pilastru
corintizant14, realizată din marmură de Thasos15. Comanditarul preferă să aducă din Asia Mică placajul de marmură
pentru o întreagă încăpere (cel puţin) deşi astfel de piese arhitectonice erau realizate şi la Sarmizegetusa, cel mai
probabil motivat de costurile mai scăzute ale transportului16 dar şi de calitatea materialului.
Atelierele de pietrărie
Ion Stîngă este de părere că la Drobeta existau cel puţin trei ateliere de pietrari, două în apropierea carierelor iar
altul aproape sau chiar în oraş17. Din păcate nici unul nu a fost descoperit în teren. Pentru un atelier în apropierea
carierei de la Vărănic ar pleda două monumente funerare aflate în curs de prelucrare, descoperite în satul Magheru,
foarte aproape de exploatare18. Este vorba de două conuri de pin care nu au solzii redaţi. Sunt singurele piese
neterminate, dintre altele aflate în acelaşi stadiu de prelucrare din colecţia muzeului din Drobeta Turnu Severin, care au
un loc de descoperire19. Celelalte piese aparţin unor ateliere drobetane, din oraş sau cariere, fără a se putea preciza
locul.
Atelierele de pietrărie din Dacia romană nu erau ultraspecializate, ele executând o gamă variată de produse.
Astfel, pentru a stabili caracteristicile unui atelier trebuie studiat întreg repertoriul de piese produs de acesta, piese care,
în general, au o serie de elemente comune. Centrul artistic de la Drobeta a fost studiat de către Mariana Crânguş 20.
Cercetătoarea stabileşte nişte trăsături, preluate de la diferite ateliere din Moesia Superior, Panonnia etc. într-o anumită
combinaţie specifică acestui centru: decorarea monumentelor onorifice cu motive vegetale stilizate, realizarea stelelor
funerare cu fronton fie triunghiular, fie semicircular, prezenţa, indiferente de tipul monumentului, a rozetei cu patru sau
şase petale, încadrarea registrului inscripţiei cu vrejul de iederă, redarea personajelor pe stelele funerare iconice, într-un
medalion, redarea personajului feminin cu capul acoperit cu un fel de turban se întâlneşte în două cazuri, iar în altele
două este reprezentată mensa triples cu kraterul în aceeaşi manieră21.
Statuaria majoră a Drobetei cuprinde şi cele două statui feminine funerare realizate din piatră locală, calcar de
Brezniţa, care fac parte din tipul La Grande Ercolanese şi au analogii la Sarmizegetusa. Al. Diaconescu consideră că ele
sunt fie ambele opera unui sculptor itinerant venit de la Sarmizegetusa cândva pe la sfârşitul secolului al doilea şi
începutul celui următor, fie au fost realizate separat, fiecare de câte un meşter venit din capitala Daciei sau de la Oescus
şi în perioade diferite22.
În ceea ce priveşte plastica votivă din piatră atelierele de la Drobeta au produs piese după modelele din
provinciile învecinate. Este cazul unei statuete reprezentând-o pe Venus tipul Landolina23 care are analogii la Rittium24.
Tipul iconografic înfăţişat derivă din Venus Pudica, zeiţa fiind seminudă, însă veşmântul îi acoperă doar o mică parte din
bazin, o parte fiind răsucită în jurul încheieturii mâinii stângi iar celălalt capăt este ţinut în partea superioară a pulpelor.
La Drobeta au fost descoperite două baze de statuete dedicate zeului din care nu au mai rămas decât labele
picioarelor zeului şi o parte din ţapul care-l însoţea25. Din păcate, în aceste reprezentări nu apar atributele specifice
12

Stîngă 1998, p. 61 şi pl. XIV.
Christescu 1936, p. 52.
14
Diaconescu 2004, p. 438.
15
Müller, Schwaighofer, Benea, Piso, Diaconescu 1997, proba DR 2.
16
Diaconescu 2004, p. 438.
17
Stîngă 1998, p.64-71.
18
Stîngă 1998, p. 62.
19
Stîngă 1998, p. 62.
20
Crânguş 2005, p. 28-70.
21
Crânguş 2005, p. 55-56.
22
Diaconescu 2005, p. 438.
23
Bordenache 1969, p. 28, nr. 33, pl. XVII/33; Tudor 1978, p. 393.
24
Dautova – Ruševljan 1983, p. 30, nr. 214, T. 37/A, B, C.
25
Bărcăcilă 1934, p. 91-92, nr. 12 d, fig, 35 a; Bărcăcilă 1934, p. 93, nr. 12 e, fig. 36.
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zeului (caduceu, punga, petasos) deoarece ambele fragmente provin din zona picioarelor. Doar ţapul aflat în stânga
zeului atribuie piesa lui Mercur. Prima piesă este o calitate artistică aparte care trădează, cel mai probabil calea de
import prin care aceasta a ajuns la Drobeta. Cel de-al doilea fragment pare a fi o copie locală a celei dintâi, pentru că
reia iconografia acesteia.
Şi Liber Pater împreună cu acoliţii a fost redat pe reliefuri considerate a fi produse locale. Aici Drobeta au fost
descoperite patru fragmente din monumente de piatră reprezentând pe Dionysos. Piesele reprezintă scene bacchice:
Liber Pater turnând panterei lichid înconjurat de personaje din cortegiul său26, zeul în ipostaza tipică alături de Libera27,
pantera28 şi Silen29. Tot produse ale atelierelor locale sunt şi reprezentările lui Priap, descoperit la Drobeta30 sau ale
Faunilor31.
Alături de Liber Pater, meşterii locale au preferat să-l redea plastic pe Hercule. La Drobeta zeul apare
reprezentat pe un fragment de statuetă de calcar. Divinitatea Hercules este reprezentată nud, în picioare ţine capătul
măciucii, rupt, sub braţul stâng. Este o statuetă de tip Hercules Farnese32. Tot aici au fost descoperite capul şi torsul de
la o statuetă de marmură a zeului care a făcut parte din colecţia Spineanu şi care a dispărut33. Pe un fragment de
basorelief de marmură descoperit în castru apare zeul nud, în picioare, având peste umărul şi braţul stâng blana leului
din Nemeea, Aparţinând tipului iconografic Hercules Mastai-Giustiniani34.
În teritoriul rural al coloniei, Hercule apare reprezentat pe un fragment dintr-un relief de calcar de la Gârla
Mare35. Este redată una din cele doisprezece munci. Fragmentul făcea parte dintr-un relief mai mare de formă
rectangulară. În partea dreaptă este redat Hercule nud, bărbos, cu blana leului din Nemeea acoperindu-i capul şi labele
superioare înnodate pe piept, ridică mâna dreaptă în care ţine măciuca pentru a lovi un alt personaj, aflat în partea
stângă, nud, cu barbă, care ţine braţele deasupra capului pentru a se apăra. Acesta pare a fi Caccus care furase vitele
lui Geryon. Ipoteza este întărită şi de reprezentările dintre cele două personaje care par a fi un ţarc împletit din nuiele şi
un bou. Relieful este realizat într-o manieră destul de rudimentară şi pare a fi produsul unui atelier din zonă, cel mai
probabil de la Drobeta.
Dintre divinităţile microasiatice adorate la Drobeta un loc aparte îl ocupă Sabazios. În 1894 Grigore Tocilescu a
descoperit pe latura de nord a castrului roman, lângă turnul aflat lângă porta decumana şi colţul de NE, un fragment din
calcar de Brezniţa36 cu imagine şi inscripţie. La începutul anilor 1900 în Ogaşul Tăbăcarilor a fost descoperit un alt
fragment din acelaşi material (calcar), care pare să facă parte dintr-o piesă mult mai mare ce includea şi fragmentul
descoperit de Tocilescu37. Primul relief înfăţişa un Iupiter tronând încadrat de busturile Lunii38 şi al lui Sol aflat pe al
doilea fragment unde apare şi capul cu faţa mutilată al unui zeu ce ţine în mana dreaptă fulgerul. Pe acest fragment
apare inscripţia I.O.M.ZB ceea ce oferă posibilitatea identificării uneia dintre divinităţi, Iupiter Zbelsurdos (Zbelthiurdius) –
Iupiter roman sincretizat cu zeul fulgerelor la traci, Zbelsurdos39. Judecând după atribute (fulgerele), acesta ar putea fi
zeul din fragmentul din dreapta. Zeul tronând flancat de busturile lui Sol şi al Lunii a fost identificat de Dumitru Tudor cu
Iupiter Sabazios40.
Din perspectivă artistică compoziţia este destul de aglomerată iar reprezentarea este uşor grosolan realizată,
neurmând canoanele riguroase ale sculptării corpului uman. Este un produs local, realizat din materie primă găsită în
preajma Drobetei şi executat, cu siguranţă, într-unul din atelierele de sculptură de aici. Cu toate acestea piesa este
deosebită prin unicitatea sa, asocierea între cei doi zei nemaiîntâlnindu-se pe teritoriul Daciei romane.
În concluzie, în ceea ce priveşte producţia de artefacte din categoria plasticii votive din piatră atelierelor de la
Drobeta se observă respectarea unor canoane iconografice prestabilite. O singură piesă iese din tipar. Este vorba de
relieful din calcar care provine de la Gârla Mare şi care-l redă pe Hercule în luptă cu hoţul Caccus. Este o scenă
iconografică neîntâlnită în Dacia romană, pe care meşterul drobetan a redat-o stângaci dar extrem de autentic.
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În funcţie de divinităţi se observă predilecţia unui atelier pentru un anumit tip de reprezentare. Astfel Liber Pater
este redat numai pe plăcuţe de piatră alături de acoliţi şi animalele preferate. Iconografia este tipică: zeul seminud dă să
bea vin panterei dintr-un vas. Liber Pater este supradimensionat, meşterii locali, preluând modelele de la sud, consideră
că e singura modalitate de a arăta care este personajul principal al scenei. Preferinţa pentru reliefuri este dictată de
complexitatea scenelor ce urmează să fie redate. Astfel este rezolvată mult mai uşor problema grupurilor statuare, dificil
de realizat.
O altă divinitate preferată de atelierele drobetane este Hercule. Avem deopotrivă statuete şi plăcuţe realizate
local. Meşterii au încercat să surprindă câteva caracteristici ale eroului cum ar fi musculatura bine evidenţiată şi capul cu
păr cârlionţat şi barbă. În relieful de la Gârla Mare imaginea eroului este disproporţionată, capul fiind mult mai mare în
comparaţie cu restul corpului.
Se constată predilecţia pentru aglomerarea elementelor în economia unui registru, scoţându-se, însă, în
evidenţă personajele centrale prin diferenţe de mărime. Nu sunt respectate proporţiile anatomice, în foarte puţine cazuri
personajelor li se redau trăsăturile feţei şi de cele mai multe ori sunt redate schematic.
În aceeaşi manieră sunt lucrate şi cele două fragmente din relieful dedicat lui Iupiter Zbersuldos şi Iupiter
Sabazios. Ca şi gen de reprezentare seamănă bine cu relieful de la Gârla Mare. Nerespectarea proporţiilor umane cu
capul mai mare comparativ cu restul trupului, aceeaşi modalitate de redare a părului şi bărbii ne face să credem că
aparţin aceluiaşi centru de creaţie într-o perioadă apropiată.
Din păcate, meşterii pietrari de la Drobeta nu ating performanţele la care au ajuns sculptorii de la Sarmizegetusa
în secolul al doilea. Avem analogii cu acest centru dar sunt extrem de puţine şi pot fi puse, mai degrabă, pe seama unui
meşter itinerant care lucrează ocazional la Drobeta.
Dar poziţia privilegiată a oraşului pe una din axele comerciale ale Imperiului, completa fericit cererea de
artefacte votive din piatră din categoria „de lux”, ceea ce nu înlocuieşte necesitatea existenţei unor ateliere care să
producă, cu precădere, material de construcţii, piese arhitectonice, monumente votive din categoria altare, monumente
funerare li secundar, plastică votivă.
Romula se află în mijlocul câmpiei Romanaţiului, într-o zonă în care nu există piatră ce poate să fie exploatată.
Cu toate acestea la aproximativ 20 m sud de necropola plană de nord Gh. Popilian a descoperit urmele unui atelier de
pietrărie pe locul căruia se aflau cinci blocuri din piatră, pe unul dintre acestea sesizându-se un început de chenar. De
asemenea, în jur se aflau resturi de cioplire41. În lipsa unor analize petrografice este imposibil de stabilit de unde era
adusă materia primă.
Dumitru Tudor considera că piatra era adusă aici, dar şi în alte centre cum ar fi Sucidava, de la sud de Dunăre,
pe valea Iskerului42. Acest calcar de Vraţa asigura materia primă în construcţii, mai ales pentru elemente arhitectonice
dar şi pentru realizarea monumentelor funerare şi a sarcofagelor. În aceste condiţii am putea să presupunem că o parte
a pieselor de plastică votivă din piatră ar fi putut fi realizate aici. Dar descoperirile arheologice sau fortuite nu au relevat
decât statui, statuete sau plăcuţe votive din marmură puţin probabil realizate aici.
În preajma aşezării romane Aquae a existat o carieră de piatră lângă satul Rudari (azi Izvoarele), din care se
exploata o piatră de proastă calitate, utilizată, mai ales ca şi material de construcţie43.
Cu toate acestea Dumitru Tudor a descoperit într-un sondaj din 1938 o statuetă fragmentară din ceea ce
numeşte gresie nisipoasă sau calcar de Rudari44. Este vorba de o reprezentare mediocră a Fortunei45. Zeiţa era
îmbrăcată într-un veşmânt rotunjit în jurul gâtului, prin sub piept cu un cordon. Volumul tunicii şi pliurile puţine sunt
sugerate prin nişte şănţuleţe puţin adânci, aproximativ verticale iar sub centură două în forma literei V. Sprijinit de mâna
stângă ţine un obiect care a suferit deteriorări dar care poate fi cornucopia, atributul Fortunei.
Din păcate este singura piesă, dintre cele descoperite până în prezent la Aquae care este dintr-o altă rocă decât
calcarul cristalin – marmura. Cu toate acestea este foarte importantă utilizarea materiei prime locale, chiar şi un singur
exemplar prelucrat şi finisat poate susţine ipoteza unui atelier de sculptură la Aquae.
Se pare că o microcarieră de extragere a unui tip de piatră exista şi lângă aşezarea romană de la Săcelu, jud.
Gorj, în punctele Buha şi Măgura, despărţite în prezent de râul Blahniţa46. Descoperirea unui fragment de stelă funerară
realizat din această piatră locală confirmă nu numai exploatarea din epoca romană dar şi un atelier de pietrari.
Dumitru Hortopan presupune că şi în apropiere de castrul de la Bumbeşti s-a exploatat în epoca romană piatră
din cariera de la Porceni (Pleşa) care a fost utilizată în construcţia zidurilor47. Cercetătorul nu aduce însă nici o dovadă
41
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alta decât exploatarea din ziua de azi a pietrei din cariera amintită. S-a creat o confuzie în preluarea informaţiei din
articolul semnat de Vasile Marinoiu şi Iulian Cămui care trata problema restaurării unei porţiuni de zid, în anul 1983, cu
piatră din cariera de la Porceni48.
Importuri
O activitate deloc de neglijat este comerţul, despre existenţa căruia se cunosc dovezi palpabile epigrafice dar şi
indirecte cum ar fi spaţii de depozitare în marile porturi sau adorarea lui Mercur în zone cu potenţial mercantil. Din
păcate, în inscripţii, de foarte puţine ori, apare şi aria de specializare a negustorului (ex. comerţul cu vin).
Comerţul rezolva problema materiei prime litice, inexistentă în partea de câmpie a Olteniei. În această privinţă
piatra putea fi adusă în starea de pregătire pentru prelucrare, în ceea ce priveşte, mai ales, materialul de construcţie sau
ca produs finit când este vorba de piese sculpturale aparţinând plasticii votive şi profane.
Evident, descoperirea de artefacte plastice votive din piatră, de mici dimensiuni, nu poate fi pusă exclusiv pe
seama comerţului. Putem presupune că un individ poate aduce asupra-i un astfel de obiect de care se simte legat şi
care putea fi achiziţionat din diverse locuri prin care acesta a trecut.
Trebuie analizat, însă, pentru a stabili dimensiunile cererii, ce anume îi motiva pe cumpărători să achiziţioneze
un obiect din categoria celor analizate de noi, provenit dintr-un spaţiu, altul decât cel în care coabitau. Pe de altă parte
cunoaşterea originilor materialului ar duce la stabilirea zonelor de unde venea oferta.
În primul rând, dar nu neapărat cel mai important, era lipsa materiei prime ceea ce făcea dificilă realizarea de
produse de cult din piatră. Deci produsele locale erau extrem de puţine mai ales în zona de câmpie. În altă ordine de
idei, de cele mai multe ori, produsele locale nu se ridicau, din punctul de vedere al tehnicii de realizare, al trăsăturilor
artistice, la nivelul celor provenite din ateliere de la sud, mai ales din centrele Asiei Mici. Cererea pentru obiecte de lux
aduse din afara graniţelor provinciei era asigurată de o pătură socială capabilă să achiziţioneze importuri şi dornică să
epateze. Un exemplu în acest sens este ofranda pe care o aduce un decurion al Montanei lui Hercule pentru sănătatea
locuitorilor din Aquae. Este vorba de un grup statuar redându-l pe erou49. Hercule, din care nu se mai păstrează decât
picioarele şi nici acelea întregi, este încadrat de două din animalele răpuse în timpul muncilor sale: în partea sa dreaptă
zace capul taurului din Creta iar în partea lui stângă, ridicat de la nivelul soclului, deci ţinut pe braţ de erou, se observă
blana cu picioarele posterioare şi coada leului din Nemeea. Din reprezentarea eroului a mai rămas laba piciorului drept
ruptă de la gleznă şi piciorul stâng care susţine greutatea corpului, de la genunchi în jos, cu muşchii gambei bine redaţi.
Un alt exemplu îl constituie un grup statuar din marmură reprezentându-l pe Mercur de la Drobeta50. Pe soclu se
păstrează doar o parte din tălpile lui Mercur. Călcâiul drept nu era aşezat pe bază trădând poziţia flexată a acestui picior.
În partea sa stângă este redat un trunchi de copac cu un ciot de ramură. În faţa acestuia apare un ţap. Picioarele din
faţă ale animalului nu sunt redate la acelaşi nivel, ci pe o porţiune a soclului mai scundă şi ieşită. Sculptorul a redat totul
într-o manieră foarte îngrijită (poziţia corect anatomică a degetelor de la picioare, blana animalului în smocuri redate cu
dalta).
O altă piesă care pare a fi produsul unui atelier din Nicomedia, după părerea lui Al. Diaconescu, este capul lui
Hercule de la Sucidava, realizat din marmură de Proconnes51. Cercetătorul consideră că nu a fost adus aici pentru a fi
statuia de cult într-un templu sau obiectul unei „devoţiuni speciale” ci doar ca să satisfacă simţul estetic al
comanditarului, care trebuie să-şi fi dorit o reprezentare extrem de reuşită a unei divinităţi extrem de populare52
Studiul comparativ însă, arată că nu toate obiectele importate erau de o calitate superioară. Erau comercializate
produse pentru nevoile şi posibilităţile de plată ale fiecărui individ. În acest sens dovadă stau obiectele de mici
dimensiuni cu caracter votiv realizate din marmură, care nu implică o înaltă tehnică sculpturală şi care reliefează
divinităţi adorate cu precădere într-un anumit spaţiu. Este vorba de reliefurile reprezentând-o pe Hekate de la Romula,
Hygia de la Aquae sau Iunona şi Venus de la Sucidava.
Un aspect deloc de neglijat îl constituie o categorie aparte de piese realizate, conform analizelor chimice, din
marmure provenind din spaţiul grecesc şi micro-asiatic53. Este vorba, mai ales, de statuile de cult, comercializate sau,
mai probabil, comandate, pentru templele din oraşe.
Un exemplu în acest sens este capul de statuie reprezentând o divinitate feminină cu kalathos 54, realizat din
marmură de Uşak sau de Proconnes (Marmara)55. Piesa face parte din colecţia Muzeului regiunii Porţilor de Fier din
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Drobeta Turnu Severin dar a fost adusă aici de la Romula. Capul a fost atribuit de către D. Tudor zeiţei Fortuna Poliadă
sau Tyche Polyas însă Al. Diaconescu, studiind tipul de marmură şi atelierele sculpturale din Asia Mică, afirmă că poate
fi vorba de o serie de zeităţi feminine, greco-romane sau orientale, care se încadrează în acest tipar iconografic. Ochii,
care nu au irisul şi pupila marcate, sunt încadraţi de sprâncene atent redate. Peste părul strâns în coc la spate a fost
aşezat kalathos-ul – stilizarea unui zid cu turnuri – ceea ce indică faptul că divinitatea ar fi una poliadă. Datorită
dimensiunilor pe care le-a avut piesa întreagă este vorba de o statuie de cult. Ca şi datare, Al. Diaconescu încadrează
piesa timpuriu, deoarece nu este utilizat trepanul (începe să fie folosit în sculptură spre sfârşitul sec. II) şi nici nu este
marcată pupila56.O analogie apare în mediul italic, unde o avem redată pe Tyche în aceeaşi manieră57.
O altă piesă care se poate supune aceleiaşi discuţii a fost descoperită la Aquae. Este vorba de un cap de la o
statuie a lui Liber Pater58 lucrat în marmură de Proconnes (Marmara)59. A mai rămas din statuie doar capul, foarte atent
lucrat. Sculptorul a redat toate elementele figurii feţei: ochii (cel drept a suferit deteriorări), încadraţi de sprâncene
sugerate print-o linie curbă în relief. La ochiul stâng se distinge irisul şi pupila (acum se prezintă doar sub forma unei
mici cavităţi în care iniţial era fixată o piatră). Pleoapa superioară coboară puţin în semn de oboseală iar cea inferioară
este redată normal, uşor inflamată. Nasul este drept iar gura, uşor întredeschisă este foarte expresivă şi completează
aerul melancolic al întregii creaţii. Peste podoaba capilară bogată, care în zona superioară a suferit în urma acţiunilor
mecanice, este aşezată o coroană de iederă (?) de care sunt prinşi ciorchini de struguri, cu boabele bine reliefate cu
trepanul, între care există punţi cruţate în material. După părerea lui Al. Diaconescu este vorba de o statuie de cult
realizată într-un atelier din Nicomedia60.
Activitatea comercială trebuie privită în ansamblul ei astfel încât nu poate fi trecut cu vederea comerţul cu
artefacte votive din piatră în interiorul Daciei, mai ales dinspre Colonia Dacica Sarmizegetusa. În sprijinul acestei
afirmaţii vin piesele realizate din marmură de Bucova şi care, în plus, au caracteristicile stilistice ale centrului artistic
sarmizegetusan.
De pildă, un relief fragmentar descoperit la Bucovicior şi care îl reprezintă pe Silvanus 61 este un exemplar
singular în peisajul sculptural al Daciei sud-carpatice. Mai mult decât atât, piese cvasiidentice au fost descoperite la
Sarmizegetusa, unde au fost şi realizate, pentru a fi puse ca ofrandă în templul zeului de aici62.
Fireşte, nu au fost prelevate probe din toate artefactele litice însă, chiar şi aşa concluziile se pot trage şi ele nu
fac decât să întărească teorii anterioare. Cariera de la Bucova şi, poate, o alta din Carpaţii Occidentali (doar presupusă)
au asigurat materia primă în construcţii (pentru Colonia Dacica Sarmizegetusa) şi artă (pentru întreg spaţiul intracarpatic
şi sporadic cel de la sud)63. Motivat de considerente artistico-religioase, comerţul cu obiecte finite din marmură a existat
şi s-a dezvoltat considerabil nu doar în Dacia intracarpatică (mai ales în prima jumătate a secolul al II-lea) ci mai ales în
Dacia sud-carpatică. Inexistenţa pietrei în această zonă a dus la nevoia de importuri masive, comerţul fiind facilitat de
Dunăre.
Analizând, chiar şi sumar, fenomenului sculptural în Dacia romană şi nu numai, este lesne de constatat că
acesta se leagă strâns de fenomenul religios. În Dacia sudică, aproape exclusiv monumentele sculpturale redau
imaginea divinităţilor, spre deosebire de interiorul arcului carpatic unde un loc de seamă îl ocupă sculptura funerară64. O
explicaţie ar fi lipsa materiei prime care impunea o ordine a priorităţilor (prima dintre acestea fiind îndeplinirea obligaţiilor
religioase publice şi personale) în comercializarea artefactelor finite sau a aducerii pietrei din carierele Daciei sau de la
sudul Dunării.
Dintre tipurile de piatră folosite se observă predilecţia pentru marmură adusă (ca şi materie primă dar mai ales
ca şi produse gata realizate), cel mai probabil din carierele de la sud de Dunăre, din imediata apropiere a fluviului dar şi
din zona Asiei Mici aşa cum arată analizele realizate şi pe câteva piese de aici. Aceste analize au demonstrat că materia
primă din care s-a sculptat capul atribuit Fortunei? de la Romula şi tot de aici statueta reprezentându-l pe Iupiter sau
capul lui Hercule de la Sucidava este marmură de Uşak sau Proconnes (Marmara)65. Mai rar este utilizat calcarul, în
special în zona Drobetei, fapt explicabil prin carierele de calcar situate la vest de aceasta66.
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În ceea ce priveşte aspectul artistic al pieselor şi aici sunt întâlnite artefacte de foarte bună factură dar
majoritatea sunt creaţii mediocre. De pildă statueta reprezentându-l pe Iupiter sau baza de la grupul statuar dedicat lui
Mercurius de la Drobeta, capul aşa-zisei Fortuna descoperit la Romula şi cel al lui Liber Pater de la Aquae şi tot de aici
fragmentul de la grupul statuar cel ilustra pe Hercule învingător al leului şi taurului, capul lui Hercule de la Sucidava sau
chiar mâna cu vas de la o statuie a lui Liber Pater descoperită la Slăveni, toate acestea sunt remarcabile din punct de
vedere artistic şi se ridică cu mult deasupra realizărilor de duzină. Toate acestea sunt, însă, importuri de la sud de
Dunăre.
Însă majoritatea pieselor amintite mai sus sunt fragmente de la statui mari, cel mai probabil imagini de cult ale
templelor ridicate în cinstea divinităţilor figurate. Se explică astfel nevoia comunităţii sau a unei categorii de adoratori săşi procure din import statuia reprezentativă a templului lor.
Cu toate acestea, la fel de importante din punct de vedere religios sunt şi reprezentările artistice mediocre,
redate uneori în piatră locală pe care trecerea timpului le-a urâţit şi mai tare. Menţionăm aici mai ales compoziţiile
dionisiace sau reliefurile care redau imaginea lui Hercule asupra cărora, meşterul local, neexperimentat şi-a exersat
imaginaţia, rezultând piese nu atât de reuşite din punct de vedere artistic dar extrem de interesante din punct de vedere
iconografic.
Relieful este, în general, preferat statuetelor mai ales în cazul redării unor scene cu mai multe personaje, din
cauza fragilităţii mai mari şi a complexităţii celor din urmă67. Astfel se explică de ce, în cea mai mare parte, scenele
bacchice, cu multitudinea de personaje care-l însoţesc pe Liber Pater, apar pe plăci votive. De asemenea, chiar şi atunci
când se optează pentru reprezentarea unui grup statuar, personajele sunt legate prin porţiuni cruţate, pentru a asigura
rezistenţă sculpturii, dând acesteia aspectul aşa-zis traforat. Nu de puţine ori, mai ales la nivelul capetelor, care sunt
supuse primele ruperii, se păstrează fragmente de bare, indiciu că personajul făcea parte dintr-un grup statuar.
Imaginile, de cele mai multe ori, tind să fie statice din cauza că nu se foloseşte perspectiva directă. De remarcat,
însă, sunt câteva cazuri, în care măiestria sculptorului transpare prin atenţia absolută acordată detaliilor. De pildă, baza
grupului statuar dedicat lui Mercurius, descoperit la Drobeta, unde au fost redate inclusiv unghiile de la picioarele zeului
sau capul statuetei ce-l reprezenta pe Apollo, caz în care sculptorul, nu numai că a înfăţişat cu multă sârguinţă fiecare
trăsătură a feţei, dar parcă a surprins şi ceva din melancolia zeului.
În general, artefactele sculpturale nu ies din tiparele iconografice consacrate. Erau utilizate modele şi caiete de
modele însă sculptorii, fie ei locali sau de la sud de Dunăre, îşi puneau amprenta asupra creaţiilor prin stângăcie,
imposibilitatea de a reda corect proporţiile umane sau a detaliilor ceea ce trimite, evident, piesa spre mediocritate, dar, în
acelaşi timp o scoate din canoanele monotone şi o face interesantă şi unică.
La o analiză mai atentă se observă elemente comune între mediul moesic şi spaţiul Daciei de sud ceea ce
însemnă o unitate stilistico-culturală facilitată de schimbul comercial şi poate de deplasarea meşterilor itineranţi.
Din punctul de vedere al divinităţii redate, pe primul loc, detaşat, se află Liber Pater alături de personaje din
alaiul său. Relieful pe piatră este suportul preferat de reprezentare a scenelor bacchice dar se întâlnesc şi statuete ale
zeului şi câteva grupuri sculpturale. Este normal ca într-o zonă cum este sudul Olteniei, cu terenurile sale propice
cultivării viţei de vie, să se descopere numeroase dovezi ale practicării cultului lui Liber Pater. Cu siguranţă acesta nu
este singurul motiv, zeul fiind adorat de cei care preferă vinul dar şi de cei care sunt atraşi de veselia din cultul său.
La polul opus se află Minerva, Mercur, Venus şi în directă legătură cu ea, Amor, aceste divinităţi fiind cel mai
des redate sub forma statuetelor de bronz şi a reprezentărilor coroplastice. Statueta reprezentând-o pe Venus de la
Drobeta nu este surprinzător că a fost descoperită într-un castru din motive lesne de înţeles legate în special de
iconografie68.
Analizând în paralel reprezentările figurate din piatră şi cele din bronz sau lut se observă clar predilecţia
adoratorilor de a folosi un anumit tip de material pentru un anumit tip de divinităţi. Astfel, raportându-ne la piesele
descoperite, în Dacia sud-carpatică au fost descoperite 11 statuete de bronz dedicate lui Mercurius faţă de doar două
baze de marmură închinate zeului. De remarcat este faptul că aproape toate aceste artefacte provin din mediul urban –
Drobeta şi Romula – unde comerţul era activ iar negustorii îl adorau pe zeul ce le oferea protecţie.
Venus se bucură, împreună cu Amor de circa 15 statuete din bronz şi numeroase piese de coroplastică
(statuete, plachete, tipare)69 faţă de doar 6 monumente figurate din piatră. Cultul său este prezent în toate mediile fără
excepţie.
La polul opus se află Liber Pater şi acoliţii săi şi Hercule. În cazul primului, cele trei statuete din bronz la care se
mai adaugă două reprezentându-i pe Pan şi Priap nu rivalizează nici pe departe cu numeroasele fragmente statuare sau
de reliefuri descoperite în Dacia sud-carpatică indiferent de mediul de provenienţă.
67
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La fel Hercule se regăseşte în spaţiul amintit doar în două cazuri de statuete votive din bronz, reprezentările din
piatră, mai ales cele din marmură, fiind mult mai numeroase.
În ceea ce priveşte aspectul artistic al pieselor şi aici sunt întâlnite artefacte de foarte bună factură dar
majoritatea sunt creaţii mediocre. Capul zeiţei Cybele descoperit la Aquae, statueta lui Iupiter Dolichenus de la Amărăştii
de Sus, statueta cu reprezentarea vulturului turmasgad de la Romula toate acestea sunt remarcabile din punct de
vedere artistic şi se ridică cu mult deasupra realizărilor de duzină. Folosirea dălţii şi a trepanului, cunoaşterea anatomiei
umane şi punerea în practică urmând canoane greceşti transpuse în scris de Vitruvius70 toate coroborate cu marmura
care nu este nici măcar de Bucova, trădează mâna unor meşteri experimentaţi, cel mai probabil din afara spaţiului Daciei
sudice.
Cu toate acestea, la fel de importante din punct de vedere religios sunt şi sunt şi reprezentările artistice
mediocre, redate uneori în piatră locală pe care trecerea timpului le-a urâţit şi mai tare. Ne referim aici la majoritatea
reliefurilor mithriace dar mai ales la relieful de mari dimensiuni cu reprezentarea zeilor Sabasios şi Zbersuldos, despre
care C. C. Petolescu afirma că datorită dimensiunilor trebuie să fi fost imaginea de cult dintr-un templu, chiar dacă este
realizat cu mijloacele şi în concordanţă cu maniera simplistă a meşterilor locali71.
Din păcate grupul cultelor balcanice ocupă ultimul loc după cel al cultelor greco-romane şi orientale. Acest
aspect poate fi pus în legătură cu caracterul mai închis al acestor religii (de pildă, nici până acum nu avem certitudini ci
doar supoziţii în privinţa numelor).
Din punct de vedere artistic se remarcă preferinţa pentru reliefuri, existând extrem de puţine fragmente statuare
dedicate Cavalerului Trac. De asemenea, sunt utilizate în egală măsură, toate tipurile de materie primă: piatră, bronz şi
plumb.
Atelierele Daciei sud-carpatice, în special cele drobetane pentru care se pot face analize comparative de ordin
stilistic au avut o predilecţie pentru genul de reprezentare analizată mai sus. Produsele mediocre coroborate cu materia
primă locală, nepretenţioasă a dus la formarea unei cereri şi pe piaţa drobetană şi în jur. Fenomenul era unul generalizat
la începutul provinciei, până la formarea unei generaţii de pietrari şi sculptori.
În celelalte centre importante ale Olteniei s-a apelat aproape exclusiv la importuri pe toată durata provinciei.
Locuitorii oraşului Romula nu s-au mulţumit doar cu piesele din calcar de Vraţa, produse în atelierul de la Oescus sau,
poate, local, situat imediat dincolo de Dunăre, ci au recurs la importarea unor statui de marmură. Astfel, pot fi aici
semnalate: o statuie funerară feminină, a cărei origine nu este certă, căci nu a beneficiat de o analiză a marmurei, apoi o
mare statuie de cult reprezentând o divinitate de tip micro-asiatic, sculptată foarte probabil în marmură frigiană. Din
vecinătatea Romulei, de la Sucidava, provine un cap al lui Hercules (iar de la Aquae unul aparţinând lui Liber Pater,
ambele sculptate în marmură de Proconnes (Marmara).
Cu siguranţă artefactele de cult din marmură trebuie să fi jucat un rol deosebit în educarea gustului pentru
estetic al comanditarilor, indiferent că era o persoană fizică, care vroia să depună o mică ofrandă zeului protector sau o
comunitate care vroia statuia cea mai impunătoare şi mai bine realizată pentru a fi piesa centrală a templului. În acelaşi
timp piesele importate se converteau în modele imitate în atelierele locale.
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SCURTE CONSIDERAŢII POLITICO-MILITARE PRIVIND INVAZIILE DACILOR
LIBERI DIN ANII 155-158, DESFĂŞURATE LA GRANIŢA DE EST A DACIEI
Drd. Mihai Chiriac
Abstract. Few short military and political considerations regarding the invasions of the free dacians from 155-158,
dealt to the eastern frontier of the roman Dacia. First of all this article is concerned to present, using the history latin and greek
ancient sources a general view of the invasions of the free dacians during the reign of the roman emperor Antoninus Pius (138-161).
The present study is focused about the military expeditions organizated by the free dacians in the second part of the reign of the
emperor mentioned above. We hope that this work paper offered some answers to the impact that the free dacians invasions from
155-158 had to the eastern frontier of the roman Dacia.
Cuvinte cheie: Dacia romană, castru, batalie, eveniment militar, cimitir, sursă istorică, istoric, diplomă militară.
Keywords: Roman Dacia, roman fort, battle, military event, cemetery, history source, historian, military diploma.

Domnia împăratului roman Antoninus Pius (138-161) este privită de cea mai mare parte a istoricilor şi
specialiştilor români şi străini drept o perioadă de relativă pace, o epocă în care confruntările militare au reprezentat un
fenomen cu totul marginal. Împăratul este prezentat în tradiţia literară drept un pacifist care a menţinut liniştea la frontiere
pe tot parcursul domniei sale. Totuşi, au loc şi în această perioadă o serie de lupte în zonele de frontieră, rezolvate, de
cele mai multe ori, de reprezentanţii în provincii ai autorităţii imperiale1.
În mod practic invaziile dacilor liberi din timpul lui Antoninus Pius au avut loc în două etape distincte din punct de
vedere cronologic, şi anume: prima etapă - în anii 143-145, în timpul guvernatorilor Moesiei Inferior Flavius Priscus2,
respectiv ai Moesiei Superior Q. Mustius Priscus3, iar a doua etapă între anii 155-158, interval cronologic în care
guvernator al Moesiei Superior era M. Statius Priscus4. În cele ce urmează considerăm oportună o scurtă trecere în
revistă a izvoarelor antice care vorbesc, de cele mai multe ori la modul general, despre conflictele purtate de armatele
romane în timpul lui Antoninus Pius.
Sursa cea mai apropiată evenimentelor este una cu carcater retoric, aparţinând lui Aelius Aristides. Opera se
intitulează Lauda Romei, este datată în anul 144 şi reprezintă un discurs laudativ fiind un elogiu al măreţiei şi gloriei
imperialismului roman, perceput ca fiind cea mai avansată formă a organizării umane din acea perioadă. În acest sens
populaţiile care se găsesc în afara frontierelor lumii romane sunt de compătimit, oratorul grec scotând în evidenţă
securitatea graniţelor. Iată textul integral al acestui fragment::,,Războaiele, odată întâmplate, nu mai sunt luate în seamă,
ci mulţimea ascultă povestirea lor ca şi cum ar fi nişte legende. Iar dacă au izbucnit cumva pe meleagurile cele mai
îndepărtate, precum este firesc într-o împărăţie mare şi nemăsurată, pricinuite de nebunia geţilor, de soarta cea nefericită
a libienilor sau de sminteala celor din jurul Mării Roşii, care nu ştiu să se bucure de bunurile ce le stau la îndemână,
aceste războaie trec cu totul neluate în seamă, repede, ca nişte legende, şi la fel şi cele spuse despre ele”5.
O altă sursă importantă pentru epoca împăratului Antoninus Pius a fost lucrarea lui Polyainos – Stratagemata.
Scrisă la începutul domniei comune a lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus, cărora le este şi dedicată, lucrarea cuprinde un
număr de stratageme preluate din istorie, fără a avea însă o valoare deosebită. În cartea a VI-a a acestei lucrări apar şi
informaţiile care ne suscită interesul. Iată textul integral: ,,Vă închin şi această carte a şasea a Stratagemelor, prea
sacrilor împăraţi Antoninus şi Verus, dorind să descriu multe şi frumoase statageme ale virtuţii voastre, care sunteţi
învingători în războaie. Căci prin putere şi destin sunteţi mai buni decât vechii strategi, îi întreceţi pe toţi prin priceperea şi
meşteşugul cu care aţi dus multe războaie şi mulţi barbari, după ce v-aţi afătuit bine cu tatăl vostru: maurii au fost învinşi,
britanii supuşi, iar geţii biruiţi”6. Polyainos aminteşte de luptele cu libienii (maurii), briganţii (campania generalului Q.
Lollius Urbicus din anii 141-142) şi dacii, sub aceaşi formă întâlnită la Aelius Aristides.
O a treia sursă care aminteşte de luptele din prima etapă este a 12 carte a Oracolelor Sibylline, o colecţie editată în
mediul iudaic din Alexandria începând cu epoca lui Ptolemaios Philometor şi ajunsă la Roma, unde a suferit o serie de
schimbări şi modificări ulterioare. Textul documentului antic este următorul: ,, După acesta vor domni trei (Antoninii), al
treilea multă vreme va domni (Marcus Aurelius), deţinând puterea trei decade; dar iarăşi, în prima unitate alt rege
1
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(Antoninus Pius) va domni; după acesta va domni un altul, va fi conducător, ajungând la şapte decade (Lucius Verus);
numele lor vor fi nobile, aceştia la rândul lor vor nimici oameni diferiţi, pe britani, mauri, daci mari şi arabi” 7. De semnlat ar
fi faptul că, doar în această sursă apar dacii mari ca atacatori ai provinciei traianice, populaţie care a locuit în secolele IIIII, în nordul Daciei, în Maramureş şi Crişana.
Ultima sursă şi cea mai tardivă este biografia lui Antoninus Pius din Historia Augusta, şi anume Vita Pii, o operă
de bună calitate după standardele HA, fiind cea care conţine cel mai mare număr de date reale şi cel mai redus număr de
falsuri. Iată fragmentul care ne interesează în mod direct : ,,...cele mai multe războaie le-a dus prin generalii săi. Pe
britani i-a învins prin generalul Lollius Urbicus ridicând, după ce a respins pe barbari, un alt zid de pământ de-a lungul
graniţei. Pe mauri i-a silit să ceară pace. Pe germani, pe daci şi pe multe alte neamuri, ca şi pe iudeii răsculaţi, i-a respins
prin guvernatori şi generali”8.
Atacurile care fac obiectul cercetării noastre au avut loc în a doua etapă a conflictelor cu dacii liberi, deci între
anii 155-157/1589, iar operaţiunile militare s-au încheiat cu succes în intervalul octombrie – decembrie 15910. Direcţia de
atac a dacilor liberi spre provincie a venit dinspre Moldova, având în vedere prezenţa unor depozite monetare şi tezaure
în partea de est a Daciei romane. Aceste tezaure monetare au apărut la Bereni11 (un depozit monetar de 57 de monede
din bronz – ultima monedă datând din anii 150-151, plus o fibulă, un inel şi un fragment de brăţară), la Cristeşti (o
puşculiţă cu 17 denari de la Domitian (81-96) la Antoninus Pius (138-161), ultima piesă fiind emisă în anul 152)12,
Sălaşuri 13 (tezaur imens de 3200 de denari republicani şi imperiali având ultima monedă în anul 156), Sighişoara14 (dintrun cimitir din apropierea localităţii au iesit la iveală un număr de 77 de monede de la Traian la Antoninus Pius (41 de
exemplare), ultima monedă nu depăşeşte anul 156) şi Vişea15. Mai mult decât atât s-a susţinut, în unele cazuri, faptul că
aria geografică în care au fost descoperite tezaurele ar putea indica direcţia din care au venit atacurile. Dacă ţinem cond
de acest indiciu se poate susţine că un posibil atac asupra Daciei a avut loc pe limesul nord-estic al provinciei, care nu
beneficia încă de un sistem defensiv solid, urmând văile rîurilor Târnava Mică şi Târnava Mare. În sprijinul argumentaţiei
noastre pe teritoriul Moldovei sunt amintite mai multe depozite monetare, la Avra (jud. Vrancea)16, Beneşti (jud. Bacău)17
şi Bozieni (jud. Neamţ)18 care se încheie în timpul domniei lui Antoninus Pius, fără a putea preciza exact cărui eveniment
îi pot fi atribuite, celui din 143 sau din 155. Un alt argument pentru acest eveniment militar îl reprezintă depozitul de vase
din bronz şi unelte agricole din fier asociate cu o monedă din timpul lui Antoninus Pius, descoperit în castrul de la Orheiul
Bistriţei (jud. Bistriţa)19. Indirect, pentru aceasta pledează şi diploma militară din 8 iulie 15820, editată la Cristeşti în anul
1886, care atestă numele a şapte unităţi militare, şi anume: o unitate neregulată (vexilarii Africae et Mauretaniae
Caesarensis et...Mauri Gentilibus), trei cohorte: cohors I Ubiorum (Odorheiu Secuiesc), I Thracum Sagittariorum (sediu
neprecizat) respectiv IIII Hispanorum (Inlăceni) şi trei alae: ala I Batavorum (Razboieni), ala I Hispanorum Campagonum
(Micia) şi ala I Gallorum et Bosporanorum (Cristeşti).
În concluzie, atacurile dacilor liberi din anii 155-158 au afectat îmntr-o anumită măsură graniţele Daciei, dovadă
în acest sens fiind atât tezaurele monetare îngropate mai ales în estul provinciei cât şi mărturiile epigrafice care ne stau la
dispoziţie şi care ne semnalează masive lăsări la vatră21. Dealtfel guvernatorul Statius Priscus se distinge printr-o serie de
măsuri populare care nu fac altceva decât să evidenţieze şi mai mult importanţa victorilor armatelor romane obţinute
împotriva triburilor dacice. Printre aceste măsuri populare amintim: închinarea unui altar zeiţei Victoria, în locul numit
,,Sub Cununi”, în apropiere de Grădiştea Muncelului, despre care M. Bărbulescu22 este de părere că reprezintă un
monument onorific în memoria împlinirii a 50 de ani de la ocuparea Daciei şi transformarea acesteia în provincie romană,
refacerea termelor de la Ulpia, a amfiteatrelor de la Porolissum şi Ulpia Traiana, la fel ca şi edificarea unui apeduct la
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Apullum, reprezintă toate consecinţa reinstaurării păcii în Dacia23. Totuşi nu putem fi de acord, în lipsa unor argumente şi
mărturii edificatoare, cu ipoteza propusă de unii specialişti care consideră că evenimentele de la frontiera Daciei din anii
155-158 reprezintă un veritabil preludiu al războaielor marcomanice din anii 166-180, din timpul împăratului filozof Marcus
Aurelius24. Considerăm mai degrabă faptul că luptele din timpul lui Antoninus Pius, mai ales cele petrecute între anii 155158, reprezintă nişte simple confruntări militare, desfăşurate în apropierea graniţelor şi care au avut un efect mai puternic
asupra zonelor de frontieră. În acest sens ar trebuii interpretate informaţiile prezente în sursele epocii datorită, în primul
rând, caracterului global, general al acestora, cât şi descoperirile numismatice amintite mai sus. Mai mult decât atât
trebuie reţinut faptul că Antoninus Pius nu şi-a luat niciodată titlul onorific şi oficial de Dacicus, cum au procedat o serie de
împăraţi romani care s-au evidenţiat prin diferite victorii împotriva neamurilor dacice sau a altor seminţii şi neamuri
barbare care au luptat alături de daci în conflictele acestora cu Imperiul Roman.
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ACŢIUNI MILITARE BIZANTINE LA DUNĂREA DE JOS
ÎN TIMPUL CONFLICTELOR CU BULGARII DIN SECOLELE VII-VIII
Dr. Vasile Mărculeţ
Résumé. Des actions militaires byzantines au Bas-Danube pendqnt les conflits avec les Bulgares des VII e-VIIe
sieclès. La mise en place des Bulgares au Bas Danube, à Onglos, a attiré l’attention des autorités bulgares envers cette région.
Pour éliminer la présence bulgare de la zone, les empéreurs byzantins Constantin IV et Constantin VII ont organisé plusieures
expéditions militaires au Bas Danube. Des telles actions ont eu lieu pendant les années 679, 756 ou 760, 763, 767 et 774.
Cuvinte cheie: bulgari, Dunărea de Jos, Onglos/Oglos, Imperiul Bizantin, Constantin IV, Constantin VII.
Mots clèf: Bulgares, Bas Danube, Onglos/Oglos, Empire Byzantin, Constantin IV, Constantin VII.

Protagoniştii următorului „imperiu al stepei” la Dunărea de Jos, după cel avar, au fost protobulgarii. Presaţi de
khazari, aflaţi în plină expansiune în stepele nord-pontice, protobulgarii s-au deplasat spre Dunăre prin deceniul şapte al
secolului al VII-lea1.
Noii sosiţi nu reprezentau o etnie necunoscută pentru Bizanţ. Încă din ultimul deceniu al secolului al V-lea,
izvoarele istorice înregistrează, atât atacuri ale bulgarilor la Dunărea de Jos, cât şi colaborări ale acestora cu Imperiul
Romano-Bizantin, împotriva altor barbari. Adăugăm acestor contacte, posibila colonizare a unor grupuri de bulgari în
Thracia de către împăratul Maurikios, prin 585, la care face referire cronicarul Mihail Syrianul2.
La moartea lui Kubrat, stăpânirea asupra bulgarilor a fost împărţită între fiii acestuia. Dintre grupările bulgare,
relatează Theophanes Confessor, cea condusă de Asparuch, micşorată considerabil „prin separarea de ceilalţi”
conaţionali, „trecu peste fluviile Danapris (Nipru, n.n.) şi Danastris (Nistru, n.n.) de la nord de Dunăre şi ocupă Oglos-ul
şi se aşeză între acestea din urmă şi celelalte două socotind că e un loc sigur şi inexpugnabil din orice latură, căci avea
în faţă mlaştini, iar din celelalte laturi era înconjurat de râuri şi oferea multă siguranţă împotriva duşmanilor”3. O
informaţie asemănătoare privind aşezarea protobulgarilor în Onglos ne oferă şi patriarhul Nikephorus. Conform acestuia,
Asparuch „a trecut peste râurile Danapris şi Danastris şi s-a oprit să locuiască lângă Istros, ocupând un loc pentru
locuire, numit în limba lor Oglos, greu de atins şi inacesibil pentru duşmani, deoarece avea în faţă un teren anevoios şi
plin de mlaştini, iar în spate stânci prăpăstioase ca nişte ziduri mari şi cu neputinţă de trecut”4. Făcând abstracţie de
invenţiile de natură geografică ale Nikephorus, precum menţionarea acelor „stânci prăpăstioase”, în realitate inexistente,
constatăm similitudini izbitoare între relatările sale şi cele ale lui Theophanes Confessor. În sfârşit, putem reţine din şirul
informaţiilor privitoare la sosirea bulgarilor la Dunăre pe cele transmise de Mihail Syrianul, care relatează că Asparuch
„trecu fluviul Tanais, în direcţia Dunării” pentru a ajunge la „la hotarele romanilor”5.
Curând după aşezarea în Onglos, între Imperiul Bizantin şi bulgari se ajunge la conflict. Motivul este clar
precizat de Theophanes Confessor, care relatează că bulgarii „năvălind în ţinuturile din apropierea Dunării, pustiesc ţara
stăpânită acum de ei, dar aflată atunci sub oblăduirea creştinilor”6. Mult mai obscur, Nikephorus consemnează că
neamul bulgarilor, stabilit lângă Dunăre „cutreiera ţinuturile din preajma împărăţiei romane şi încerca să le nimicească”7.
Pasajul menţionat a stat la baza conturării unei alte controverse în istoriografie, şi aceasta încă nerezolvată. Pe
baza lui, unii istorici au identificat o stăpânire bizantină la nord de gurile Dunării, alţii au văzut în el o stăpânire a
Constantinopolului asupra Dobrogei.
Analizat cu atenţie, pasajul din lucrarea lui Theophanes Confessor îşi relevă întreaga sa semnificaţie într-o
manieră cât se poate de clară. Prin formula de ţară „aflată sub oblăduirea creştinilor” la sosirea bulgarilor în Onglos şi
atacată repetat de aceştia, cronicarul bizantin desemnează teritoriile viitorului Khaganat Bulgar. La acelaşi Khaganat
Bulgar se referă, de altfel, cronicarul prin formula „ţară stăpânită de ei acum”, respectiv în momentul redactării cronicii.
În opinia noastră, relatările lui Theophanes Confessor şi Nikephorus nu pot fi interpretate în sensul existenţei
certe a unei stăpâniri bizantine în spaţiul danubiano-pontic. Formula „ţară aflată sub oblăduirea creştinilor” poate avea în
vedere un teritoriu aflat sub protectoratul mai mult sau mai puţin nominal al Imperiului Bizantin. După părerea noastră,
formula se referă la Sclaviniile sud-dunărene al căror teritoriu Constantinopolul pretindea că îl cesionase sclavinilor în
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calitatea lor de foederati ai imperiului. În virtutea acestui artificiu, autorităţile bizantine percepeau Dunărea drept frontiera
de nord a imperiului.
În calitatea lor de foederati ai Imperiului Bizantin, sclavinii stabiliţi în sudul Dunării au primit, se pare, şi o unele
subvenţii în bani din partea Constantinopolului. Afirmaţia noastră se poate explica, cel puţin parţial, prin descoperirea
unor monede de aur şi argint, emise de împăraţii Herakleios, în a doua parte a domniei, Constans II şi Constantin IV8.
Asemenea piese s-au descoperit în Istria-Sat (o monedă de aur datată în 674-681), la Niculiţel (o monedă de argint
emisă în 674-681), la Tulcea (o monedă de aur datată în 641-646), la Valea Teilor, judeţul Tulcea (două monede de
argint emise în 641-646 şi 668-673, provenind probabil dintr-un tezaur), într-o localitate necunoscută de pe teritoriul
Dobrogei (o monedă de aur emisă în 661-663)9.
O serie de indicii conduc la concluzia că pe parcursul secolului al VII-lea, stăpânirea bizantină s-a conservat
sau a revenit în anumite momente la gurile Dunării sau asupra unor centre urbane din spaţiul danubiano-pontic.
Deosebit de importante în confirmarea acestei teorii revine sigiliilor, în primul rând celor imperiale. Un sigiliu
reprezentându-l pe împăratul Herakleios şi fiul său Herakleios Constantin, datat puţin după 613 a fost descoperit la
Constanţa10. Un alt sigiliu, aparţinându-i lui Constantin IV, datat prin 679-680, chiar până prin 685, a fost descoperit la
Durostorum11.
Sigiliile imperiale au însoţit, fără îndoială, scrisori adresate de împăraţi unor înalţi funcţionari imperiali din zonă.
Ele permit presupunerea că în centrele urbane respective au funcţionat structuri administrative sau militare bizantine.
Prezenţa bizantină la Dunărea de Jos este confirmată şi de sigiliile unor demnitari sau comandanţi militari,
descoperite pe teritoriul Dobrogei. Reţinem dintre acestea pe cele aparţinându-le lui Leontius a secretis (secolele VI-VII),
descoperit la Constanţa12, Neikias, consul (secolele VI-VII), descoperit la Noviodunum13, Theodosius ex-prefect
(secolele VI-VII)14, Nikaias stratelates (secolele VI-VII)15, Theoktistos stratelates (secolul VII), descoperit la Silistra16,
Petrus, consul şi patrikios (secolul VII)17, Chrestus, ex-eparh (secolul VII)18, Petrus, ex-consul şi logothetis (secolul VIIVIII)19.
Acţiunile ostile ale bulgarilor după aşezarea lor în Onglos i-a adus în conflict cu Imperiul Bizantin. Pentru a pune
capăt ameninţării acestora în anul 679, împăratul Constantin IV a organizat o mare campanie împotriva lor, pe apă şi pe
uscat. Conform relatării lui Theophanes Confessor şi Nikephorus, trupele terestre au înaintat în Thracia, iar flota
imperială a avansat pe Dunăre20. Însăşi faptul ca trupele imperiale au tranzitat zonele Peninsulei Balcanice controlate de
sclavini fără a întâmpina opoziţia acestora reprezintă o altă confirmare a statutului de foederati ai imperiului deţinut de
slavi stabiliţi în sudul Dunării.
Desfăşurarea operaţiunilor militare este puţin cunoscută, informaţiile transmise de cronicarii bizantini fiind, în
general, foarte sumare. Atât Theophanes Confessor, cât şi patriarhul Nikephorus susţin că într-o primă fază, forţele
imperiale au atacat Onglos-ul. În acest scop, relatează Theophanes Confessor, împăratul a blocat regiunea „rânduind
trupele pedestre pe uscat între numitul Oglos şi Dunăre, iar de-a lungul ţărmului din apropiere a pus în mişcare
corăbiile”21. Ambii cronicari sunt de acord că bulgarii au refuzat o confruntare decisivă cu forţele imperiale retrăgându-se
în întăriturile lor protejate de mlaştini, unde au rămas patru zile supravegheaţi de trupele imperiale22.
Campania care debuta sub auspicii favorabile avea să se încheie însă cu un dezastru. Suferind probabil de
podagră, împăratul s-a deplasat la Messembria pentru tratament lăsând trupele să continue operaţiunile militare
împotriva bulgarilor. Plecarea sa, interpretată drept fugă, a fost urmată de retragerea dezordonată a trupelor de
cavalerie, care, sub loviturile bulgarilor, au suferit pierderi considerabile. În urmărirea forţelor bizantine, bulgarii,
relatează Nikephorus, „au trecut Dunărea şi s-au îndreptat spre aşa-zisa Varna, de lângă Odessos şi spre interiorul
continentului”, unde „văzând locuri întărite şi apărute din toate părţile, între fluviu şi ţinuturi inaccesibile, ei s-au aşezat
acolo”23. Regiunile ocupate de bulagri sunt mult mai clar delimitate de Theophanes Confessor, care consemnează că
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aceştia „au găsit locuri aşezate în deplină siguranţă şi străjuite în spate de fluviul Dunărea, iar în faţă şi în lături de
strâmtorile munţilor, de Marea Pontică şi de neamurile învecinate ale sclavinilor, de aşa-zisele şapte seminţii”24.
Pătrunderea şi stabilirea bulgarilor în sudul Dunării de Jos a condus la constituirea în regiunile cuprinse între
fluviu şi Munţii Balcani a unui nou centru de putere barbar: Khaganatul Bulgar. Asemenea Khaganatului Avar dinaintea
lui, în faza sa de început Khaganatul Bulgar era lipsit de structuri administrative proprii, el constituindu-se ca o
confederaţie de populaţii aflate sub hegemonia bulgarilor, cărora le plăteau tribut. În rândul populaţiilor aflate intrate sub
domninaţie bulgară se detaşează, prin rolul lor, sclavinii din „cele şapte seminţii”, pe care bulgarii i-au supus, dar la
colaborarea cărora s-au văzut siliţi să apeleze. Aceste realităţi sunt clar subliniate de cronicarii bizantini în operele lor.
Spre exemplu, patriarhul Nikephorus consemnează că pe unii dintre sclavinii incluşi în confederaţia lor, bulgarii i-au pus
„să păzească locurile vecine cu avarii, iar pe alţii pe cele din preajma romanilor”25. Mult mai detaliat prezintă fenomenul
Theophanes Confessor, care relatează ca „pe severieni i-au strămutat din faţa strâmtorii Veregavilor în părţile dinspre
răsărit, iar în ţinuturile dinspre miazăzi şi apus în faţa avarilor aveau înţelegere cu restul celor şapte seminţii”26.
Pe fondul succesului înregistrat, bulgarii şi-au extins stăpânirile în Thracia în detrimentul Imperiului Bizantin. În
imposibilitatea anihilării noii puteri barbare, împăratul Constantin IV s-a văzut silit „să încheie pace cu dânşii şi se
înţeleseră să le plătească un tribut anual”, scrie Theophanes Confessor27, iar Nikephorus consemnează că „împăratul a
fost nevoit să se înţeleagă cu ei şi să le plătească tributari”28. Actul Constantinopolului reprezenta însăşi consacrarea
noii puteri din Peninsula Balcanică (681).
Situaţia teritoriilor de la Dunărea de Jos în secolul al VIII-lea stă sub incidenţa relaţiilor bulgaro-bizantine.
Sursele scrise păstrează o tăcere completă asupra evenimentelor petrecute în aceste regiuni până la mijlocul aceluiaşi
secol. Descoperirile arheologice au relevat însă o pătrundere a monedei bizantine din primele două decenii ale secolului
al VIII-lea în Dobrogea şi Muntenia. Unii specialişti consideră pătrunderea monedei bizantine în regiunile menţionate
drept o încercare de revenire a Imperiului Bizantin la frontiera dunăreană, alţii, în schimb, văd în acest fenomen doar o
reluare a influenţei bizantine în regiune29. Pe cale arheologică a fost evidenţiată, de asemenea, pătrunderea unui val de
alani în Dobrogea prin anii ’30-’40 ai secolului al VIII-lea, dislocaţi, se pare, de expansiunea khazară şi de incursiunile
arabe din regiunea Caucazului din deceniile 2-3 ale aceluiaşi secol30.
În a doua jumătate a secolului al VIII-lea regiunile de la Dunărea de Jos reintră în atenţia surselor literare
bizantine. Contextul în care s-a produs acest lucru l-a reprezentat redevenirea lor teatru de război, odată cu trecerea
Imperiului Bizantin la ofensivă împotriva bulgarilor, sub împăratul Constantin V (741-745). În cursul domniei sale,
războinicul basileu a întreprins mai multe campanii împotriva bulgarilor, câteva dintre acestea având ca zonă de operaţii
regiunea Dunării de Jos.
Ca răspuns la atacurile bulgarilor în Thracia, în anul 756 sau 760 – datarea acestei prime campanii rămâne
incertă – Constantin V organizează o puternică ofensivă împotriva bulgarilor, pe apă şi pe uscat. Forţele terestre,
comandate de împărat, au pătruns în Thracia şi în bătălia de la Markellai a provocat bulgarilor o severă înfrângere.
Concomitent cu ofenisva terestră, o flotă formată din 500 de vase „a navigat prin Pontus Euxinus şi a pătruns pe Istros”,
atacând regiunile din nordul Bulgariei31. Şi această componentă a campaniei a înregistrat succes. Soldaţii transportaţi cu
ajutorul flotei, relatează în continuare patriarhul Nicephorus, „au incendiat locurile bulgarilor şi au luat mulţi prizonieri”32.
A doua campanie împotriva bulgarilor întreprinsă de Constantin V a avut loc în anul 763 şi s-a dorit a fi
răspunsul la pretenţiile khaganului Teletz de sporire a tributului şi la atacurile bulgarilor în Thracia. Campania a urmat
acelaşi plan de desfăşurare ca şi precedenta. În vederea ducerii operaţiunilor militare, relatează Nikephorus, împăratul a
pregătit „până la opt sute de corăbii de transport” pe care le-a „umplut cu călăreţi”, estimaţi la 9.600 de oameni, şi le-a
trimis „prin Pontus Euxinus până la Dunăre”33. Împăratul, în fruntea unei a doua armate, a înaintat prin Thracia până la
Anchialos, unde s-a ciocnit cu oastea khaganului Teletz, care avea ca aliaţi „şi o mulţime de scalvini”34. La 30 iunie,
forţele imperiale au provocat bulgarilor o înfrângere devastatoare. Dezastrul militar a accelerat tendinţele centrifuge din
rândul păturii conducătoare bulgare. Rebeliunea unei părţi a aristocraţiei bulgare l-a adus la putere pe khaganul Sabin,
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exponentul unei facţiuni filo-bizantine (764). Acesta a încercat să încheie pace cu Imperiul Bizantin, dar acuzat de
trădare, s-a văzut silit să părăsească tronul şi să se refugieze la Constantinopol35.
O a treia campanie întreprinsă de Constantin V împotriva bulgarilor la Dunărea de Jos s-a consumat în anul
767. Flota bizantină a înaintat pe Marea Neagră şi pe Dunăre, probabil până la Durostorum, concomitent cu o ofensivă
terestră a forţelor imperiale. Într-o confruntare care a avut loc undeva în nord-estul Bulgariei, khaganul Toktu a fost
înfrânt şi ucis. Rămăşiţele armatei sale scăpate din dezastru s-au refugiat „în pădurile fluviului Istros”, în zona de luncă a
Dunării sau chiar în Balta Ialomiţei36.
Ultima campanie a împăratului Constantin V asupra căreia avem informaţii că ar fi vizat regiunea Dunării de
Jos, fapt contestat de unii istorici, a avut loc în primăvara anului 77437. În opoziţie cu aceste opinii, Theophanes
Confessor relata în cronica sa că în mai 774, împăratul Constantin V a organizat o nouă campanie pe apă şi pe uscat
împotriva Bulgariei. Conform consemnării cronicarului bizantin, „o flotă de două mii de bărci”, sub comanda directă a
împăratului, a fost pusă în mişcare „spre a pătrunde pe fluviul Dunărea”38. Din relatarea cronicarului bizantin reiese că
acţiunea întreprinsă pe Dunăre de împărat se dorea doar o diversiune menită să atragă forţele adverse în nordul
Bulgariei, fapt care ar fi facilitat o ofensivă a forţelor imperiale din sud prin defileurile Munţilor Balcani, „în vreme ce
bulgarii se aflau ocupaţi împotriva sa”39.
Următoarele campanii ale Imperiului Bizantin împotriva Bulgariei, de la sfârşitul secolului al VIII-lea şi de la
începutul secolului al IX-lea, nu au mai afectat regiunea Dunării de Jos40. Ascensiunea Bulgariei sub domniile khaganilor
Kardam (777-803) şi Krum (803-814), care profitând de destrămarea Khaganatului Avar au cucerit noi teritorii, au
asigurat statului bulgar „dominaţia unică asupra Dunării de Jos” la începutul secolului al IX-lea41.
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CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ISTORICUL
REALIZĂRII HĂRŢILOR DE NAVIGAŢIE
Dr. Andreea Atanasiu-Croitoru
Abstract: Few aspects concerning the navigation maps history. In times when it wasn’t yet clear the difference
between territorial waters of a state and the international waters, the maritime cartography became a science. The maritime
sovereignty pretext with the monopole of special routes and the commercial navigation control did not limit the circulation freedom
and, with these, the development of instruments which were helping the navigation, especially the orientation instruments like
nautical maps and the portolans. In opposite with terrestrial maps, which has a certain expression autonomy, the open sea
cartography must be realized with common characteristics who can be conceived much easier in an universal language. The nautical
maps were limited to present just the coast lines without a description of the terrestrial part. For the bottom of the sea presentation it
was necessary to wait till the 17 century. Also, till this century the nautical maps were used exclusively like instrument of the
approaching to the shore and for the landing.
Cuvinte cheie: roza vânturilor, portulan, navigaţie, Mediterana, Marea Neagră.
Keywords: the winds rose, portolan, navigation, the Mediterranean Sea, the Black Sea.

În vremea când nu era, încă, afirmată cu claritate distincţia dintre apele teritoriale ale unui stat şi apele
internaţionale, cartografia maritimă a devenit o ştiinţă. Pretextele de suveranitate maritimă, cu monopolul anumitor rute şi
controlul navigaţiei comerciale nu limitau libertatea circulaţiei şi cu aceasta, dezvoltarea instrumentelor care ajutau la
efectuarea ei, mai ales a celor de orientare precum hărţile nautice şi portulanele1.
Spre deosebire de hărţile terestre, care aveau o certă autonomie de expresie, cartografia unei mări deschise
tuturor presupunea caractere comune care se exprimau mult mai uşor într-un limbaj universal. Hărţile nautice se limitau
la a trasa liniile coastelor fără a descrie şi interiorul terestru, iar pentru reprezentarea fundului mării a trebuit să aşteptăm
până în secolul al XVII-lea2. Şi tot până în acest secol hărţile nautice de Ev Mediu, născute ca instrument de facilitare a
apropierii şi acostării la ţărm, au fost folosite exclusiv3.
Până atunci, cu mici excepţii, hărţile nautice au fost opera particularilor, ca şi portulanele. Mărturiile cele mai
vechi – Carta Pisana4 şi Il Compasso da navigare5 – apar la sfârşitul secolului al XII-lea, iar din 1270 există prima
atestare a folosirii unei hărţi maritime pentru orientarea pe mare6.
Lipsa documentelor cartografice databile cu certitudine în perioade anterioare secolului al XIII-lea, nu înseamnă
că înainte de această dată nu au existat hărţi nautice. Probabil că nu au ajuns până la noi din cauza procesului de
degradare provocat de folosirea ori din cauza perimării lor din punct de vedere tehnic şi al apariţiei altora noi, mai
moderne7.
Multe hărţi au continuat să fie realizate de cine le folosea, dar confecţionarea lor începe să devină tot mai mult
o activitate a unor cartografi sau a atelierelor specializate. Potrivit organizării comerciale a timpului, hărţile erau făcute la
comandă fapt ce nu excludea vânzarea lor încă înainte de a fi gata. În 1344, la Candia, un negustor a primit de la
Veneţia două mapemondi probabil pentru a le revinde.
Deja în primele decenii ale secolului al XIII-lea, în unele mari centre martime precum Veneţia, hărţile de
navigaţie aveau piaţa lor cu produse de calitate variată, oferta pornea de la hărţi de factură simplă destinate uzului
practic în mare, cu busola, compasul, portulanul, sonda (pentru măsurarea adâncimii apei) şi clepsidra la hărţile
decorate bogat şi figurate (cu multe imagini desenate) realizate pentru ambianţe de prestigiu. Cartografia cerea un public
mai vast decât cel tradiţional de marinari. În scurt timp s-a format şi un limbaj comun de la jumătatea secolului al XIII-lea,
începând să se distingă variate şcoli de cartografie8.
Discuţiile privitoare la originea hărţilor nautice continuă şi astăzi. Specialiştii atribuie „inventarea” acestora unor
popoare europene de pe coastele Atlanticului septentrional şi catalanilor, alţii le atribuie civilizaţiei clasice mediteraneene
1
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şi italienilor. Cei care propun originea italiană se împart la rândul lor în adepţi ai primatului genovez şi aceia care îl iau în
calcul pe cel pisan.
Freisleben9, pentru a lega originile hărţilor maritime de spaţiul italian, l-a menţionat ca inspirator al cartografiei
medievale pe Frederic al II-lea, regele Siciliei, din dinastia Hohenstaufen, încoronat împărat la Roma în 1220;
argumentele sale nu sunt extrem de convingătoare, el se referă la mecenatismul Casei Germane, subliniind că în cel
mai vechi portulan Compasso da navigare, apărea Manfredonia, fondată de fiul natural al lui Fredric, Manfred, în jurul lui
1256; sunt evidenţiate cele două localităţi Pisa şi Genova, cu care Frederic era legat prin faptul că avea amirali pisani şi
genovezi în flota sa. Vrând să susţină italienitatea primului portulan, pentru Freisleben, Frederico al II-lea a fost probabil
inspiratorul şi comanditarul10.
Luând în calcul ipoteza unui primat cartografic catalan, culta şi eclectica Casă de Hohenstaufen a dat oricum
impulsul cartografiei şi documentaţiei nautice în general, fiind apropiată prin legături de sânge şi de cultură cu Casa de
Aragon. Chiar luând în calcul un început iberic sau italian, Freisleben atribuie oricum cartografiei catalane o origine
germanică anterioară documentelor italiene şi catalane. Pe de altă parte, cu un secol mai înainte, la Curtea siciliană a
normandului Roger de Altavilla se afla şi geograful arab Idrisi, autor al unei hărţi a lumii ce urma modelele ptolemaice cu
adnotări în limba arabă11.
Publicarea recentă a unei lucrări de la sfârşitul secolului al XII-lea reunind deopotrivă o hartă maritimă şi un
portulan de Patrick Gautier Dalché pune sub semnul întrebării toate punctele de vedere rezumate mai sus. Documentul
publicat de istoricul francez ilustrează faza de pionierat a cartografiei textul portulanului preluând pasaje întregi din autori
antici12.
În lipsa hărţilor nautice şi a portulanelor, pentru o perioadă în Evul Mediu, problemele de orientare probabil că
se bazau pe obişnuinţa unui anumit traseu de transport şi pe „harta mentală” a piloţilor, dar e greu de crezut că nu aveau
nici cel mai mic desen necesar în orientare.
Trei hărţi nautice figurau în inventarul unei nave siciliene la 1294, deşi trecute în listă ca mappe mundi care
este un nume generic, trebuie să fi reprezentat diferite trasee ale Mediteranei, cele care interesau ruta şi nu întreaga
mare, în trei còpii nu neapărat necesare. Hărţi de sector folosite în navigaţiile scurte cu o rază de acţiune limitată, dar în
marele comerţ trebuiau reprezentate spaţii mari, precum cel descris în Carta Pisana sau cel descris în Compasso da
navigare.
La asemenea spaţii şi la funcţionalitatea lor în planul practic, aceste instrumente constituiau un bun cultural cu
posibile atribute politice. Dacă harta nautică se limita la a reprezenta cu acurateţe desenul liniei costiere, portulanul
dădea indicaţii chiar şi pentru pileggi, adică pentru drumuri de navigaţie fără escale intermediare sau între maluri opuse
şi pentru legăturile între insule13.
Primele sisteme de reprezentare cartografică au fost rezultatul experienţei transmise din generaţie în generaţie.
„Hărţile” iniţiale au fost realizate de populaţii primitive din Asia, Africa, America (indieni, azteci, eschimoşi), care au lăsat
o producţie abundentă de astfel de desene rudimentare în care erau folosite cele mai diverse reprezentări pentru a
marca particularităţile drumurilor terestre şi chiar ale fenomenelor naturale14.
Un progres în activitatea cartografică s-a realizat odată cu intrarea în uzul curent al rozei vânturilor. Pământul
era reprezentat în formă rotundă, având în centru un punct din care ieşea roza vânturilor, ale cărei direcţii erau raportate
la distanţele diferitelor puncte.
În secolul III d.Ch., Temostene, navigator, bun cunoscător al bazinului oriental al Mediteranei, a folosit o roză
de 12 vânturi cu centrul în Rhodos, care cuprindea numeroase localităţi costiere, prevăzute cu distanţele lor. Era firesc
ca acest tip de hartă să se răspândească şi să apară şi pentru coastele Ioniei în Marea Egee, cu numeroasele sale
insule ale căror direcţii puteau fi indicate cu un desen, şi pentru cele mai îndepărtate colonii din Asia Mică şi Marea
Neagră. Cu aceste rudimentare încercări se poate considera că a început ştiinţa „cartografiei geografice”, în care
folosirea rozei vânturilor a fost fundamentală, dovadă faptul că pe marginile primelor hărţi erau notate numele vânturilor
ce proveneau din anumite regiuni15.
Obişnuinţa realizării cartelor geografice bazate pe direcţii şi distanţe s-a transmis până în jurul secolul al XII-lea.
Dar, o regăsim practicată încă din secolul al VII-lea de „Anonimul din Ravenna” într-o operă geografică care descrie
lumea. Totul este construit pe o mare roză a vânturilor de 24 de direcţii, ce se „naşte” din Ierusalim şi divide orizontul în
24 de ore, din care 12 ore de zi şi 12 ore de noapte. Acelaşi lucru îl regăsim în secolul al XII-lea în opera geografică şi
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cosmografică a scriitorului Zakaria, care foloseşte un mare mapamond circular, cu centrul la Mecca. Harta arabă a lui
Mohammed al Idrisi, realizată în jurul lui 1150, la curtea regelui Roger al II-lea, indica multe distanţe maritime şi este şi
ea construită pe uzul rozei vânturilor, în care este dispusă în înălţime direcţia Sudului16.
Marii geografi ai Antichităţii au transmis descrieri ale acestor tipuri de hărţi deja fondate pe folosirea metodelor
proiective, în care se foloseau şi coordonatele punctelor suprafeţei terestre. Aceste coordonate erau „latitudinea” şi
„longitudinea”*. Potrivit acestora, lumea se desfăşura de la est la vest de-a lungul axei majore a Mediteranei şi mai era şi
axa, mai limitată, de la nord la sud. Lungimea direcţiei majore era considerată longitudinea, iar direcţia mică –
latitudinea. O importanţă deosebită a fost atribuită paralelei din Rhodos care era văzută ca o diafragmă17.
În timp ce în restul Europei se răspândea cu repeziciune uzul busolei magnetice, în Mediterana se năştea o
nouă ştiinţă – cartografia nautică. De-a lungul secolelor de îndelungată activitate maritimă, au fost strânse de marinarii
fenicieni, greci şi romani, informaţii referitoare la poziţii, direcţii, distanţe ale coastelor mediteraneene, care erau
raportate pe anticele periple. Dintre cele mai importante documente de acest gen, cităm: Periplul lui Hanon (secolul II
î.Ch.), Periplul lui Scylax din Carianda (secolul IV) şi, la sfârşitul secolului I d.Ch., Periplul Mării Eritree, care dădea o
descriere limpede a porturilor Mării Roşii şi a Yemen-ului. Un ultim periplu, datând probabil din vremea lui Augustus, a
rămas în folosinţă până la sfârşitul secolului V d.Ch. Este vorba despre Stadiasmos, care dădea distanţele nu în zile şi
nopţi, ci în stadii şi era numit Circumnavigarea Mării celei Mari18. Numeroase sunt periplele19 care au supravieţuit în timp,
în mod substanţial asemănătoare ca formă şi conţinut portulanelor medievale; cele mai vechi apar în secolul V î.C. dar
au fost supuse corecturii succesive făcute în epoci diverse.
Grecesc este şi Stadimus, păstrat la Biblioteca Naţională din Madrid, atribuit secolelor IV sau V d.C., care
descrie coastele Mediteranei şi alte opere de acest gen din secolele IV – XII, ale erei creştine sunt greceşti şi pot fi
considerate refaceri ale operelor precedente20.
Informaţiile date de periplele antice au fost transmise în Evul Mediu şi au dus la constituirea primelor portulane
şi hărţi nautice medievale. Anticii au compilat periplele şi itinerariile, numeroase în vremea romanilor, în care erau
descrise coastele mărilor însoţite de descrieri şi reproduceri grafice21.
În ceea ce priveşte trecutul îndepărtat, nici o mărturie directă nu a rămas din documentele cartografice al căror
început apare în cca. mileniul 3 î. C. în poemele homerice, până în secolul VIII î.C., pământul e reprezentat ca o farfurie
rotundă înconjurată de fluviul Ocean în mijlocul căruia se afla Elysion, locuinţa celor fericiţi, în timp ce în centrul
pământului se afla Olimpul, înconjurat de Grecia cu insulele ei. Conceptul unui centru sacru, propriu filozofiilor orientale,
a durat până la sfârşitul Evului Mediu cu o producţie cartografică variată prin formă şi conţinut care a reflectat înclinaţii
pentru cosmogonie şi nu pentru reprezentările practice ale geografiei şi navigaţiei22.
Romanii, în schimb, aveau exigenţa de a face cadastrul teritoriilor cucerite dorindu-se cunoaşterea exactă a
dimensiunilor imperiului, fapt cerut de Marcus Vipsanius Agrippa, învingătorul de la Actium. Hartă realizată urma
exemplul tipic al itineraria picta. Aceste itineraria răspundeau nevoii stringente a unei liste a locurilor de popas, când
reţeaua drumurilor romane a ajuns la maxima sa dezvoltare, în epoca imperială. Unele itineraria sunt sub formă de cărţi,
cum este atestat şi Itinerarium Antonini, unicul exemplu care ne-a rămas în această formă, condus de împăratul
Caracalla; altele sunt descrieri comemorative ale voiajelor imperiale. Ele erau incizate pe cupe sau pe tăbliţe de argilă.
Itineraria picta sunt, în schimb, reprezentări grafice pentru uzul militar, un exemplu este dat de fragmentul unui scut care
menţiona localităţi din Marea Neagră; a doua mărturie vine de la cunoscuta Tavola Peuntigeriana, probabil din secolul al
XII-lea, copiată de un document cartografic din imperiul târziu – desenată pe un sul de pergament trunchiat, actualmente
compus din 10 foi, proprii culturii romane.
Nu a rămas nici o mărturie a hărţilor maritime antice în afara menţionării în Geografia lui Ptolemeu a unui
presupus cartograf numit Martin din Tyr, în jurul lui 120 d.C. numele acestuia nu figurează în nici un text precedent iar
Nordenskjöld îşi exprimă îndoiala ca acest personaj să fi existat, oricum el subliniază probabilitatea ca Ptolemeu să-şi fi
fondat opera pe documente cartografice precedente secolului al II-lea. Potrivit acestui autor a existat o tradiţie
16
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cartografică neîntreruptă şi se poate observa că pentru secolele XIII-XVI, toate hărţile nautice imită acelaşi arhetip
necunoscut de noi dar în mod sigur existent23.
Marinarii din Evul Mediu şi cei din timpurile moderne au realizat portulane în care au stocat informaţiile anticelor
periple datorită amploării lor şi a foarte corectelor indicaţii de direcţii şi distanţe. Din aceste portulane au derivat mult mai
complexele hărţi de navigaţie de mai târziu24.
K. Kretschmer25, susţine teoria derivării hărţilor medievale din portulane, la rândul lor, acestea fiind derivate din
peripli din epoca clasică. Navigaţia, aproape exclusiv costieră, pentru că lipseau instrumentele de orientare şi de
determinare a rutei, depindea de folosirea diurnă sau nocturnă a aştrilor; unicul mod de orientare dat de experienţa
marinarilor sunt descrierile, în periple, ale particularităţii coastelor şi, mai ales, ale indicaţiilor distanţelor între diferitele
puncte de orientare, care permiteau determinarea poziţiei relative a locului. La începutul Evului Mediu, traficul
mediteraneean s-a intensificat sub impulsul dominaţiei arabe înainte de instalarea dominaţiei Republicilor maritime; dar
navigaţia rămâne costieră, lungă şi lentă, până la avântul busolei şi al portulanului care (în sprijinul distanţelor, preciza şi
direcţiile) împreună cu harta nautică devin indispensabile. Harta găseşte astfel, o funcţiune practică şi continuă pe
puntea de comandă; periplul, ca şi portulanul, mai târziu, este în schimb instrumentul de consultat sub coverta navei,
fapt care ar putea explica de ce s-au păstrat mai multe portulane decât hărţi nautice26.
Portulanul este o lucrare care conţine o descriere a coastelor unde sunt indicate distanţele de la un port la altul,
obstacolele şi pericolele care ar fi putut periclita navigaţia în zona respectivă, precum şi direcţia vântului. Conceptul
italian de hartă nautică carta nautica îşi găseşte corespondent în englezescul portolan chart, sinonime în semnificaţie,
dar şi generatoare de certă confuzie semantică dacă se consideră faptul că hărţile nautice nu derivă din portulane27.
Pentru siguranţa navigaţiei, harta nautică, era strâns legată de uzul busolei. Cum şi când a fost introdusă
busola în Mediterana nu este prea clar. Înaintea Evului Mediu se ştie că a fost folosit de chinezi ca şi în toată aria
levantină, acul magnetic plutitor într-un mic recipient cu apă, perfecţionat în zorii lui 1300, la Amalfi de către Flavio Gioia.
A rămas total necunoscut în epocă fenomenul declinaţiei magnetice; probabil că navigatorii atribuiau oscilaţiile acului
micilor erori ale instrumentelor de navigaţie. De aici a apărut o deviaţie de câteva grade pe toate hărţile fapt ce s-a
perpetuat până la sfârşitul secolului al XVI-lea.
Directa derivare a hărţilor din portulane este confirmată printre altele de faptul că apare în mod evident pe hărţi
o „comprimare” a coastelor atlantice faţă de cele mediteraneene ce nu putea deriva din folosirea a două raporturi diverse
de măsură maritimă, confirmată de verificarea cartometrică; se pot astfel distinge, o milă atlantică, lungă, egală cu mila
romană de 1.480 de metri, şi o milă mediteraneeană scurtă, de circa 1.270 metri, ce a dus la un pes geometricus folosit
în secolul al XII-lea. Este vorba, e adevărat, de o măsură de distanţă terestră dar raportul de 6 la 5 verificat între mila
atlantică şi cea mediteraneeană este egal cu cel găsit pe anticele periple între distanţele costiere şi traseele de coastă
dinspre mare, ceea ce arată că navigatorii antici foloseau două măsuri similare distincte.
Având în vedere că nu mai puţin de 7 secole au intervenit între ele, există şi diferenţe clare date de:
schimbarea toponimelor, măsurarea distanţelor în mile dar şi în stadi şi introducerea - inovaţie semnificativă şi
determinantă – a indicaţiilor de direcţie; dar rămân cantonate în structura tradiţională a transmiterii de date nautice
recoltate în timp de navigatori. Interdependenţa dintre busolă şi documentele nautice este şi ea un argument28.
Hărţile şi portulanele au dovedit o extraordinară precizie în descrierea liniilor de coastă. La această consideraţie
trebuie adăugată o alta, poate mai semnificativă, utilitatea practică a hărţilor fiind şi aceea de a răspunde la anumite
întrebări fundamentale ale navigaţiei29.
Poate fi menţionat aici şi atlantul30 (a cărei apariţie e ceva mai târzie31) şi care era ca un atlas geografic din
zilele noastre. Ca instrument indispensabil navigaţiei, harta nautică era un bun ce trebuia păstrat cu grijă. Pergamentul a
rămas în uz ca suport al desenului chiar şi după răspândirea tehnicii tiparului. Pentru a evita deteriorarea unei suprafeţe
din pergament şi pentru a fi mai uşor de manevrat, unii cartografi au preferat să secţioneze o hartă în mai multe
sectoare32.
23

Ibidem, p. 83.
Popescu-Spineni 1938, p. 71.
25
Kretschmer 1909, passim.
26
Presciuttini Bellezza 1989, p. 85.
27
Arbore Popescu 2003, p. 158.
28
Presciuttini Bellezza 1989, p. 87.
29
Balletti şi colab. 2003, p. 178.
30
Numărul hărţilor nautice şi a atlantelor de care se are cunoştinţă, elaborate între începutul secolului al XIV-lea şi sfârşitul secolului
al XV-lea, a fost evaluat la 180, iar în marea lor majoritate autorii acestora sunt italieni (Arbore Popescu 2003, p. 159).
31
Primul atlant cunoscut este cel din 1476 (este păstrat la Geneva, în Biblioteca Publică Universitară) şi este realizat de Andrea
Benincasa, fiul lui Grazioso Benincasa. Acestui atlant îi fuseseră lipite paginile cu hărţi pe tăbliţe de lemn. Ele puteau fi studiate de
guvernanţi sau studenţi dar, în acelaşi timp, puteau fi un excelent instrument pentru navigaţie (Arbore Popescu 2003, p. 161).
32
Arbore Popescu 2003, p. 161.
24

27

Realizarea hărţilor nautice nu era bazată pe un principiu matematic ci, mai curând, pe poziţiile punctelor
reprezentate determinate cu ajutorul direcţiilor şi distanţelor. Predomina conceptul bazat pe folosirea rozei vânturilor. În
aceste hărţi, trasarea liniilor costiere arăta ca o masă haşurată; era vorba de planuri suprapuse de pătrate, adică mici
roze de 8 vânturi. Lungimile laturilor pătratelor corespundeau unor valori particulare stabilite de o scară gradată pe care
erau măsurate distanţele.
Caracteristica ce reiese din majoritatea hărţilor nautice medievale era oferită de dispunerea rozei vânturilor şi
de direcţiile care ieşeau din centrul acesteia. Ele erau trasate cu diferite culori, pentru a fi distinse de la prima vedere
direcţiile principale. Busola, ca instrument ce indica direcţia, a constituit fundamentul realizării şi folosinţei hărţilor de
navigaţie33.
În reprezentările de zone restrânse, o roză de 16 vânturi ocupa zona centrală34 a hărţii şi, pe o circumferinţă
descrisă în jurul centrului rozei, în punctele de întâlnire cu vânturile acesteia, erau amplasate centrele altor 16 roze de
32 de vânturi, ieşite din centru şi lungindu-se după liniile drepte.
În hărţile generale, ce reprezentau zone foarte extinse, cartograful acoperea suprafaţa hărţii cu două mari roze
de câte 16 vânturi, centrate în două circumferinţe care se atingeau. Pe fiecare dintre ele erau desenate alte 16 roze de
32 de vânturi. Astfel, suprapunând pe conturul costier sistemul rozelor cu direcţii încrucişate, se oferea navigatorului
posibilitatea determinării direcţiei rutei făcând joncţiunea cu punctul plecării, cu punctul de destinaţie şi cu unghiul rutei.
Astfel, era recomandat să se facă hărţi cât mai mari pentru a se putea suprapune pe ele busole portative care se
amplasau în centrul rozei desenate în zona unde se afla nava şi să se poată orienta harta aşa cum se procedează în
zilele noastre cu hărţile topografice.
Orientând harta, pilotul putea măsura unghiul dintre direcţia provei şi vântul de nord, cunoscând valoarea
acestuia se putea corecta prova navei pentru a se naviga în direcţia dorită. Astfel, se rezolvau cu ajutorul unor simple
operaţiuni grafice, probleme fundamentale de navigaţie35.
În hartă, desenul liniei de coastă este redat schematic cu mici arcuiri de diferite curbări, întrerupte de gurile
fluviilor cu relevanţă pentru navigaţie; profilul promontoriilor este accentuat şi insulele mărite36. Surprinde plăcut reuşita
cartografilor de a da o reprezentare cartografică geometrică corectă37.
Desenul este policrom, vânturile principale erau reprezentate cu negru şi galben, iar atunci când nu era trecut
numele întreg al vântului era marcată doar iniţiala acestuia sau simbolul, cele 8 vânturi secundare erau trecute cu verde
sau turcuaz, iar celelalte cu roşu38. Nu numai la vânturi culorile diverse aveau o funcţiune distinctivă: roşul cu care erau
notate numeroase toponime, de exemplu, se referea nu atât la importanţa politică a cetăţilor reprezentate cât mai cu
seamă, la calitatea de debarcader şi deci la interesul lor pentru navigatori. Revin reprezentările cronologice şi legendare,
figurarea oraşelor, pericole costiere, precum şi toate scrierile orientate în direcţia navigaţiei39.
Geografia din teritoriu nu îi interesa pe autorii hărţilor nautice. În hărţile cele mai vechi ceea ce se regăsea în
afara coastelor – fluvii, oraşe ş.a. – era lăsat deoparte. Trasarea cursurilor fluviilor europene mai importante apare
pentru prima dată în anul 1339, în harta lui Angelino Dulcert, prima care inserează Peninsula scandinavă şi Marea
Baltică într-o reprezentare care aproape că nu a suferit modificări în hărţile nautice ale altor autori până la începutul
secolului al XVII-lea. Părţile reprezentate mai bine în hărţi sunt, evident, coastele chiar dacă din motive practice nu au
fost semnalate decât elementele geografice aflate de-a lungul coastelor, precum promontorii şi intrânduri40.
Lipseşte din lucrări orice fundament matematic referitor la coordonatele geografice, în timp ce constant şi chiar
caracteristic este desenul unei reţele de sisteme de roze, orientate după vânturile importante. Incertă este de fapt
funcţionalitatea acestor roze care nu ţineau cont de declinarea magnetică şi deci nu aveau ce vedea cu ajutorul busolei.
E general prezentă scara distanţelor, având aceeaşi valoare pe toate hărţile, ceea ce Nordenkjöld a determinat aplicând
metoda cartometrică: a luat în studiu mai multe exemplare cu un număr cert de distanţe. El îi atribuie lui „miglio
portolanico” – cum defineşte cu un alt termen particular, unitatea de măsură a distanţelor pe portulanele „normale” –
lungimea de 5.834 metri; se observă o apropiere a valorilor de aşa-numita leghe maritimă iberică menţionată în
documentele spaniole de la 1600, el concluzionează atribuind catalanilor paternitatea portulanului „normal”41.
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Cercetătorii au ajuns la concluzia că mulţi cartografi au reprodus în mod evident modele vechi fără a mai ţine
chiar cont de evenimente care s-au petrecut între timp şi au mai modificat informaţiile prin schimbările de ordin toponimic
sau geopolitic survenite între timp, în lume42.
În ceea ce priveşte datarea unui astfel de arhetip, Nordenkjöld spune că, la început, reprezentării Mării
Mediterane i-au fost adăugate, în epoci succesive, Marea Neagră, apoi coastele atlantice, şi, mai târziu, toponime ale
regiunilor de interior cu menţionări particulare ale intereselor geografice şi politice. Arhetipul este, cu siguranţă, anterior
lui 1311, când genovezul Pietro Vesconte43 a realizat prima hartă datată a Mării Mediterane parvenită la noi – un prim
indiciu, determinant pentru Nordenkjöld, se află în Arbor Scientiae scris probabil la 1296 de eruditul catalan Ramòn Lull,
care cita harta printre instrumentele navigatorului44.
O dovadă a arhetipului o constituie redescoperirea Geografiei lui Ptolemeu care a fost tradusă în latină de
Angelo da Scarperia în jurul lui 1405 şi în italiana vulgară de Gerolamo Ruscelli în a doua jumătate a lui 1500, a stimulat
activitatea cartografică şi dezvoltarea sa după principii matematice antice şi a fost de un real folos pentru viitoarele
progrese ale cartografiei45.
Geographika Hyphegesis a lui Claudius Ptolemeu (90-168 d.C.) a fost pentru mai mult de un mileniu textul
principal de referinţă pentru orice încercare de reconstruire a cartografiei, a imaginii teritoriului lumii cunoscute de
oamenii de ştiinţă şi de navigatorii creştini şi musulmani. Proiectarea în lumea lui Ptolemeu însemna atât întoarcerea în
Antichitate ca izvor al cunoaşterii dar şi ancorarea în prezent. În 1421, abatele Joseph Byrennios a expediat bisericii
Santa Sofia din Constantinopol o copie testamentară în limba greacă a copiei manuscrise de secol XIII, tot în greacă, a
Geografiei lui Ptolemeu46, însoţită de o carte despre circumnavigaţie a lui Dyonisios Periegesis, prevăzută cu 63 de hărţi
nautice de diferite dimensiuni, unele pe două pagini. Pe hărţi sunt indicate elemente de referinţă introduse în cartografie
de acelaşi Ptolemeu47.
Chiar dacă antică, lucrarea marelui geograf a fost corectată acolo unde a fost cazul de erorile geografice
îndreptate succesiv de noile descoperiri sau de observaţiile astronomice. Alte ori, informaţiile au fost luate brut fără a mai
suferi nici o intervenţie48.
În ceea ce priveşte limba originală a portulanului „normal”, Nordenkjöld susţine că aceasta era o hartă generală
realizată pe schiţe rudimentare făcute de navigatori de diverse naţionalităţi, în diferite dialecte locale care s-au
transformat în timp într-o specie de limbă liberă a autorului portulanului „normal”, cult şi versat în limba latină, pe care
Nordenkjöld îl identifică cu mai sus menţionatul Ramòn Lull49.
Portulanele, în schimb, nu au abandonat sectorul maritim şi nici nu au trecut în teritoriul geografiei. Locul lor era
la bordul navelor unde dădeau informaţii particulare despre indispensabilele puncte de referinţă pentru navigaţia costieră
semnalând bancurile de nisip, stâncile, debarcaderele şi, pe lângă aceasta, indicau distanţele şi direcţiile de mers50.
Dezbaterea asupra paternităţii realizării primelor hărţi de navigaţie în Evul Mediu continuă şi azi. Sunt mai multe
teze: cea catalană, cea genoveză şi cea pisană. Specialistul care propune teza catalană este A. E. Nordenskjöld51, care
reconstruieşte istoria navigaţiei şi deci şi a cartografiei de la primele indicii până în secolul al XIV-lea, prin analizarea
documentelor nautice şi cartografice medievale din care a publicat, la sfârşitul lui 1800, un repertoriu voluminos52.
Harta catalană se caracterizează prin abundenţa de elemente ornamentale. Acestea acopereau spaţiile
delimitate de liniile coastei cu figurarea oraşului de pe sau din interiorul coastei, a fluviilor şi a altor elemente geografice
şi simbolice ca personaje sacre, regi, elefanţi, în timp ce hărţile italiene acordă o atenţie mult mai mare informaţiilor
nautice53.
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Susţinătorii tezei primatului genovez sunt: Paolo Revelli54, E. Gelcich55, T. Bertelli56. Vorbind de Arbor Scientiae,
al lui Lull, unde se pomeneşte de quomodo marinarii mensurant miliaria in mari, se răspunde cu chartam, compassum,
acum et stellam maris, Revelli consideră că chartam nu indică un document cartografic – acel portulan „normal” al lui
Nordenskjöld care atribuie paternitatea acestuia lui Lull – ci mai degrabă, un text scris pe hârtie – pe care navigatorii
notau distanţele efectuate în mare, potrivit semnificaţiei obişnuite în epocă, când reprezentarea cartografică este încă
definită ca mappa mundi. În acelaşi timp, prin compassum se poate înţelege portulan – dacă charta este harta nautică –
sau însăşi harta, potrivit etimologiei arabe, sau compassum este obiectul în sine dacă prin charta înţelegem foaia de
hârtie cu adnotări. În timp ce acus poate indica numai acul magnetic, iar stella maris – care pentru unii este roza
vânturilor – pentru Ravelli semnifică Steaua Polară care îi ghida pe navigatori57.
Coroborând semnificaţia hârtiei cu adnotări, a compasului, a acului magnetic şi a Stelei Polare,
Rivelli susţine că – departe de a fi părintele cartografiei nautice – Lull nu cunoştea nicidecum harta şi
portulanul complementar, el crede că de fapt, Genova a dat impulsul decisiv cartografiei maritime printr -o
precisă reprezentare a Mării Mediterane şi a Mării Negre, atunci când prin Tratatul de la Nymphaion, din
1261, i s-a asigurat penetrarea în Orientul Apropiat.
În favoarea unui primat italian vin şi alte argumente, de pildă, cel mai vechi atlant nautic catalan este datat în
1375, adică după mai bine de un secol de intensă activitate cartografică italiană58. Printre altele mai apar Atlante Luxoro
al unui anonim identificat de unii cu Petro Vesconte, şi, tot anonime, Atlante Pinelli şi Atlante Mediceo.
Harta nautică de la 1339, pe care apare scris: Hoc opus fecit Angelino Dulcert/aňo MCCCXXXVIIII de mense
augusti in civitate maiorcarum – a fost considerat document catalan sau realizat de popoare nordatlantice. În 1887, a
venit la lumină în Biblioteca Principilor Corsini la Florenţa, o hartă din 1325 a lui Angelino Dalorto (sau Dalorco), similară
celei din 1339, al cărei autor putea fi tot el59. Greşeala atribuirii originii catalane vine probabil şi din faptul că harta lui
Dulcert s-a aflat, ca şi Atlantul60 lui Carol al V-lea al Franţei, printre documentele cartografice cele mai studiate, cuvintele
civitate maiorcarum fiind multă vreme considerate ca o dovadă a originii autorului61.
Se pune problema de ce civitate maiorcarum, Alberto Magnaghi, susţinătorul teoriei primatului genovez, are
două explicaţii: ori cartograful, aflat în afara Genovei, a vrut să precizeze unde se afla, ori a dorit astfel să aducă un
omagiu ţării care l-a găzduit.
Italienitatea hărţii lui Dulcert este, printre altele, confirmată şi de uzul toponimelor pentru indicarea locurilor cu
nume italiene sau ligure, indicaţiile sunt în latină, limba universală folosită în mod obişnuit de cartografii italieni, în timp
ce hărţile de certă realizare catalană sunt redactate în spaniolă62.
La experienţa lui Vesconte şi a lui Dalorto se adaugă cea a lui Marino Sanudo di Rivoalto, zis Torsello care în
lucrarea sa Liber secretorum fidelium crucis, terminată în jurul lui 1321, a anexat unele hărţi de navigaţie realizate de
genovezi. Informaţiile geografice, naturaliste, istorice şi de altă natură conţinute de textul lui Sanudo trebuiau, în intenţia
autorului, să servească la orientarea celor interesaţi în problema Locurilor Sfinte şi în stimularea unei noi cruciate63.
Originea pisană a cartografiei medievale şi-a găsit susţinătorul în Bacchisio R. Mozzo, cel care şi-a fondat
convingerile pe găsirea şi analizarea unei ediţii foarte vechi a Compasso da Navigare care constituie primul şi
fundamentalul portulan medieval al unui anonim italian. Acesta a fost tratat cu indiferenţă atât ca text fundamental al
navigaţiei medievale cât şi ca mărturie a naşterii prozei ştiinţifice vulgare şi a fost atribuit iniţial lui Giovanni d'Uzzano.
Acesta, figură de referinţă în comerţul livornez de la 1400, a strâns într-un manual toate informaţiile şi cunoştinţele care
puteau fi necesare în activitatea comercială şi a inclus şi un portulan a cărui paternitate i-a fost atribuită atâta vreme.
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După ce a confruntat diferite ediţii manuscrise ale aceluiaşi portulan, atribuite unor autori diverşi, Mozzo ajunge la
concluzia că este vorba de acelaşi text anterior lui 1300, care constituie arhetipul portulanului reprodus fără modificări
substanţiale până în secolul al XVI-lea.
Dezaprobând deci ipoteza catalană a lui Nordenskjöld, ca şi continuitatea portulanică clasico-medievală,
susţinută de Kretschmer, Mozzo identifică arhetipul în prima ediţie a Compasso da Navigare, al cărui text analizat de el,
menţionat cu numele de Codice Hamilton 396, datat 1296, constituie versiunea cea mai veche. El susţine că documentul
original trebuie să fie anterior cu câteva decenii lui Codice bazându-se pe câteva observaţii asupra formei şi conţinutului
textului: repetiţiile, corecturile şi contradicţiile din Codice duc cu gândul că cel care l-a realizat a vrut să unifice nişte texte
diferite fără a avea experienţa nautică necesară, în timp ce anumite localităţi ajută să se restrângă cronologic ipoteza
datării textului cel mai vechi64.
Mozzo afirmă că textul lui Compasso apare la mijlocul secolului al XIII-lea. El mai insistă pe mărturia indirectă a
primatului cartografic italian oferit de termenul compass care, în accepţiunea sa de hartă nautică, apare în literatură la
începutul anilor 1300; termenul kumbâs fiind menţionat de arabul Ibn Khaldun (cca 1332-1377) care a scris în
Prolegomeni storici că „toate ţările [mediteraneene] se găsesc scrise pe o foaie...pe care navigatorii o numesc
kumbâs...Tot ceea ce lipseşte ca mare [Oceanul] înseamnă că marinarii nu mergeau acolo”. Dacă Ibn Khaldun ar fi avut
înaintea sa o hartă contemporană nu ar fi putut afirma că în Atlantic nu se naviga; deci este probabil că el se referea la o
hartă din secolul precedent care confirmă la rândul ei existenţa hărţilor nautice mediteraneene mai vechi.
Mozzo demonstrează mai apoi, interdependenţa dintre Compasso da Navigare şi arhetipul cartografic – din
care Carta Pisana şi derivaţiile sale succesive – în anumite părţi distincte dar complementare constituie o unică operă
nautică.
Aşa cum portulanul ignoră toate informaţiile de natură politică şi comercială care se aflau în periple, în acelaşi
fel, Carta Pisana – şi deci arhetipul cartografic – se limitează doar la reprezentarea liniei de coastă, neglijând orice
descriere geografică internă. Semnificativ este faptul că toponimele sunt orientate pe hartă după aceeaşi ordine care
figura pe portulan – de la Occident spre Orient (de la apus spre răsărit) – dar nu mai puţin adevărat este faptul că pe
coastele orientale ale insulelor acestea sunt scrise după sensul navigaţiei costiere65.
Fie că e portulan, fie că e hartă nautică sunt indicate direcţiile după roze de 16 sau 32 de vânturi, acestea, în
general se limitau la a descrie Marea Mediterană cu menţiunea că o atenţie anume părea să fie acordată coastelor
Toscanei şi Sardiniei unde interesele pisane au prevalat pentru tot secolul al XIII-lea; dacă autorul arhetipurilor a fost un
genovez, nu a trasat zona Mării Negre unde dominau în secolul respectiv ceea ce e greu de conceput66.
Precizia sa matematică şi de navigaţie o leagă cu şcoala toscană a lui Leonardo Pisano Fibonacci şi a lui
Campano da Novara, elevul său. Copia arhetipului demonstrează oarecare cunoştinţe geo-trigonometrice capabile să
calculeze erorile rutei în funcţie de vânt, existând se pare şi o corespondenţă între unitatea de măsură medie a hărţilor
medievale şi un milliarum geometricum atestat de Campagno da Novara.
Un alt argument în favoarea ipotezei sale este dat de Mozzo prin repetarea din Compasso în Carta Pisana a
anumitor toponime care dispar sau se modifică în hărţile din epoca următoare: de exemplu localitatea San Remo este
menţionată ca San Ramolo, fapt ce s-a schimbat în epocile succesive. Se pare că această compilaţie a lui Compasso sa terminat undeva în jurul lui 1250, iar Carta Pisana undeva la sfârşitul secolului al XIII-lea67.
În Carta Pisana sunt reprezentate coasta atlantică a Europei, Anglia meridională, Mediterana şi o parte a Mării
Negre care compuneau de fapt, spaţiul maritm al republicilor negustoreşti maritime italiene, după ce galerele genoveze
au stabilit o legătură cu Canalul Mânecii şi cu Marea Nordului cel puţin începând din 1277.
Se observă până şi în lucrările mai vechi o redactare a hărţilor pe baza cunoştinţelor acumulate în timpuri mai
vechi. Il Compasso da navigare arată o bogăţie de date care era dificil să fi fost rezultatul unei acumulări directe, strânsă
într-un timp atât de scurt. Deşi este o operă nouă, cu o structură organică, varietatea datelor şi a vocabularului vulgar şi
plin de regionalisme, duc la ideea că în afara observaţiilor personale, anumite părţi ale lucrării reproduc materiale de
amploare mai mică realizate în epoci anterioare. Confirmă această teorie chiar şi omisiunea sau repetarea anumitor
trasee de coastă.
Consideraţii similare se pot face şi pentru Carta pisana. O reproducere corectă a unui spaţiu vast trebuia să fie
greu de realizat în contextul navigaţiei de secol XII, fracţionat în sectoare diferite. Cine l-a realizat a făcut o operă
originală dar s-a inspirat, cu siguranţă, din realizări cartografice mai vechi68. Punctele de vedere susţinute de Mozzo par
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să fie confirmate de publicarea unei hărţi şi a unui portulan al Mediteranei datând de la sfârşitul secolului al XII-lea,
editorul – Patrick Gautier Dalché – opinând la rândul său că ar putea fi opera matematicianului Leonardo Fibonacci69.
Dacă în secolul al XIV-lea, genovezii, aveau rolul foarte important în realizarea hărţilor de navigaţie în
Mediterana, în secolul al XV-lea, primatul e cedat veneţienilor. Nu mult mai târziu va deveni evident procesul de
internaţionalizare al atelierelor unde se confecţionau hărţile de navigaţie acestea devenind chiar o afacere de familie aşa
cum a fost cazul familiilor de cartografi: Benincasa (Genova, Roma, Veneţia, secolul XV), Freducci (Ancona, secolul
XVI), Olives (Messina, secolul XVII) ş.a.70 Una din primele hărţi nautice veneţiene care redau Marea Mediterană, Marea
Neagră şi Marea de Azov este cea elaborată de Francesco de Cesanis în 1421, inscripţionată şi datată „Franciscus de
cesanis de Veneciis fecit in anno Domini MCCCCXX”. Şi aceasta este o hartă provenită dintr-un arhetip71. Dacă ţinem
cont de densitatea toponimelor prezente pe coastele mărilor menţionate mai sus se poate deduce că acestea au fost
familiare navigatorilor veneţieni şi erau popasuri pe rutele lor de navigaţie de foarte multă vreme72.
Din nefericire, numărul hărţilor nautice medievale care ne-au parvenit este deosebit de mic dacă ţinem seama
de vasta producţie a acestora. Realizate pe materiale uşor deteriorabile (cum era, de exemplu, pergamentul), mânuite
neglijent la bordul navelor, ele au dispărut ori s-au pierdut în naufragii, bătălii navale ş.a73. Toate caracteristicile formale
sunt comune la exemplarele cunoscute: în general hărţile erau desenate pe pergament74, de multe ori pe o singură piele,
se păstrau înfăşurate, uneori erau realizate pe mai multe foi de dimensiuni reduse lipite pe un suport şi legate ca paginile
unui atlante75.
Vechile hărţi nautice care s-au păstrat au fost realizate pentru diverse scopuri, de la uzul practic la bordul
navelor (dar acestea au rezistat în timp cel mai greu)76, până la hărţi confecţionate din motiv pur decorativ, pentru familii
aristocrate şi pentru congregaţii religioase care doreau să le aibă în posesie pentru că, în epocă, erau considerate
adevărate opere de artă. Acestea erau realizate de aceiaşi cartografi care le făceau şi pe cele de navigaţie. De altfel,
hărţile de colecţie erau identice cu cele nautice din punctul de vedere al însemnărilor legate de navigaţie, dar la cele
dintâi erau adăugate numeroase elemente decorative77, cu care se umpleau spaţiile goale (de uscat), erau folosite
simboluri religioase şi anumite desene pentru reprezentări de oraşe, fluvii, lacuri, animale, noţiuni abstracte care lipseau
din hărţile rezervate exclusiv navigaţiei78.
Hărţile puteau ajunge la dimensiuni impresionante ceea ce nu înseamnă neapărat că nu puteau fi folosite de
navigatori. Harta din 1455 a lui Bartolomeo Pareto care contura Mediterana şi coastele occidentale ale Africii (aflată la
Roma, Biblioteca Naţională), măsura 148x70 cm, iar harta lui Francesco de Cesanis, despre care am vorbit anterior,
măsura 580x960 mm. Hărţile de astfel de dimensiuni erau păstrate într-un cilindru numit umbilicus79.
Odată cu dezvoltarea navigaţiei oceanice, în secolele XV – XVI, şi în cartografia nautică s-a simţit nevoia de
inovaţie şi progres. Defectele şi insuficienţele vechilor hărţi portuare medievale încep să devină tot mai grave; s-au
impus astfel alte tipuri de hărţi nautice în care să se ţină cont de curbele pământului şi care să facă posibilă aflarea
punctului unde se află nava în funcţie de latitudine şi longitudine, cum o făcuseră deja pentru punctele de pe pământ,
geografii antici, a căror operă se va readuce la lumină datorită reîntoarcerii la cultura clasică adoptată de Renaştere. În
timp ce astronomii au intensificat studiul mişcării aştrilor încercând să rezolve problemele noii navigaţii astronomice,
printre care era fundamental cel al determinării coordonatelor navelor în mare deschisă, geografii şi cartografii s-au
întors la hărţile nautice pentru a le corela şi adapta la noile nevoi de navigaţie şi ale geografiei80.
Oceanul şi navigaţia în adâncime au pus probleme noi cartografiei renascentiste şi voiajelor de descoperiri
geografice. Odată cu trecerea de la navigaţia costieră la cea oceanică sau în mare adâncă s-a schimbat sistemul de
orientare, s-au schimbat instrumentele de observaţie. Harta nautică tradiţională nu mai era de nici o utilitate81.
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AU STĂPÂNIT PRIMII BASARABI BALTA IALOMIŢEI?
Mihai Iorga
Résumé. A-t-elle été «Balta Ialomitei» sous l’autorité des premiers voïvodes Basarabes? Dans le processus de
formation de l'état féodal de Valachie, une étape initiale est constituée par l'unification des territoires situés entre Carpates et le
fleuve Danube, ainsi que l'extension de la Valachie vers le Pont Euxin. Si les frontières de la Valachie à l'ouest et au nord ont été
établies dès le début; à l'ouest et au nord il y avait les Carpates, au sud le fleuve Danube; on ne peut pas affirmer la même chose de
la frontière à l'est, c'est à dire la frontière du Bas-Danube, de Silistra à l'embouchure de Siret et d'ici à l'embouchure du Danube. La
stabilisation de la frontière dans cette région a été un problème de durée. Commencée par Nicolas Alexandre et continuée avec plus
de succès par Vladislav Vlaïcou, l’instauration de l’autorité du voîvode roumain sur cette partie géographique est devenue chose
certaine sous Mircea L’ancien. Avec Mircea l'Ancien prend fin le processus d'unification territoriale et de transformation de la
Valachie en état pontique par l'inclusion dans ses frontières des territoires de « Podunavia », de Silistra et de Dobroudja, tel que
ressort pour la première fois du titre du souverain. Concomitant avec ces territoires, la "Balta Ialomitei" rentrera définitivement sous
l'autorité du souverain, ce que permettra à Mircea l'Ancien d'accorder au monastère de Cozia la partie nordique de cette région,
pendant que la "chefalia" de Silistra va garder sous son contrôle des points d'appui sur le bras de Borcea du Danube, jusqu'à quand
la frontière va s'établir au fil de l'eau vers 1421.
Cuvinte cheie: Balta Ialomiţei, Nicolae Alexandru, Vladislav Vlaicu, Mircea cel Bătrân, Silistra, Podunavia, părţile tătărești,
coridorul Brăilei, Dobrogea.
Mots clef: «Balta Ialomitei», Nicolas Alexandre, Vladislav Vlaïcou, Mircea l'Ancien, Silistra, « Podunavia», les territoires
tatares, le corridor de Braila, Dobroudja.

Însemnătatea istorică a procesului de formare a statului feudal Ţara Românească a preocupat cele mai ilustre
figuri ale istoriografiei româneşti: B.P. Haşdeu, A.D. Xenopol, D. Onciul, N. Iorga, G. Brătianu, care şi-au închinat
eforturile încercării dificile de a aşeza pe baze cât mai solide înţelegerea genezei statului medieval şi, deci,a unificării
depline a spaţiului dintre Carpaţi şi Dunăre. În ciuda acestei munci asidue, mai există încă semne de întrebare asupra
limitelor cronologice şi geografice ale stăpânirii primilor Basarabi. Aceste limite pun şi problema integrării, în graniţele
noului stat, a părţii de răsărit a Ţării Româneşti, precum şi a Bălţii Ialomiţei. Izvoarele istorice moderne, ori mai apropiate
în timp de contemporaneitate, sunt aproape inexistente, iar cele care a stat la îndemâna cercetătorilor sunt uneori
confuze şi lapidare, ceea ce a generat polemici asupra acestui aspect. Astfel,actele de cancelarie, documentele ce
rămân cele mai însemnate şi credibile surse ale istoriografiei referitoare la începuturile istoriei medievale sunt foarte rare
şi puţin explicite cu privire la întinderea teritorială a Ţării Româneşti. În schimb, titulatura domnilor, cuprinsă în aceste
documente serveşte la cunoaşterea mai temeinică a acestui fenomen istoric, fiind de un real folos. Este îndeobşte
cunoscut că titulatura voievozilor români exprimă trăinicia poziţiei lor interne şi externe şi deseori menţionează limitele
geografice ale stăpânirii lor. Pe de altă parte, o atentă analiză a titulaturii ne poate fi de ajutor în a evidenţia stadiul şi
modalitatea de realizare a proceselor de unificare statală şi, totodată, supravieţuirea unor particularisme, deoarece
crearea statului medieval românesc este, în general, o juxtapunere a acestora1.
Deşi cea mai mare parte a documentelor emise de cancelaria Ţării Româneşti,de la începuturile existenţei sale
s-a pierdut şi evoluţia titulaturii poate fi cu greu stabilită,totuşi se mai poate evidenţia în titlul domnilor cum a evoluat
extinderea teritorială de la Basarab I Întemeietorul şi până la Mircea cel Bătrân,când statul medieval muntean a cunoscut
cea mai mare întindere din întreaga sa istorie. Din aceste documente aflăm că primii Basarabi se intitulau „domni a toată
Ungrovlahia”, nume sub care, de cele mai multe ori a fost cunoscută Ţara Românească în acele timpuri, fără a desemna
şi anumite limite teritoriale2.
Pentru prima dată numele de Ungrovlahia apare într-un document din mai 1359, din timpul lui Nicolae
Alexandru, act prin care Sinodul Patriarhiei ecumenice hotărăşte ca mitropolitul Iachint de Vicina să fie strămutat ca
mitropolit al Ungrovlahiei3. În actele de cancelarie de la Târgovişte găsim acest nume în hrisovul lui Vladislav-Vlaicu
pentru Vodiţa, atestat în anul 13704. Anterior, în 1369, el apare într-o inscripţie la Curtea de Argeş. Cu unele modificări
fonetice acesta este titlul principal al voievozilor români dinainte şi după Mircea cel Bătrân. Chiar şi Mircea, la începutul
domniei sale va avea acest titlu, pentru ca ulterior să se modifice într-o formă care va ilustra desăvârşirea unificării
teritoriale în cea mai mare întindere a ţării, cunoscută în istoria sa.
1
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Cât cuprindea teritoriul Ungrovlahiei la începuturile existenţei sale rămâne o problemă deschisă. Hotarele Ţării
Româneşti spre vest,nord şi sud sunt mai bine cunoscute,fiind constituite de graniţe naturale. Astfel, la vest şi la nord
frontierele erau reprezentate de Munţii Carpaţi,iar la sud de fluviul Dunărea. Titulatura lui Vladislav-Vlaicu ne face
cunoscută pentru prima oară şi extinderea graniţelor ţării la vest şi la nord, peste munţi. La titlul de „domn al
Ungrovlahiei” (Ţării Româneşti, s.n.) se adaugă acela de „ban de Severin”, precum şi duce de Amlaş şi Făgăraş, ţinuturi
pe care domnul le primeşte de la regele Ungariei, Ludovic de Anjou,în 1366, în urma reluării relaţiilor cu acesta5.
În schimb, informaţiile privind întinderea ţării spre răsărit,respectiv spre ţinuturile de la Dunărea de Jos sunt
destul de confuze. Izvoarele contemporane, îndeosebi documentele de cancelarie, destul de rare şi superficiale, nu ne
oferă informaţii suficiente în precizarea limitelor cronologice şi geografice ale extinderii teritoriale spre răsărit. Destul de
tardiv, cronicile muntene vor prezenta modul de extindere a statului spre Dunărea de Jos. Astfel, cea mai veche cronică
munteană, Letopiseţul Cantacuzinesc, care în copia din biblioteca lui Ştefan Cantacuzino poartă titlul Istoria Ţării
Româneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini, prezentând legenda lui Negru-Vodă, relatează „Iar noroadele
ce pogorau cu dânsul, unii s-au dat pe sub podgorii ajungând până la apa Siretului şi până la Brăila, iar alţii s-au tins în
jos, peste tot locul de au făcut oraşe şi sate până în marginea Dunării şi până la Olt”6.
Aceeaşi informaţie,însă mai pe scurt,este preluată de Cronica Bălenilor şi Istoria domnilor Ţării Româneşti a lui
Radu Popescu: „Şi-au început(Radu Negru n.n.) a-şi tocmi ţara şi a-şi îndrepta ţara cu judeţe, cu judecători şi cu alţi ce
era de folosul domniei şi a ţării, lăţindu-se până la Dunăre şi până la Siret”7. Gheorghe Şincai,reprezentant de seamă al
iluminismului autohton va prelua de la cronicari ideea extinderii Ţării Româneşti spre răsărit „până la Dunăre şi apa
Siretului, încă din timpul lui Negru Vodă”8. Atât cronicarii munteni citaţi, cât şi Gheorghe Şincai, care au folosit ca izvor
Anonimul Românesc, prezintă Ţara Românească ca „fiind încă de la Negru-Vodă în hotarele pe care le cunoaştem în
vremea lui Mircea cel Bătrân”9. Textul Anonimului Românesc, după cum se ştie,este plin de inexactităţi.
Dincolo de legenda medievală a descălecatului prin întemeiere şi colonizare treptată,prezentată în cronici,
surprindem realitatea istorică a expansiunii teritoriale în timpul lui Basarab asupra unui spaţiu cuprins între munţi şi
Dunăre, dens populat şi aflat, până la întemeiere sub stăpânirea unor conducători locali. Indiferent de maniera în care şiau imaginat cronicarii veacurilor XVI-XVII lăţirea Ţării Româneşti, acesta rămâne un fapt istoric de necontestat, este
momentul istoric al constituirii domniei Ţării Româneşti. Simpla asociere a lui Negru-Vodă cu extinderea ţării spre
Dunăre şi Siret face ca informaţia să fie eliminată ca adevăr istoric, prin însuşi faptul că Negru-Vodă nu este un personaj
istoric real, ci un personaj de legendă.
Extinderea Ţării Româneşti până la Dunărea de Jos a fost o realitate istorică asupra căreia istoriografia
românească a fost de acord, desigur cu anumite nuanţe şi în funcţie de anumite tendinţe. Astfel, B.P. Haşdeu, A.D.
Xenopol, D. Onciul, N. Iorga, B.T. Câmpina, P.P. Panaitescu, C.C. Giurescu şi alţii au susţinut teza potrivit căreia
stăpânirea Ţării Româneşti asupra Munteniei estice şi a malurilor Dunării maritime s-ar fi produs încă din timpul lui
Basarab I Întemeietorul. Opinia istoricilor amintiţi este exprimată categoric în tratatul „Istoria Românilor”, volumul al II-lea,
preluată mai târziu şi în cel de-al treilea volum, al noului tratat, însă fără un suport documentar bine întemeiat, în afara
asocierii toponimului Basarabia,teritoriul dintre Prut şi Nistru, cu numele lui Basarab I Întemeietorul. Cele două mari
sinteze referitoare la istoria românilor menţionează faptul că „în anii 1323-1328 Basarab a obţinut o serie de victorii în
luptele cu tătarii, reuşind să-şi extindă autoritatea spre răsărit,până aproape de Chilia”10. Această simplă asociere de
nume nu constituie un argument de necontestat în susţinerea acestei opinii,pentru că sub numele de Basarab au fost
cunoscuţi şi urmaşii Întemeietorului, a căror stăpânire asupra teritoriului de la nord de Dunărea maritimă, o atestă
documentele contemporane.
De asemenea, au existat încercări de a folosi şi alte surse istorice în sprijinul acestei ipoteze. De pildă, C.C.
Giurescu, pornind de la informaţia geografului Abulfida conform căreia „Isaccea este un oraş în ţara valahilor”, afirmă că
„Basarab şi-a întins stăpânirea nu numai până la vărsarea Ialomiţei şi a Siretului, dar şi dincolo de Dunăre, pe ambele
maluri, până la gurile ei”11. Continuându-şi pledoaria, precizează şi momentul în care a avut loc acest eveniment,
afirmând că „în a doua parte a domniei sale, întemeietorul statului muntean şi-a extins stăpânirea asupra ţinuturilor din
răsărit, asupra şesului Brăilei şi al Ialomiţei, trecând dincolo de Prut în teritoriile de miazănoapte de gurile Dunării, care
de atunci au căpătat numele de Basarabia […]. Ocuparea răsăritului Munteniei şi Basarabiei s-a făcut în legătură cu
luptele din 1345-1350,împotriva tătarilor, lupte purtate cu succes de către Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab”12. Pentru
5
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istoricul C.C. Giurescu extinderea Ţării Româneşti spre răsăritul Munteniei în timpul lui Basarab I reprezintă o reflectare
veridică a realităţii, chiar dacă teritoriile de la răsărit, la care face referire, respectiv „şesul Brăilei şi al Ialomiţei”, nu
includ şi sud-estul Munteniei din punct de vedere geografic.
Despre extinderea Ţării Româneşti spre răsăritul Munteniei, de data aceasta cu referire la extrema sa sudestică, îşi exprimă opinia istoricul Panait I. Panait, când afirmă că „în secolul al XIV-lea, în limitele Ţării Româneşti se
încadra în mod sigur şi extrema de sud-est a Bărăganului”. Când vorbeşte de extrema de sud-est a Bărăganului,
distinsul istoric se referă la Zona Mostiştei, care s-a alipit statului medieval „încă din vremea primilor Basarabi, adică
Basarab I şi Nicolae Alexandru-voievod”13. Concluzia sa este vrednică de atenţie, deoarece aminteşte de spaţiul care
face obiectul acestui demers, cu atât mai mult cu cât este o părere autorizată, autorul fiind un fin cunoscător al istoriei
aşezărilor medievale din această zonă. Însă, principala problemă pe care o ridică această opinie este faptul că nu se
cunosc sursele pe baza cărora şi-a întemeiat-o, iar momentul când a avut loc acest eveniment, exprimat de istoric ca
fiind „în timpul lui Basarab şi Nicolae Alexandru”, lasă loc de interpretare, oricând în timpul celor doi voievozi.
După cum se constată, literatura istorică de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a doua jumătate a secolului al XXlea a impus părerea că extinderea spre răsărit a Ţării Româneşti a avut loc de la început, adică din timpul lui Basarab I,
cu unele nuanţe de rigoare sau precizări întăritoare, acest eveniment fiind considerat un proces istoric firesc al unificării
teritoriale şi întemeierii statale în graniţele sale naturale: Munţii Carpaţi şi fluviul Dunărea. În ultimul timp aceste opinii
sunt tot mai mult puse sub semnul întrebării şi chiar contrazise de noile cercetări. Este vorba, în principal de două
aspecte ale acestui proces istoric:încadrarea în teritoriul Ţării Româneşti a spaţiului dintre gura de vărsare a râului
Ialomiţa şi gura de vărsare a Siretului, precum şi de prezenţa noului stat muntean la nord de gurile Dunării.
Vom lăsa deoparte discuţiile asupra prezenţei Ţării Româneşti la nord de Dunărea maritimă, intens dezbătută
în istoriografie14. De altfel, acest teritoriu este departe de obiectul studiului nostru(Balta Ialomiţei),fără a avea impact
direct asupra integrării colţului de sud-est al Munteniei în noul stat întemeiat.
În ceea ce priveşte cuprinderea în graniţele Ţării Româneşti a extremei răsăritene a Bărăganului, problema
rămâne în discuţie, fie datorită lipsei totale de informaţii(în cazul Bălţii Ialomiţei), fie datorită surselor istorice extrem de
reduse şi care prin ambiguitatea lor au lăsat câmp larg de discuţii între specialişti. Părerile exprimate în literatura istorică
cu privire la prezenţa Ţării Româneşti în spaţiul dintre gura de vărsare a râului Ialomiţa şi a râului Siret în Dunăre, au ca
bază de plecare, pe de o parte scurta informaţie a geografului arab Abulfida, cum că „Isaccea este un oraş în ţara
Valahiei”, pe de altă parte actul din 28 iunie 1358, prin care Ludovic I, regele Ungariei, acorda imunităţi comerciale
negustorilor braşoveni pe aşa numitul drum al Brăilei. În ceea ce priveşte informaţia lacunară din Abulfida a fost folosită
de unii cercetători pentru a identifica „ţara valahilor”, din amintitul text, cu Ţara Românească15, ale cărei graniţe se
întindeau până la Isaccea, care „este un oraş aflat în ţara românilor”16. Cercetări mai noi demonstrează că citatul din
Geografia lui Abulfida a fost greşit tradus şi că expresia „ţara valahilor” nu este echivalentă cu Ţara Românească 17.
Aşadar, expresia „ţara valahilor” se referă la „o Românie locală, parte a romanităţii orientale, trăind cu organizarea sa şi
cu legăturile politice proprii”18. Pe de altă parte, Sergiu Iosipescu întăreşte părerea conform căreia citarea lui Abulfida a
fost incompletă, semnalând că acelaşi cronicar spune mai departe că Isaccea depinde de Constantinopol. Deci, pasajul
din cronicarul arab nu poate constitui un argument documentar în sprijinul extinderii Ţării Româneşti spre Dunărea de
Jos şi de aici spre gurile fluviului19.
Existenţa unei formaţiuni politice locale, acea „ţara a românilor”, amintită de cronicarul arab, este confirmată şi
de descoperiri monetare. Este vorba de monede datate de la începutul secolului al XIV-lea emise de un atelier local
(probabil existent la Isaccea) atribuite unei efemere colonii genoveze ce s-ar fi aflat acolo. Potrivit specialiştilor,
„legendele în limba greacă, conţinutul acestora, precum şi prezenţa acvilei bicefale, care nu pot fi legate în nici un fel de
Genova, sugerează că aceste monede aparţin unei formaţiuni statale locale, de puternică tradiţie bizantină, a căror
religie este creştinismul de rit ortodox, iar limba oficială greaca”20. Populaţia majoritară trebuie să fi fost românii, în a
căror ţară era şi Isaccea.
Mai nou, istoricul Vasile Mărculeţ, abordând problema „ţării românilor” din cronica arabă, după ce face o analiză
detaliată a situaţiei politice în spaţiul danubiano-pontic la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului următor,
precizează că „dincolo de orice speculaţie, certă este doar existenţa în prima jumătate a secolului al XIV-lea a ţării
românilor” de la Dunărea de Jos, ea nefiind „altceva decât rezultatul firesc al unui proces îndelungat de evoluţie politică
13
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spre cadre statale proprii a societăţii locale ale cărei prime manifestări se datează încă din secolele X-XI”21. Aici
feudalitatea locală dobrogeană tinde spre constituirea unor formaţiuni statale proprii şi folosind raportul de forţe dintre
bizantini, tătari şi genovezi la Dunărea de Jos, va beneficia de un statut autonom.
Cât priveşte întinderea acestei „ţări a valahilor”, este greu de precizat. Afirmaţia cercetătoarei A. Gheaţă că
„Ţara Românească îngloba şi ţinutul transdanubiano-pontic din estul Câmpiei Române”22 este doar o ipoteză, care nu se
bazează pe surse documentare, însă, considerăm noi, nu ar fi exclus acest lucru având în vedere că de-a lungul istoriei,
organisme politice din dreapta Dunării de Jos şi-au impus autoritatea şi în stânga fluviului. Dincolo de discuţiile pro şi
contra asupra întinderii teritoriale şi în ceea ce priveşte reşedinţa acestei formaţiuni politice, existenţa sa la Dunărea
maritimă anulează opinia cercetătorilor, care susţin extinderea Ţării Româneşti spre gurile Dunării, încă din timpul lui
Basarab I. În ultimul timp este pusă sub semnul întrebării chiar şi prezenţa Ţării Româneşti în spaţiul cuprins între gura
de vărsare a râului Ialomiţa şi gura de vărsare a Siretului. Întreaga discuţie a pornit de la interpretarea privilegiului
acordat de Ludovic I negustorilor braşoveni, la 28 iunie 1358. Prin acest act, regele Ungariei acorda avantaje comerciale
negustorilor braşoveni în spaţiul cuprins „între Buzău şi Prahova, adică din locul unde se varsă în Dunăre râul numit
Ialomiţa, până la locul unde se varsă, de asemenea în Dunăre, râul numit Siret.”23. Potrivit opiniei unor istorici, printre
care şi Maria Holban , actul de la 28 iunie 1358 nu poate confirma existenţa unei autorităţi a regelui maghiar în acest
spaţiu, ci mai degrabă o încercare de afirmare a unui drept al lui Ludovic I asupra acestei fâşii de pământ, urmată de
ameninţări la adresa acelora care ar îndrăzni să îi încalce porunca24. Continuând, cercetătoarea precizează că această
pretenţie decurge din ficţiunea perimată a Episcopiei Milcovului25. Afirmaţia în această formă, în actul din 1358, a acestui
pretins drept nu face decât să confirme că la acea dată acest teritoriu aparţinea domnului de Târgovişte şi nu regelui
Ungariei, căci altfel în locul acelei ameninţări la adresa acelor care încalcă porunca s-ar fi aflat o recomandare a regelui
către acel dregător regal în jurisdicţia căruia s-ar fi aflat pământul respectiv26.
Atât timp cât nu a existat nu alt argument în favoarea sa, decât scrisoarea regelui Ludovic, această ipoteză nu
a întrunit acceptul tuturor specialiştilor. Victor Spinei consideră că acest pretins drept al regelui Ungariei îşi are începutul
încă din anul 1233 când în şirul demnităţilor lui Andrei al II-lea apare şi titlul de rege al Cumaniei, ca o consecinţă a
întinderii autorităţii sale asupra unor teritorii,din răsăritul Munteniei, ce se aflaseră anterior, după toate probabilităţile, sub
dominaţia căpeteniilor locale ale cumanilor şi românilor27.
Pe de altă parte, Petre Diaconu este de părere că în prima jumătate a secolului al XIV-lea tătarii îşi exercitau
autoritatea asupra malului stâng al Dunării, în zona de câmpie din imediata apropiere a fluviului, până în dreptul
Silistrei28.
În schimb, cercetătorii care nu sunt de acord cu prezenţa la acea dată a autorităţii Ţării Româneşti în spaţiul
respectiv atrag atenţia că în actul din 28 iunie 1358 nu există nici cea mai mică aluzie la prezenţa vreunei jurisdicţii a
voievodului muntean asupra acestui teritoriu, în schimb confirmă faptul că regele Ungariei exercită un control deplin
asupra respectivului spaţiu29. Deci, la data elaborării actului regal nu se poate vorbi de o extindere a Ţării Româneşti
asupra culoarului delimitat de râurile Buzău, Ialomiţa şi Siret, până la Dunăre. Abia în următorii zece ani (1358-1368)
asistăm la procesul de extindere a Ţării Româneşti în culoarul controlat anterior de Ungaria, în sprijinul acestor informaţii
putând fi menţionate două documente de o valoare istorică autentică. Primul este reprezentat de privilegiul comercial
acordat de Vladislav I negustorilor braşoveni, la 20 ianuarie 1368. Acest act menţionează: „să întărim (şi) să păzim pe
acei braşoveni în toate libertăţile pe care le-au avut ei din bătrâni în Ţara noastră Românească”. Mai departe sunt
înşirate libertăţile acordate de Vladislav negustorilor din Braşov pe orice drum al ţării, afară de drumul Brăilei, unde
domnul a creat un statut deosebit de favorabil pentru negustori, potrivit căruia când aceştia „purced cu mărfurile lor pe
pomenita cale a Brăilei, spre ţări străine, vor fi datori să ne plătească numai o dată tricesima, la Câmpulung, nu la
ducere, ci la întoarcere”30 şi nu de două ori şi la ducere şi la întoarcere, cum erau taxaţi negustorii pe celelalte drumuri
ale ţării. Informaţiile relevate de conţinutul acestui privilegiu sunt extrem de preţioase în ceea ce priveşte extinderea Ţării
Româneşti spre răsărit, deoarece ele marchează un însemnat progres faţă de actul din 1358, consemnând prezenţa
autorităţii voievodului muntean asupra culoarului controlat anterior de Ungaria.
Dispariţia autorităţii maghiare asupra acestui culoar este consemnată şi de un privilegiu comercial acordat de
regele Ludovic I, la 22 iunie 1368, aceloraşi negustori braşoveni, care se îndreptau cu mărfurile lor spre Dunăre, însă
21
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fără a mai aminti de respectivul culoar ori de vreo jurisdicţie maghiară în acest spaţiu31. Cele două documente confirmă,
că la 1368 domnul Vladislav I este stăpânul culoarului dintre Ialomiţa şi Siret şi până la Dunăre. În consecinţă, spunem
noi, este greu de crezut că Basarab I şi chiar Nicolae Alexandru, la începutul domniei sale, să fi stăpânit regiunea de la
nord de Dunărea maritimă, în condiţiile în care Ungaria stăpânea culoarul amintit în actul din 1358. Aşadar, ni se pare
firesc ca ordinea extinderii teritoriale spre gurile Dunării să fie următoarea: mai întâi are loc eliminarea autorităţii regelui
Ungariei asupra culoarului dintre Ialomiţa şi Siret, ca apoi domnul să-şi impună stăpânirea definitiv şi la nord de gurile
Dunării, eveniment care se va produce în timpul lui Vladislav I, prin anii 1369-1370, după o scurtă revenire a puterii
mongole în zonă şi după ce domnul îşi va consolida autoritatea asupra culoarului în discuţie.
Modul şi circumstanţele în care au avut loc extinderea spre răsărit sunt dificil de precizat, datorită informaţiilor
sumare de care dispunem, sau alteori inexistente. Sursele insuficiente pe care le avem la dispoziţie ne conferă
posibilitatea de a afirma că momentul includerii, sub controlul Ţării Româneşti, a acestor zone este reprezentat de
sfârşitul anului 1358 şi începutul anului 1359, din timpul domniei lui Nicolae Alexandru, deci anterior hotărârii sinodale a
Patriarhiei de la Constantinopol, din mai 1359. Conform acestei hotărâri, domnul muntean „acum câtva timp a chemat la
sine pe cel care se afla în vecinătatea lui, prea preasfinţitul mitropolit al Viciniei”32. Prin urmare, textul poate fi confirmare
documentară a extinderii spre răsărit a Ţării Româneşti înregistrată de actul Patriarhiei constantinopolitane din 1359,
care instituia Mitropolia Ţării Româneşti învecinată acum cu scaunul mitropolitan, în curs de dispariţie de la Vicina33.
Sintagma folosită de autor în textul amintit, „se afla în vecinătatea”, se referă la zona de contact dintre eparhia
Viciniei şi eparhia Ungrovlahiei, nou înfiinţată, care nu poate fi alta decât Dunărea de Jos, fie Dunărea maritimă, în cazul
în care Vicina este localizată în acest spaţiu, fie Dunărea în apropiere de Silistra, atunci când este acceptată localizarea
Viciniei la Păcuiul lui Soare34. Aşadar, în prima situaţie textul este un argument al includerii culoarului dintre Ialomiţa şi
Siret în graniţele Ţării Româneşti, într-o perioadă anterioară hotărârii sinodale.
După o interpretare recentă a portulanului Compasso da Navigare, Petre Diaconu identifică Vicina cu renumita
cetate din insula Păcuiul lui Soare35. În acest context este posibil ca expresia se învecina, din textul sinodal, să se refere,
din punct de vedere teritorial, la Dunăre în apropiere de Păcuiul lui Soare şi atunci ar fi vorba de zona sud-estică a
Bărăganului. Această afirmaţie ar constitui prima menţiune, într-un document istoric, despre includerea sud-estului
Munteniei, deci şi a Bălţii Ialomiţei, în graniţele Ţării Româneşti. Aşadar, problema includerii în graniţele Ţării Româneşti
a regiunilor de răsărit ale Munteniei nu îşi găseşte o confirmare certă în documentele vremii.
Nici titulatura primilor voievozi, care după cum se ştie indică atât atributele voievodale cât şi posesiunile lor, nu
ne este de folos în a stabili limitele cronologice şi teritoriale ale extinderii noului stat feudal românesc spre răsărit. O
cauză ar fi lipsa documentelor slavone, singurele care ar fi în măsura să lămurească pe deplin acest lucru. Nici cele
existente, foarte puţine de altfel, provenite din cancelariile voievozilor de până la Mircea cel Bătrân nu fac referire, prin
titulatură, la stăpânirile domnilor în regiunea Dunării de Jos.
Nedumerirea este cu atât mai mare cu cât nici cele câteva acte emise de cancelaria lui Vladislav I nu cuprind în
titulatura domnească informaţii despre extinderea spre răsărit, ştiut fiind faptul că domnul a adus sub controlul statului
muntean teritoriile din nordul gurilor Dunării şi Cetatea Chilia36. În stadiul actual al cercetărilor se poate spune că
Vladislav I a fost primul voievod care a inclus Balta Ialomiţei, cu aşezările de pe Borcea în graniţele Ţării Româneşti,
chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp. Este binecunoscută politica sa pe linia Dunării, de la Vidin spre vărsare,
ceea ce a determinat şi natura relaţiilor sale cu Şişman, Straţimir şi Dobrotici. Din angrenajul acestor evenimente, care
au impus prezenţa domnului Vladislav I la Dunărea de Jos, ne vom opri asupra problemei Silistrei.
Noi considerăm că încadrarea definitivă a Bălţii Ialomiţei în limitele teritoriale ale Ţării Româneşti nu este legată
de includerea Bărăganului de est, ci mai degrabă de extinderea autorităţii domnilor Munteniei asupra Dobrogei,
îndeosebi a Silistrei, aceasta făcând parte din politica voievozilor români de transformare a ţării în stat pontic.
Primul Basarab implicat în problema Silistrei a fost, fără îndoială domnul Vladislav I. Chiar dacă documentele
istorice nu ne informează în legătură cu preocupările sale în problema Silistrei, acest lucru nu putea să iasă din calculele
politice ale voievodului muntean având în vedere politica sa dunăreană. În momentul preluării destinelor Ţării Româneşti
de către Vladislav I (1364-1374), Silistra se afla în graniţele Ţaratului de la Târnovo, după cum rezultă dintr-o listă
sinodală a patriarhului de la Târnovo din anul 1360, în care se menţionează faptul că mitropolitul Zaharia al Silistrei a
participat la sinodul desfăşurat în capitala ţaratului37. În urma companiei militare din 1368-1369, Silistra a fost cucerită de
Dobrotici ajutat de trupe ale lui Vladislav I şi de trupe bizantine. Eliminarea bulgarilor de la Dristra şi trecerea acestei
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cetăţi sub autoritatea lui Dobrotici este consemnată de un act patriarhal din anul 1369 care numeşte castelele patriarhale
subordonate mitropoliei de la Varna, printre care se afla şi aceasta. Este de prisos să adăugăm că prezenţa Dristriei sub
autoritatea mitropoliei de Varna este nemijlocit legată de subordonarea sa despotatului lui Dobrotici. Autoritatea acestuia
se stabilea acum şi asupra malului drept al Dunării din amonte de Dristra până către Hârşova. Eparhia de la Varna, care
coincidea cu teritoriul despoţiei lui Dobrotici, se învecina acum în zona Dristrei, cu Ţara Românească38. Aşadar
extinderea statului feudal muntean spre sud-estul Câmpiei Române, în timpul lui Vladislav I, era o realitate istorică ce nu
poate fi contestată. O întrebare,totuşi, se pune, controla domnul de la Târgovişte şi Balta Ialomiţei, sau era sub
autoritatea lui Dobrotici prin intermediul Silistrei? Răspunsul este dificil de dat, informaţiile lipsind cu desăvârşire.
Prezenţa lui Vladislav alături de Dobrotici în reglementarea problemei Silistrei nu este întâmplătoare. Ea face
parte din acţiunea hotărâtă de afirmare politică şi militară a voievodului Vladislav I pe întreaga linie a Dunării. Confluenţa
politică a celor doi are ca rezultat instalarea la Silistra a lui Terter, ca un plan strategic de întărire a Dunării de Jos,
controlat de cei doi. Aşadar, noul despotat al Silistrei apare pe scena politică a Dunării de Jos în jurul anului 1370 39.
Iniţiativa celor doi va primi în scurt timp o lovitură dură din partea protejatului lor. Probabil, în 1376, Terter, mâniat de
ambiţii personale, intervine în luptele pentru tronul Bizanţului, susţinându-l pe uzurpatorul Andronikos IV, în totală
contradicţie cu politica lui Dobrotici care îl susţinea pe Ioan V Paleologul. Totodată, Terter pune la cale înlăturarea lui
Mihail Paleologul, fiul lui Ioan V, ginerele lui Dobrotici şi cumnatul său, care este asasinat la Silistra.
În zona Drâstorului şi a cetăţii vecine din insula Păcuiul lui Soare, Terter şi-a croit o seniorie independentă,
statut dovedit şi de emiterea unor monede locale din aramă şi argint40. Monograma stăpânitorului Terter este asociată cu
titlul de despot şi authentes-domn de sine stătător41, oferite de împăratul Andronic IV drept răsplată a sprijinului pe care i
l-a oferit Terter. Profitând de dificultăţile prin care treceau foştii protectori ai săi (Dobrotici şi Radu I, de acum domnul
Ţării Româneşti, erau în conflict cu Ungaria), Terter şi-a extins autoritatea şi asupra unei fâşii de pământ de pe malul
stâng al Dunării, până la o linie ce unea Cernavodă cu Feteşti42. Prin Ţara Dristrei, Silistra îşi va fi continuat autonomia
politică de care s-a bucurat în secolele anterioare, când aşezările din stânga Bălţii Ialomiţei au gravitat politic, cultural şi
religios în jurul său. Această realitate istorică, reprezentată de autonomia Silistrei şi recunoscută ca atare de istoricii
români, printre care C. Rezachievici43, B.T. Câmpina44, va fi menţinută şi de Mircea cel Bătrân, dovadă statutul special
pe care îl va deţine Silistra în posesiunile marelui voievod, păstrând în fruntea sa, mai departe, conducerea
administrativ-teritorială în persoana chefaliei, până la cucerirea cetăţii de către turci.
Uzurparea lui Terter rămâne nepedepsită câţiva ani de zile. Urmaşul lui Vladislav, Radu I, are prea multe
probleme cu Ungaria ca să intervină la Dunărea de Jos. În schimb, a existat părerea, fără argumente documentare, că
Dan I ar fi ocupat Silistra (din mâinile lui Terter?) pe care apoi a pierdut-o în favoarea lui Şişman, în timpul confruntării
militare cu acesta, din anul 1386. Afirmaţia se bazează pe o informaţie a unei cronici greceşti care consemnează
lapidar”. Şişman, ţarul Bulgariei, a ucis pe Dan, fratele lui Mircea voievod45”, se pare la Silistra.
Mergând pe firul celor propuse de Petre Diaconu, constatăm că Terter ar fi condus această despoţie până în
anul 1386, când acesta este înlăturat în urma intervenţiei lui Mircea, sprijinit de Dobrotici, şi eventual de ţarul Ivan
Şişman46. Distinsul istoric consideră că, din acest moment, despotatul Dristrei este înglobat în sistemul unui
condominium exercitat de Ţara Românească şi o altă putere, probabil Ungaria lui Sigismund de Luxemburg47. Noi
credem că fiind vorba de un condominium, cealaltă putere nu putea fi decât unul dintre cei doi factori militari care l-au
ajutat pe Mircea la înlăturarea lui Terter, Şişman spunem noi, pentru că Ivanco, urmaşul lui Dobrotici se confrunta cu
atacul ţarului bulgar de la Târnovo.
În favoarea unui condominium împreună cu Şisman vin cronicile turceşti din secolul al XV-lea care arată
cetatea Dristrei ca fiind sub stăpânirea lui Şişman48. Existenţa acestui condominium asupra Silistrei şi-ar găsi explicaţia
şi prin titlul voievodului din anul 1389 când Mircea se intitula „singur stăpânitor al cetăţii Drâstorului”49, după un timp
când, spunem noi, a împărţit această autoritate cu ţarul Şisman. De acum cetatea şi Ţara Dristrei vor intra sub
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autoritatea lui Mircea cel Bătrân, încheindu-se astfel ultimul episod al unificării teritoriale a Ţării Româneşti. Evenimentul
a avut loc cu puţin înainte de 1391, când Silistra (Drâstor) apare în titulatura domnului de la Târgovişte. Odată cu ea,
întreaga Baltă a Ialomiţei va intra definitiv sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, în mod direct, şi nu ca o moştenire venită
de la fratele său, Dan I. De acum, actele diplomatice ale Ţării Româneşti dintre anii 1386-1418, vor reflecta o realitate
politico-teritorială deosebit de complicată, dar cu relevanţe istorice pe care nu le găsim în titulatura înaintaşilor săi.
Cancelaria de la Târgovişte a înregistrat, prin titulatura domnească evoluţia teritorială a stăpânirilor lui Mircea cel Bătrân.
Documentele din primii ani de domnie (1386-1388) folosesc în titulatura domnului expresia „domn a toată ţara
Ungrovlahiei50”. O nouă achiziţie teritorială apare în documentul din 4 septembrie 1389, unde voievodul Mircea cel
Bătrân se intitula „domn a toată Ungrovlahia şi a părţilor Podunaviei51”. În tratatul cu Polonia din 20 ianuarie 1390 şi 6
iulie 1391, concepute în toamna anului 1389 la Curtea de Argeş, apare, pentru prima dată un titlu mai complet al
domnului muntean : „Mircea, cu mila lui Dumnezeu, voievod al Ţării Româneşti, duce al Făgăraşului şi Amlaşului, comite
de Severin, despot al ţărilor lui Dobrotici şi domn al Drâstorului”52.Titulaturile următoare consemnează, într-un mod
riguros, evoluţia stăpânirilor sale la Dunărea de Jos până la mare. Din acest timp datează şi cea mai completă titulatură
cunoscută în istoria medievală: „Eu, cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul şi singur
stăpânitorul, Ioan Mircia, mare voievod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind
peste toată Ţara Ungrovlahiei şi al părţilor de peste munţi, încă şi către părţile tătărăşti şi Amlaşului şi Făgăraşului herţeg
şi domn al banatului Severinului şi pe amândouă părţile pe toată Podunavia, încă şi până la Marea cea mare şi singur
stăpânitor al cetăţii Drâstorului”53. Titulatura lui Mircea cel Bătrân, cuprinsă în documentele amintite, ne prezintă
posesiunile domnului şi totodată schiţează şi scenariul evoluţiei unificării teritoriale danubiano-pontic. Posesiunile de la
Dunărea de Jos, din amintitele documente sunt:părţile tătărăşti, Podunavia, până la Marea cea mare, Dârstorului
stăpânitor, şi uneori expresia „ţărilor lui Dobrotici”. De la început trebuie să precizăm că prezenţa, în acelaşi document, a
fiecărei noţiuni geografice, demonstrează că aceste mari diviziuni geografice şi istorice sunt noţiuni distincte. Fiecărei
părţi din titlul domnesc îi corespunde un teritoriu anume, conform spiritului vremii54, aşa cum este şi cazul celorlalte
noţiuni geografice din titulatură: „părţile de peste munţi, Amlaşului şi Făgăraşului, banatului Severinului”. Mergând pe
cursivitatea expunerii documentului, se poate spune că prima parte a sa cuprinde titulatura moştenită de la predecesorii
săi, pe care o întâlnim în actele acestora (Vladislav, Radu I, Dan I) şi, deci, limitele teritoriale ale Ţării Româneşti în acel
timp. Ultima parte a titulaturii prezintă propriile achiziţii teritoriale, şi anume: „amândouă părţile pe toată Podunavia ,
până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstor”. Aşa cum sunt prezentate în document, ele surprind existenţa
unor particularisme în spaţiul ponto-danubian.
O primă formulă din titulatura domnului Mircea cel Bătrân, încă destul de obscură, o constituie chestiunea
„părţilor tătărăşti”, sau mai bine zis a ţinuturilor spre (până spre) părţile tătărăşti. Pe de o parte s-a considerat că
expresia „părţile tătărăşti”, preluată în mod simplist, indică o stăpânire a lui Mircea asupra teritoriului de la nord de gurile
Dunării. Sau, cu titlul de ipoteză, s-a considerat că aceste „părţi tătărăşti” ar fi totuna cu spaţiul dintre gura de vărsare a
Ialomiţei şi a Siretului, pomenit de privilegiul comercial al regelui maghiar de la 1358 pentru negustorii braşoveni şi
confirmat de Sigismund la 7 martie 139555. Făcându-se apel la acelaşi privilegiu, aceste teritorii au fost identificate cu
întregul Bărăgan56. Acceptarea acestor ipoteze ar repune în discuţie problema extinderii spre răsărit a Ţării Româneşti,
proces care s-ar fi petrecut în timpul lui Mircea cel Bătrân, ceea ce este greu de dovedit, atâta vreme cât nu dispunem
măcar de un singur document în favoarea sa.
Pe de altă parte, P.P. Panaitescu atrăgea atenţia că formula din documentele lui Mircea cel Bătrân spre părţile
tătărăşti nu se referă la teritoriile de la gura Dunării, ci la un ţinut învecinat cu acesta57. Acest lucru nu exclude, după
părerea lui V. Mărculeţ că „regiunile situate către părţile tătărăşti includeau la sfârşitul secolului al XIV-lea teritoriile de la
gurile Dunării, adică părţile tătărăşti”58. Incontestabil, părţile de sud-est ale Ţării Româneşti erau sub autoritatea
domnului de la Târgovişte, ca stăpânitor al Silistrei.
Referitor la trecerea definitivă a Bălţii Ialomiţei sub autoritatea lui Mircea cel Bătrân, sunt necesare precizări
importante şi pentru alt termen al titulaturii domnului – Podunavia. S-a considerat că acest termen desemnează
Paristrionul bizantin organizat de Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). Eugen Stănescu consideră că termenul de
Paristrion şi mai ales de Paradounabon-Paradounabis a fost la obârşie un termen geografic, care a evoluat, la începutul
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secolului al XI-lea în direcţia sensului administrativ, care îşi are originea la daci şi traci, preluat de germani (germanicul
Donavia-Dunavia), apoi de dacii şi tracii romanizaţi, de la care l-au luat bizantinii şi apoi slavii, aceştia din urmă numind-o
Podunavia, aşa cum apare în titlul lui Mircea cel Bătrân59. Domnul muntean, luând în stăpânire aceste regiuni, a luat
această denumire pe care a găsit-o în circulaţie în aceste părţi, menţinută de localnici încă dinaintea venirii bizantinilor şi
apoi fiind preluată de aceştia. Cu aceeaşi filieră bizantină şi apoi slavă sunt de acord şi cercetătorii Vasile Mărculeţ şi
Sergiu Iosipescu60.
În ce măsură Podunavia din titlul lui Mircea Voievod se suprapune instituţional şi teritorial peste thema bizantină
de la Dunărea de Jos este greu de spus. Delimitarea teritorială a spaţiului cuprins în denumirea de Podunavia a impus,
în cercetarea istorică, tot atâtea discuţii cât şi cele în legătură cu teritoriul cuprins de thema bizantină Paristrion.
Eugen Stănescu, plecând de la ipoteza suprapunerii instituţionale şi teritoriale între vechea themă bizantină şi
posesiunile lui Mircea, este de părere că, aşa cum Paristrionul bizantin era constituit din teritoriul dobrogean propriu-zis,
la fel şi Podunavia domnului muntean cuprindea întreaga Dobrogea, cu atât mai mult cu cât denumirea în cauză este
întregită de Dârstor, corespunzător termenului oficial bizantin de Dristra61. Asemănătoare este şi opinia lui Vasile
Mărculeţ, care consideră că formula Poduvania in titlul domnesc face „referire directă la stăpânirile sale dobrogene”62.
Domnia sa îşi construieşte afirmaţia pornind de la constatarea că cetăţile cucerite de Mircea, pe la anul 1387, la care fac
referire cronicarii turci, trebuiesc căutate la nord de Silistra, pe malul dobrogean. Aşadar,Podunavia din titulatura lui
Mircea se referă la malurile Dunării în aval de Silistra, ceea ce este mai aproape de vechiul Paristrion63.
La rândul său, Constantin Rezachievici susţine că Podunavia, cel puţin judeţele Constanţa şi Tulcea de astăzi
desemnează ţinuturile de la Dunăre, adică ţinuturile lui Dobrotici, ascunse în spatele acestei denumiri sub
determinativele sale, adică sub forma „toată Podunavia, apoi sub cea mai încă cuprinzătoare:domn(…)şi pe amândouă
părţile pe toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare”64. În Podunavia, Sergiu Iosipescu vedea delta interioară
dunăreană, de la Drâstor la Hârşova, deci Balta Ialomiţei, pe care Mircea cel Bătrân o include Ţării Româneşti.
Înglobarea acestui spaţiu în graniţele ţării îi conferă posibilitatea domnului să acorde cunoscuta danie mânăstirii Cozia,
act prin care structurile monahice „aşează ţara în Podunavia, la confluenţa Ialomiţei cu marele fluviu 65”. Deci, expresia
din titlu „pe amândouă părţile, pe toată Podunavia” acoperă stăpânirea ambelor maluri ale fluviului „din amonte de
Drâstor, cu cetatea şi cu ţinutul marilor delte interioare-bălţile Ialomiţei şi Brăilei66”. De asemenea, B.T. Câmpina
opinează că Podunavia este întreaga luncă a Dunării, de o parte şi de alta a fluviului, la mică distanţa de maluri 67, din
care făcea parte, indiscutabil, şi Balta Ialomiţei.
Pe de altă parte, potrivit istoricului Radu Constantinescu, termenul de Podunavia trebuie înţeles diferenţiat în
funcţie de data documentului. Astfel, „până la 1400, părţile Podunaviei înseamnă numai că Mircea era stăpân
necontestat şi în părţile de câmpie; de la 1400 la 1406, întreaga Podunavie semnifică întregul hotar al Dunării, în sfârşit,
după anul 1406 formula întreaga Podunavie de amândouă părţile până la mare, se referă la Bărăganul răsăritean, cu
bălţile Borcei şi Brăilei, la Dobrogea şi, pare-se la sudul Basarabiei, până la Chilia Veche”68.
Expresia „Podunavia”, completată în documentele vremii sub forma „amândouă părţile, pe toată Podunavia”
confirmă realitatea geografică a teritoriului de pe ambele maluri ale Dunării, pe care noi o considerăm a fi legată de
peisajul teritorial şi uman al Dunării în aval de Silistra, adică al Bălţilor Ialomiţei şi Brăilei. Aşadar,titulatura domnului
Mircea cel Bătrân constituie atestarea documentară că,la cumpăna secolelor al XIV-lea şi al XVI-lea, Balta Ialomiţei era,
definitiv,inclusă în graniţele Ţării Româneşti,certitudine pe care ne-o dă expresia,din titulatură, pe amândouă părţile, pe
toată Podunavia.
Din perspectiva cercetării noastre şi la capătul acestor considerente putem formula următoarele concluzii:
- Stăpânirea Ţării Româneşti asupra teritoriilor din răsăritul Câmpiei Muntene, deci şi a Bălţii Ialomiţei, în timpul
domniei lui Basarab I este exclusă.
- Fixarea hotarelor în aceste regiuni a fost o problemă de durată.
- Se poate vorbi de o stăpânire a Ţării Româneşti în „culoarul Brăilei” şi la nord de Dunărea maritimă abia spre
sfârşitul domniei lui Nicolae Alexandru(sfârşitul anului 1358-începutul anului 1359).
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- Extinderea stăpânirii Ţării Româneşti asupra regiunilor din răsărit va deveni realitate istorică, confirmată şi de
documentele istorice, abia în timpul lui Vladislav Vlaicu. Sudul Bălţii Ialomiţei va fi pierdut după anul 1370, intrând sub
autoritatea lui Terter, despotul Ţării Dristrei.
- Cu certitudine Balta Ialomiţei va intra, definitiv, sub autoritatea lui Mircea cel Bătrân, ca stăpânitor al Silistrei.
În acest context, jumătatea de nord a Bălţii a fost donată de domn Mănăstirii Cozia, în timp ce sudul va rămâne sub
administraţia chefaliei de la Silistra, care va păstra şi puncte de sprijin pe braţul Borcea până când se va fixa definitiv
hotarul pe Dunăre, în anul 1421.
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GRIGORE AL XI-LEA, UN PAPĂ RĂZBOINIC
Drd. Răzvan Mihai Neagu
Résumé. Grégoire XI, un pape guerrier. Grégoire XI a été le dernier pape ayant eu la residence á Avignon. Il a été un
personnalité qui a promu une politique ferme. L’une des constants de sa politique a été le désir de ramener le siege de la papauté à
Rome. La situation politique d’Italie n’était pas favorable à la realization de ce projet. Les territories des États pontificaux étaient
desires par les grands dirigeants de divers états de la peninsula. Le plus important et le plus redoutables adversaire italien de la
papauté a été le duc de Milan, Bernabo Visconti. Grégoire XI a été oblige de lutter contre lui ayant comme allié le duché de Savoie
et le mercenaire anglais, John Hawkwood. Bien qu’il a échoué à remporter une victoire decisive contre Bernabo Visconti, Grégoire
XI a réussi à revenir à Rome en 1377.
Cuvinte cheie: Grigore al XI-lea, Italia, Roma, Bernabo Visconti, John Hawkwood.
Mots clé: Grégoire XI, Italie, Rome, Bernabo Visconti, John Hawkwood.

Grigore al XI-lea a fost ultimul papă francez, pontificatul său întinzându-se între 1370-1378. S-a născut în anul
1329, în provincia franceză Limousin, numele său de mirean fiind Pierre Roger de Beaufort1. A fost nepotul papei
Clement al VI-lea şi a studiat dreptul canonic şi teologia la Perugia, sub îndrumarea celebrului professor Pietro Baldo
degli Ubaldi. A demonstrat de tânăr o fire energică, iar în anul 1370 a fost ales papă, sub numele de Grigore al XI-lea.
Una dintre constantele pontificatului său a fost revenirea papalităţii de la Avignon la Roma, însă situaţia din Italia era
extrem de complicată, din punct de vedere politic.
Pe toată durata pontificatului lui Grigore al XI-lea, Biserica Romană s-a aflat în conflict cu adversarii săi italieni,
mai ales în Lombardia şi Toscana. Tabăra guelfă, partizana papilor, a intrat în această perioadă în colaps, mai ales
datorită defecţiunii oraşului Florenţa, un aliat tradiţional al Bisericii, care va deveni adversarul acesteia. Pentru a finanţa
războaiele italiene, Grigore al XI-lea a menţinut o fiscalitate împovărătoare asupra bisericii2.
După moartea cardinalului spaniol Albornoz funcţia de legat apostolic pentru Italia a revenit lui Androin de la
Roche, abate de Cluny, însă acesta era o personalitate ştearsă, fiind mereu dominat de Bernabo Visconti, ducele
Milanului şi cel mai mare duşman al papalităţii din Italia. În anul 1368 papa Urban al V-lea l-a înlocuit cu fratele său,
Anglic Grimoard, dar abatele de Cluny nu dorea să părăsească Italia. Acesta din urmă a recucerit oraşul Viterbo, unde a
şi murit la 27 octombrie 13693. Fratele papei a îndeplinit simultan funcţiile de legat şi vicar pontifical in spiritualibus în
Italia, până în 1371, având reşedinţa la Bologna.
Bernabo Visconti a atacat din nou Biserica, invadând în aprilie 1368, Mantua. Pentru a stopa această
agresiune, care punea în pericol pacea din Italia, papa Urban al V-lea a decis lansarea unei cruciade contra ducelui de
Milano în mai 13684. Cruciada a fost predicată în spaţiul german, Boemia şi Italia, la ea răspunzând împăratul romanogerman, Carol al IV-lea de Luxemburg, care la 17 mai 1368 se afla deja cu armata sa la Padova. Papa Urban al V-lea
spera că împăratul va conduce cruciada contra lui Bernabo Visconti, însă în august 1368 acesta încheie un armistiţiu cu
ducele milanez, ieşind astfel, de pe scena politică italiană. Deşi situaţia din Italia era mai mult decât tensionată, Urban al
V-lea era decis să se întoarcă la Roma şi la 19 mai 1367 a plecat din Marsilia, iar la 3 iunie a debarcat în statele papale,
la Corneto. Pontiful francez şi-a petrecut vara la Viterbo, iar la 16 octombrie 1367 a intrat în Roma5. În Cetatea Eternă,
papa a fost vizitat de o serie de personalităţi europene de prin rang: regele Petru I de Lusignan al Ciprului în primăvara
anului 1368, de împăratul Carol al IV-lea (octombrie 1368) şi de împăratul bizantin, Ioan al V-lea Paleologul (1369),
ocazie cu care s-a semnat o unire bisericească între Constantinopol şi Roma6. În septembrie 1370 papa a decis să se
reîntoarcă la Avignon din cauza reizbucnirii Războiului de o sută de ani, dar şi a situaţiei politice din Italia, marcată de
revolta Perugiei contra administraţiei papale şi de revagiile pe care le săvârşea compania de marcenari a englezului
John Hawkwood. În septembrie 1370 papa s-a îmbarcat la Corneto, ajungând la Avignon pe data de 27.
Situaţia gravă a posesiunilor papale din Italia l-a obligat pe Urban al V-lea să semneaze un armistiţiu cu
Bernabo Visconti (noiembrie 1370). Cu toate acestea ducele de Milano a continuat politica antipapală şi a recurs la o
serie de acţiuni diplomatico-militare şi provocări. În mai 1371 Bernabo Visconti cucereşte Reggio, ameninţând direct
Bologna şi teritoriile papale. În această fază, papa a răpuns ferm, numindu-l pe cardinalul Pierre d’Estaing, vicar general
la Bologna şi în Romagna, având ca misiune purtarea de negocieri diplomatice cu adversarii familiei Visconti şi
protejarea teritoriilor pe care le avea în administraţie.
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Cu scopul dea forma o alianţa antipapală, Bernabo s-a îndreptat spre regele aragonez al Siciliei, Frederic al IIIlea cel Simplu (1355-1377), căruia i-a propus să se căsătorească cu una din fiicele sale, Antonia Visconti. Noul papă,
Grigore al XI-lea a aflat de acest plan şi a dorit să ruineze stratagemă ducelui de Milano. Astfel la 11 octombrie 1371 îi
sugerează regelui Siciliei să se căsătorească cu Antonia, fiica lui François de Baux, duce de Andria 7. Planul papal a fost
un succes şi în ianuarie 1372, regele Frederic al III-lea se căsătoreşte cu Antonia, fiica ducelui de Andria. Pentru
Bernabo Visconti acest fapt a însemnat o grea lovitură, dorind să-şi ia revanşa. El nu a atacat direct Biserica, ci a sprijinit
revoltele nobililor din Sassulo, Montegarullo şi Gomola contra suzeranului lor marchizul Niccolo al II-lea d’Este, stăpânul
zonelor Ferrara, Modena şi Parma, aliat al Sfântului Scaun. Provocările la adresa Bisericii au fost coordonate şi de
fratele lui Bernabo, Galeazzo al II-lea Visconti, cu care împărţea conducerea Milanului. Astfel, Galeazzo îl arestează pe
episcopul de Asti şi îi tratează rău pe nunţii papali trimişi la curtea sa8.
Atitudinea belicoasă a familiei Visconti a determinat reacţia papalităţii. Grigore al XI-lea a apelat la aliaţii săi
pentru a-l ajuta pe marchizul d’Este, dar singurul, care a răspuns a fost Ludovico de Gonzaga. Papa dorea şi Genova să
participe la acestă alianţă. În cursul negocierilor purtate cu această ocazie, papa a aflat că episcopul de Vercelli,
Giovanni Fieschi complota cu familia Visconti să atace Genova. La sfârşitul lui 1371, Grigore al XI-lea îl trimite în Italia
pe patriarhul de Grado, Thomas de Frignano, cu misiunea de a face pace între republica ligură şi episcopul de Vercelli.
Pe de altă parte unele teritorii genoveze, precum Riviera del Ponete erau vizate de marchizul de Carretto, un aliat al
ducelui de Milano. Grigore al XI-lea a dorit mult ca Genova să facă parte din alianţa contra Visconti imaginată de el, iar
patriarhul de Grado avea printre scopurile misiunii sale şi reconcilierea republicii ligure cu marchizul de Montferrat, dar şi
a acestuia din urmă cu nobilii revoltaţi. Papa a promovat o politică concesivă faţă de Genova, pe care a dezlegat-o de
jurământul prestat familiei Visconti de a plăti o sumă anuală, ca semn al supunerii9.
Disputa Grigore al XI-lea/ familia Visconti a intrat într-o fază mai dură, pontiful francez adresând o serie de bule
clerului din Boemia, Ungaria şi spaţiul german, pentru a interzice credincioşilor lor să se înroleze în trupele de mercenari
ale lui Bernabo Visconti. Patriarhul de Aquilea a primit din partea papei sarcina de a interzice trecerea pe teritoriul său a
mercenarilor recrutaţi de familia Visconti şi de a-i deposeda de bunuri. Sfaturi similare primesc şi episcopii de
Bressanone, Konstanz, Basel, Aosta şi Trento. Papa decretează că în cazul în care emisarii lui Bernabo Visconti ajung
în Tirol, pentru a recruta mercenari, ei pot fi arestaţi şi deposedaţi de banii care îi au asupra lor.
În anul 1372, Grigore al XI-lea a emis o serie de bule prin care îi excomunica pe toţi cei ce se vor alia cu ducele
de Milano, cei care vor lupta contra lui vor primi indulgenţa plenară. Bernabo este excomunicat în decursul aceluiaşi an
(1372), fapt care semnifică începutul unui nou război în Italia între forţele papale şi cele ale ducatului de Milano. Într-o
primă fază, pontiful francez a acăutat aliaţi trimiţând mai multe scrisori, împăratului Carol al IV-lea de Luxemburg,
contelui palatin al Rinului, ducelui de Bavaria, arhiducelui Austriei, regelui Ungariei şi regatului napoletan 10. Singurul
mesaj de susţinere a demersului a venit din partea reginei Ioana a Neapolelui, stat vasal Sfântului Scaun. Ostilităţile
papalo-milaneze au cunoscut la 2 iunie 1372 o primă bătălie importantă, la Rubiera, unde Bernabo Visconti înfrânge
armata pontificală.
Cel mai important ajutor pentru Biserică a venit din partea ducatului de Savoia, condus de contele verde,
Amedeo al VI-lea. La 7 iulie 1372 s-a semnat un tratat de alianţă pe trei ani între Sfântul Scaun şi ducatul de Savoia,
îndreptat împotriva ducelui de Milano. Biserica se angaja să contribuie cu 600 de lăncieri şi 10.000 de florini lunar,
pentru plata a încă 500 de lăncieri, în timp ce contele verde mai plătea încă 1000 de lăncieri11. Iniţiativa creării acestei
coaliţii a avut-o contele verde, deoarece Bernabo Visconti ameninţa zona Montferrat, vecină cu Savoia, unde Amedeo al
VI-lea dorea să-şi extindă influenţa. Pentru a înţelege poziţia contelui verde în favoarea bisericii, considerăm necesar
explicarea acesteia. În nordul Peninsulei Italice s-a creat de-a lungul timpului o rivalitate între Milano şi Savoia. Unul
dintre obiectele acestui conflict îl reprezenta marca de Saluzzo. În 1305 contele Amedeo al V-lea de Savoia îl sileşte pe
marchiz să-i depună omagiu vasalic. Ulterior acestui moment, marchizul de Saluzzo a căutat un protector pentru a
contrabalansa influenţa casei de Savoia. Într-o primă fază, marchizul s-a îndreptat spre delfinul de Viennois, duşmanul
Savoiei, căruia îi prestează omagiu în 1343, 1354, 136312. Din acest parteneriat, marchizul de Saluzzo nu a obţinut nimic
şi s-a îndreptat spre Bernabo Visconti, căruia i-a jurat credinţă în 1364 şi 1368, refuzând în 1371 să mai fie vasalul
ducelui de Savoia. A rezultat un război, Visconti trimiţându-i marchizului, Frederic de Saluzzo, un corp de oaste. În plus,
Galeazzo al II-lea Visconti avea un interes major pentru regiunea Asti, care fusese luată în 1355 de la ducatul milanez,
de către marchizul de Montferrat, Ioan al II-lea. Între acesta din urmă şi ducatul de Savoia a izbucnit un război la
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începutul anului 1372. În contextul acestui război, Galeazzo Visconti îl capturează pe episcopul de Asti, iar papa
apelează la contele verde, aflat la acel moment, în relaţii bune cu Galeazzo Visconti.
O altă problemă complica situaţia din nordul Italiei. Marchizul, Ioan era în pragul morţii, iar Amedeo al VI-lea nu
avea interesul ca viitorul marchiz să fie expus intereselor şi ambiţiilor familiei Visconti, având şi el ca obiectiv luarea
oraşului Asti. Contele verde ştia că acest obiectiv fundamental al politicii sale externe era mai uşor de atins, dacă oraşul
Asti rămânea în posesia marchizului de Montferrat.
În martie 1372 a murit marchizul Ioan al II-lea, care anterior desemnase doi tutori pentru fiul său, Secondoto:
contele verde şi ducele Otto de Brunswick-Grubenhagen, foarte apreciat de Grigore al XI-lea13.
Galeazzo Visconti crezând că poate conta pe sprijinul lui Amedeo al VI-lea a început asediul cetăţii Asti în iunie
1372. Acest fapt a produs o ruptură între Savoia şi Milano. Contele verde a semnat în 17 iunie 1372, un acord cu Otto
de Brunswick, care prevedea apărarea statului Montferrat şi a episcopului de Asti14. În acest context complex din nordul
Italiei s-a produs o apropiere între papalitate şi Savoia. Contele verde avea un prestigiu internaţional foarte mare după
ce în 1366 a condus o cruciadă în sprijinul vărului său, împăratul bizantin, Ioan al V-lea Paleolog. Negocierile dintre
Sfântul Scaun şi Savoia s-au finalizat la 7 iulie 1372 la Avignon cu semnarea unui tratat de alianţă contra Milanului, la
care au mai aderat din partea Savoiei, marchizul de Montferrat, episcopul de Vercelli, episcopul de Sion şi oraşul
Geneva, iar partea papei, pe împăratul Carol al IV-lea şi pe regina Ioana a Neapolelui15.
Alianţa anti Visconti a fost dotată de Grigore al XI-lea cu un consiliu alcătuit din: episcopul Guglielmo de Lucca,
abatele Béranger de Lézat, Dondacio da Fontana, cavaler de Plaisance şi juristul Giovanni di Sienna.
Diplomaţia papală a reuşit să mai aducă sub steagul Sfântului Scaun o serie de principi din Franţa şi Italia:
Nicolas de Beaufort (fratele papei), Raymond, viconte de Turenne (nepotul papei), Enguerrand de Coucy, şi marchizii de
Busca şi Incisa. Papa avea controlul şi iniţiativa operaţiunilor militare, el fiind singurul care putea judeca problemele de
interpretare şi aplicare ale tratatului, care interzicea ambilor semnatari să negocieze separat cu Visconti. Grigore al XIlea a numit pe lângă contele verde doi consilieri, pentru a-l informa pe acesta despre desfăşurarea acţiunilor şi pentru a-i
transmite ordinele pontifului. Din punct de vedere militar, până la 15 octombrie 1372, contele verde trebuia să treacă în
Lombardia şi să atingă zona râurilor Ticino şi Adda.
Amedeo al VI-lea a dorit să schimbe clauzele tratatului în avantajul său şi a obţinut de la papă dreptul să emită
ordine de război, chiar dacă cele pontificale aveau întâietate16. Pe lângă negocierile cu Savoia, papa Grigore al XI-lea a
lansat o adevărată ofensivă diplomatică europenană pentru a-şi atrage aliaţi. Florenţa a refuzat categoric. Pontiful
francez a obţinut de la împăratul Carol al IV-lea anularea titlului de vicar imperial pentru Italia de Nord a lui Bernabo
Visconti. Acest titlu i-a fost acordat lui Amedeo al VI-lea de Savoia (noiembrie 1372)17.
O ofensivă diplomatică de proporţii a fost lansată atât de ducele de Milano, cât şi de papă asupra Austriei. Iniţial
ducii Albert şi Leopold s-au poziţionat de partea lui Bernabo Visconti şi au declarat război contelui verde. Cei doi duci şiau pus la dispoziţie teritoriul pentru mercenarii ducelui de Milano, dar în acelaşi timp s-au declarat dispuşi să reînnoiască
tratatul cu Savoia, încheiat de tatăl lor, sub egida papalităţii18. Pentru a pecetlui alianţa cu milanezii, ducele Albert a
promis că se va căsători cu Yolanda Visconti, fiica lui Galeazzo. În august 1372 Grigore al XI-lea le cere celor doi duci
să renunţe la alianţa cu Milano şi să treacă de partea Bisericii, sub ameninţarea că se va adresa împăratului Carol al IVlea, pentru a interveni. La 4 aprilie 1373 Albert şi Leopold erau avertizaţi că ambasadorii contelui verde, care vin de la
Avignon sunt dispuşi să reînnoiască tratatul anterior sau să încheie altul, iar la 8 aprilie 1373 cei doi duci sunt anunţaţi că
trebuie să trimită la Freibourg, în jurul sărbătorii Sf. Maria Magdalena, ambasadori plenipotenţiari pentru a semna tratatul
cu Savoia. Papa le scrie ducilor austrieci la 3 august 1373 invitându-i să rămână fideli Bisericii şi să împiedice recrutarea
din pe teritoriile lor, de mercenari pentru armata milaneză. Ducii Austriei se vor plasa de partea Bisericii, iar în 1374,
Albert renunţând la căsătoria cu Yolanda Visconti.
Pe plan militar între iulie-septembrie 1372 papa recrutează 1900 de lăncieri şi 180 de arcaşi din Périgord,
Gasconia, Provence şi Dauphine, alături de contingente de englezi. Pentru a conduce această armată până în Italia,
papa l-a desemnat pe fratele său Nicolas Roger de Beaufort şi pe nepotul său Raymond de Turenne19. Aceste numiri
demonstrează faptul că Grigore al XI-lea dorea să controleze îndeaproape acţiunile lui Amedeo al VI-lea. Cele două
armate au făcut joncţiunea în octombrie 1372. O altă parte a armatei papale a fost pusă sub comanda lui Enguerran de
Coucy, militar cu experienţă, vasal al regelui Franţei şi ginere al regelui Angliei, care a preferat să stea în Italia, decât să
ia parte la Războiul de 100 de ani, intrând în serviciul contelui verde. În septembrie 1372, Grigore al XI-lea îi
13

Ibidem, p. 779
Ibidem, p. 780.
15
Ibidem, p. 783.
16
Ibidem, p. 786.
17
Ibidem, p. 787.
18
Mollat 1962, p. 242.
19
Galland 1993, p. 789.
14

46

încredinţează comanda unei părţi a armatei pontificale şi suma de aprox. 6000 de florini pentru a recruta arbaletieri din
Liguria. Armata papală, care se afla deja în Lomabardia a fost pusă sub comanda cardianlului Pierre d’Estaing.
Grigore al XI-lea a obţinut un mare succes diplomatic, prin atragerea în coaliţia papală a condotierului englez,
John Hawkwood20, care se afla de mai mult timp în serviciul lui Bernabo Visconti. La sfârşitul anului 1372, papa Grigore
al XI-lea a organizat două corpuri principale de armată: primul era condus de Amedeo al VI-lea de Savoia, asistat de
Nicolas Roger de Beaufort şi Raymond de Turrene, iar al doilea a fost pus sub comanda cardinalului Pierre d’Estaing,
Amanieu de Pomiers, şeful garnizoanei pontificale din Bologna şi John Hawkwood21. Prima armată trebuia să acţioneze
cu prioritate în Lombardia, iar a doua spre centrul Italiei.
Prima armată i-a învins pe milanezi în noiembrie 1372 în bătălia de la Santhia, în urma căreia, Amedeo al VIlea a cucerit Cuneo, centrul posesiunilor angevine din Lombardia, pe care în februarie 1373 îl restituie reginei Ioana. La
presiunile papei, la sfârşitul lunii februarie 1373, contele verde intră cu armata în Ticino (posesiune milaneză) şi îşi
stabileşte cartierul general la Vimercate. Contele savoiard a stat în Lombardia trei luni şi a procedat la o serie de lucrări
genistice, construind o fortificaţie şi un pod la Brivio şi o cetate la Mapello22. Stategia urmată de această armata a fost
una defensivă, contele verde dorea să evite o confruntare deschisă.
Cea mai importantă confruntare între armata papală şi trupele lui Bernabo Visconti a fost bătălia de la
Montichiari (7-8 mai 1373), unde a acţionat Raymond de Turrene, Otto de Brunswick, John Hawkwood, Enguerran de
Coucy şi Amanieu de Pomiers. Bătălia a avut două faze. Într-o primă etapă trupele lui Francesco d’Este, aflat în servicul
Milanului, au surprins armata papală, care s-a retras în castelul Gavardo, aproape de lacul Garda. Un rol important l-a
avut John Hawkwood, care i-a surpins pe milanezi din spate, iar ulterior au făcut joncţiunea cu Enguerrand de Coucy,
Otto de Brunswick, Raymond de Turrene şi Nicolas Roger de Beaufort. Comandanţii armatei papale au învins trupele
milaneze luând mai mulţi prizonieri membrii ai familiei Visconti şi pe comandantul Francesco d’Este. Această victorie à la
Pirus a fost una importantă pentru papalitate, mai ales din punct de vedere moral.
Pontiful francez spera ca după Victoria de la Montichiari, armatele sale să se angajeze într-o operaţiune
decisivă. În nordul Italiei, papa dorea să cucerească oraşul Vercelli, care aparţinea familiei Visconti şi în faţa ezitării
contelui verde l-a însărcinat cu această operaţiune pe episcopul de Arezzo, Giovanni Albergotti şi pe seneşalul angevin
de Provence, Nicolas Spinelli. Aceştia beneficiind de sprijinul episcopului de Vercelli, al marchizului de Montferrat şi al
unui reprezentant al contelui verde, Pierre Gerbais, au cucerit Vercelli la 16 octombrie 137323, iar la scurt timp, Pavia. Se
pune firesc întrebarea de ce în cadrul unei operaţiuni aşa de importante, nu a acţionat Amedeo al VI-lea. Răspunsul este
că în perioada septembrie-decembrie 1373, contele verde a fost bolnav. El a reintrat în luptă în ianuarie-februarie 1374,
când este menţionat la Lucca şi Pisa.
La începutul anului 1374 liga papală a început să se destrame. În ianuarie, Grigore al XI-lea l-a autorizat pe
Enguerrand de Coucy să se reîntoarcă în Franţa, iar contele verde nu a mai dorit să continue războiul, la sfârşitul lui
februarie este menţionat pe teitoriul său la Rivoli24.
Expediţia italiană nu i-a furnizat lui Grigore al XI-lea niciun succes decisiv contra lui Bernabo Visconti, motiv
pentru care pontiful francez nu dorea să pună capăt războiului cu ducatul de Milano. Papa a încercat să-i atragă pe
comandanţii militari ai lui Amedeo al VI-lea de Savoia. În decembrie 1373, Grigore al XI-lea îi permite lui François
d’Arenthon să posede un altar mobil şi să participle la slujbă în locuri puse sub interdict, iar în martie 1374 îi confirmă
dreptul de patronat asupra unei capele. Guillaume de Grandson primeşte dreptul de a fonda trei capele şi de a numi pe
preotul de la Peney. În februarie 1374, Otto de Grandson, tatăl celui amintit mai sus, primeşte de la papă, dreptul de a
celebra liturghia înainte de a se lumina de ziuă, să participe la slujbe în locuri puse sub interdict şi să nu ţină post decât
în ziua de vineri. Fratele lui Guillaume de Grandson, Hugo este iertat de papă de pedeapsa excomunicării, pentru că s-a
căsătorit cu o ruda apropiată25. Aceste încercări disperate ale lui Grigore al XI-lea de a continua războiul nu au dat
roadele scontate. Contele verde a dorit să meargă la Avignon, iar la 30 aprilie 1374 este menţionat în casa cardinalului
20
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Robert de Geneva (viitorul antipapă Clement al VII-lea), partizan al Savoiei (oraşul Geneva era vasal contelui verde). La
Avignon Amedeo al VI-lea a avut o întrevedere cu Grigore al XI-lea, în cursul căreia ei şi-au anulat reciproc obligaţiile
mutuale. În acest context politica promovată de contelui verde s-a focalizat spre încehierea păcii cu familia Visconti. La 6
iunie 1374 contele verde a semnat pacea cu Giovanni Galeazzo Visconti, fiul lui Galeazzo al II-lea Visconti26. În acest
context Grigore al XI-lea a rămas izolat pe scena politică italiană şi a demarat negocierile cu Visconti. Acestea au fost
dure, existând diverse opinii la nivelul curiei: cardinalul Robert de Geneva a fost de accord cu negocierile, dar cardinalul
Pierre d’Estaing le-a respins. Abia la 4 iunie 1375 s-a semnat un armistiţiu între papalitate şi Visconti, dar situaţia din
Italia era departe de a fi calmă. Oraşul Florenţa a respins categoric acest armistiţiu, iar în plus s-au declanşat revolte faţă
de administraţia papală, în statul pontifical. Astfel în noaptea de 19 spre 20 martie 1376, Bologna îl expulzează pe
vicarul papal. Grigore al XI-lea îl numeşte legat apostolic în Italia, pe Robert de Geneva, favorabil unei păci durabile. La
19 iulie 1376, cardinalul Robert de Geneva, reprezentându-l pe papă a semnat un tratat de pace cu Bernabo Visconti,
documentul încluzând şi ducatul de Savoia, Marca de Montferrat şi Regatul napoletan. Părţile contractante se obligau
să-şi restituie reciproc teritoriile cucerite27.
Sfârşitul războiului dintre Grigore al XI-lea şi Bernabo Visconti, nu a adus vreun câştig papalităţii. Aceasta nu a
fost capabilă să mai susţină singură un efort militar în Italia, motiv pentru care a alcătuit o coaliţie sub egida sa, în care
rolul principal l-a avut contele verde, Amedeo al VI-lea de Savoia. Armatele aliate au învins familia Visconti în bătălia de
la Montichiari (7-8 mai 1373), dar cu toate acestea Sfântul Scaun nu s-a putut impune ca o forţă de necontestat în
peninsulă. Acţiunea politico-militară a papalităţii a pregătit venirea lui Grigore al XI-lea Roma.
Armistiţiul şi pacea dintre papalitate şi familia Visconti nu au însemnat sfârşitul războaielor din Italia. Toscana a
fost dominată de tulburări, mai ales la Florenţa unde acţiunile papale din Italia au fost privite cu îngrijorare de magistratul
toscan. La 19 mai 1371, cardinalul legat Pierre d’Estaing a luat în stăpânire Perugia, capitala Umbriei, gest considerat de
Florenţa şi Sienna un act de forţă, care va avea drept consecinţă ocuparea întregii provincii Toscana de către
papalitate28. Grigore al XI-lea asigură cele două oraşe că papalitatea nu are tendinţe expansioniste în dauna lor.
Atitudinea oraşelor toscane a fost speculată de Bernabo Visconti, care dorea să le atragă într-o alianţă contra Bisericii,
astfel că în decembrie 1373 ambasadorii milanezi se aflau deja la Florenţa şi Sienna. În timpul războiului contra familiei
Visconti, oraşul Sienna a adoptat o atitidine vădit ostilă contra Bisericii. În octombrie 1374 vicarul general al Pegugiei,
Gérard du Puy solicită oraşului toscan liberă trecere prin teritoriul său pentru trupele papale, care urmau să întărească
armata pontificală, ce lupta contra lui Galeazzo Visconti. Sienezii au refuzat categoric, iar operaţiunea militară plănuită
de papalitate a fost abandonată. Sienna acuză îl acuză pe vicarul general, Gérard du Puy, că a instigat familia
Salimbeni, rivala sienezilor, să ocupe fortăreaţa Monte Massi (octombrie 1374)29. Prezenţa ambasadorilor milanezi este
din nou atestată, atât la Sienna, cât şi la Florenţa, în decembrie 1374. Grigore al XI-lea dezminte acuzaţile oraşului
toscan, dar în ianuarie 1375, reprezentanţii Florenţei reiterează, la curtea din Avignon, declaraţile ostile ale Siennei.
Papa Grigore al XI-lea a fost pus astfel într-o postură delicată şi a luat iniţiativa unei împăcări cu toscanii. Pontiful a
invitat cele două oraşe să-şi desemneze reprezentanţi, care urmau să participe la negocierile de pace cu Visconti30.
Florenţa şi Sienna au acceptat, dar ambasadorii lor nu au primit puteri plenipotenţiare, fapt care l-a iritat pe papă.
Armistiţiul dintre papă şi Bernabo Visconti din iunie 1375 a fost interpretat de Florenţa în sensul în care papa era acum
liber să acţioneze în Toscana după bunul plac, în contextul în care, în acelaşi an, oraşul Prato31 se revoltă contra
stăpânirii florentine, iar oraşul de pe Arno consideră că la originea răzmeriţei se află Guillaume Noellet, vicarul de la
Bologna32. Acuzaţiile Florenţei au avut un efect dezastator pentru Biserică, în anul 1375 izbucnesc revolte simultane în
Statele papale la Bologna, Viterbo, Perugia, Forli, Faenza, Narni, Corneto, Todi şi Citta di Castello. Opera cardinalului
Albornoz era distrusă. În octombrie 1375, Francesco di Vico ocupă Viterbo, iar în decembrie du Puy este alungat din
Perugia. În martie 1376 Bologna declară înlătularea stăpânirii papale. Aceste evenimente au constituit preludiul a aceea
ce în istorie a rămas cunoscut ca Războiul celor opt sfinţi (1375-1378) dintre papalitate şi coaliţia italiană alcătuită din
Florenţa, Sienna şi Milano. Numele derivă de la membrii consiliului de război din Florenţa, opt la număr, grupaţi în jurul
familiei Ricci. Niccolò Machiavelli considera că acest război a izbucnit din cauza lui Grigore al XI-lea, care: guverna Italia
prin trimişii săi, aşa cum făcuseră şi predecesorii; iar legaţii săi lacomi şi trufaşi, pricinuiseră multă supărare oraşelor33.
Florentini au dorit, iniţial, formarea unei ligi antipapale italiene, care să cuprindă şi Veneţia şi Genova, dar
republicile maritime au refuzat. În ciuda acestui eşec, Florenţa a semnat în 1375, un tratat de alianţă cu Bernabo
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Visconti, eternul duşman al Bisericii. Într-o primă fază Grigore al XI-lea a pronunţat interdictul asupra oraşelor rebele (31
martie 1376) şi a încercat să sugrume economia florentină, trimiţând mai multe scrisori împăratului Carol al IV-lea şi
regilor europeni, cerându-le să-i expulzeze pe negustorii florentini, să le închidă societăţile şi să le confişte bunurile.
Această măsură a avut şi un efect advers, în sensul în care Sfântul Scaun a pierdut finanţarea marilor bancheri florentini.
Grigore al XI-lea l-a numit comandant suprem al armatei papale din Italia pe cardinalul Robert de Geneva. El a fost
ajutat de nepotul papei, Raymond Roger de Beaufort şi mai ales de vestitul condotier englez, John Hawkwood.
Cardinalul Robert de Geneva reuşeşte să pacifice statele papale, dar ia măsuri extreme. Bologna este supusă
unei blocade, care a determinat o foamete cumplită. În martie 1377 Bologna se predă şi acceptă condiţiile unui
armistiţiu. John Hawkwood cucereşte Cesena (1377), unde a fost autorul unui adevărat masacru, la ordinul cardinalului
Robert de Geneva. Curând după acest episod, în mai 1377 John Hawkwood, trădează cauza papală şi trece în tabăra
rebelilor34. Englezul a organizat apărarea Florenţei în faţa armetei cardinalului.
Pedepsele elceziastice au apăsat mult asupra economiei şi afacerilor florentine, iar guvernarea celor opt sfinţi a
dus oraşul la ruină35. În octombrie 1377 magistratul florentin impune clerului să reia serviciul divin în ciuda interdictului
pronunţat de papă. În urma acestei măsuri episcopul florentin, Angelo Ricasoli şi episcopul de Fiesole, Neri Corsini,
părăsesc teritoriul Florenţei.
Bernabo Visconti speculează momentul şi îşi oferă medierea. Astfel la Sarzana, la graniţa Toscanei, se reunesc
negociatorii Florenţei, ai regelui Franţei, al împăratului romano-german, ai regelui Ungariei, ai regatului napoletan
precum şi reprezentantul papalităţii, cardinalul Jean de la Grange. Pe baza negocierilor de la Sarzana s-a încehiat în
iulie 1378 pacea de la Tivoli, care punea capăt Războiului celor opt sfinţi36. În timpul acestui conflict papa Grigore al XIlea a luat decizia de a reveni la Roma. La 13 septembrie 1376 pontiful francez a părăsit oraşul Avignon, iar la 6
decembrie, după o călătorie cu multe obstacole, dar şi escale, a debarcat la Corneto. La 17 ianuarie 1377, însoţit de
soldaţii nepotului său, Raymond Roger de Beaufort, Grigore al XI-lea şi-a făcut intrarea la Roma37. Pontiful francez a
murit în Cetatea Eternă în noaptea de 26 spre 27 martie 1378.
Războaiele purtate de papii de la Avignon în Italia au avut un singur scop: asigurarea securităţii teritoriilor
italiene, condiţie a reîntoarcerii pontifilor la Roma, oraşul de reşedinţă firesc al papalităţii. Lupta pentru supremaţie în
Italia a fost foarte acerbă în secolul al XIV-lea, papii francezi fiind nevoiţi să se lupte cu tabăra ghibelină, condusă de
familia Visconti.
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PAPII DE LA AVIGNON ŞI RĂZBOIUL DE O SUTĂ DE ANI
Drd. Răzvan Mihai Neagu
Abstract: The Avignon Popes and the Hundred Years War. The Hundred Years’ War was a series of conflicts waged
from 1337 – 1453 between the Kingdom of England and the Kingdom of France and their various allies with the purpose of
controlling the French throne, which had become vacant after the extinction of the senior Capetian line of the French kings. The
House of Valois controlled France in the wake of the House of Capet; a Capetina cadet branch and the Valois claimed the throne
under the Salic Law. This was contested by the House of Plantagenet, the Angevin family, which had ruled England since 1154, who
claimed the French throne through the marriage of Edward II of England and Isabella of France. The House of Plantagenet
controlled Normandy and England, along with some French territories, especially Aquitaine. In this situation, the kings of England
owed vassalage to the kings of France and were a cause of continual conflict. The Avignon papacy got involved in this conflict and
offered their mediation. Pope Clement VI managed to get the truce of Malestroit signed (1343 – 1346) and to organize a peace
conference at Avignon (1344). During the pontificate of Innocent VI, the peace treaty of Bretigny (was signed 1360). Despite all
efforts, the French popes failed to stop the war.
Cuvinte cheie: papalitatea de la Avignon, războiul de o sută de ani, Aquitania, conferinţă de pace.
Keywords: Avignon papacy, The Hundred Years’ War, Aquitaine, peace conference.

Cauzele izbucnirii Războiul de O Sută de Ani. Războiul de O Sută de Ani (1337-1453) a fost cel mai
important conflict militar al Evului Mediu, care a opus monarhia capeţiană franceză şi monarhia plantagenetă engleză.
La acea dată cele două regate erau cele mai puternice şi influente constructe statele din Europa, fapt care a conferit
conflictului dintre ele o anvergură continentală. Caracterul european al războiului este confirmat şi de complexul sistem
de alianţe elaborat, în jurul lor, de Franţa şi Anglia. Pe de altă parte nu se poate vorbi despre o desfăşurare continuă a
conflictului, în intervalul 1337-1453 existând atât perioade de luptă efectivă, cât şi perioade de pace sau negocieri1.
Principala cauză de conflict între Anglia şi Franţa a fost chestiunea ducatului Aquitania (Guyenne). Acesta
cuprindea, în linii mari, sud-vestul Franţei actuale. Începând cu anul 1152 acest ducat este stăpânit ca feud de regele
Angliei datorită căsătoriei Eleonorei de Aquitania cu regele Angliei, Henric al II-lea, după ce anterior fusese căsătorită cu
regele Franţei, Ludovic al VII-lea. Regele Angliei mai deţinea pe continent şi alte posesiuni importante cum ar fi comitatul
Anjou, ducatul Normandia sau Gasconia. Practic întreaga jumătate de vest a Franţei actuale se afla în stăpânirea
monarhului de la Londra. Această stare de fapt a creat un conflict endemic între Anglia şi Franţa. Regii capeţieni nu au
putut tolera această situaţie, care constituia o puternică ameninţare la adresa propriului stat şi au declanşat o campanie
de cucerire a provincilor franceze deţinute de regii Angliei. La 27 iulie 1214, Filip al II-lea August al Franţei îi învinge în
bătălia de la Bouvines pe englezi şi pe aliaţii acestora, reuşind să cucerească Normandia. Conflictul a continuat în prima
jumătate a secolului al XIII-lea, regele Franţei Ludovic al IX-lea cel Sfânt dorind să-i pună capăt, a semnat cu Henric al
III-lea al Angliei, tratatul de la Paris (4 decembrie 1259). Potrivit clauzelor acestuia regele Angliei recunoştea pierderea
ducatului Normandia şi renunţa la controlul regiunilor Maine, Anjou, Poitou, dar păstra Aquitania şi Gasconia pentru care
trebuia să depună omagiu vasalic regelui Franţei2. Pe de altă parte, Ludovic al IX-lea cel Sfânt se angaja să renunţe la
a-i mai sprijini pe rebelii englezi răsculaţi contra lui Henric al III-lea şi să cedeze Angliei episcopatele şi regiunile
Limoges, Cahors şi Périgueux. De asemenea regele Franţei urma să plătească o rentă anuală regelui englez pentru
regiunea Agenais.
Dacă problematica posesiunilor teritoriale era una negociabilă, cea mai importantă chestiune a tratatului de la
Paris era omagiul vasalic, regele Franţei devenind suzeranul celui englez. Pentru regele Angliei acest omagiu vasalic
era un fapt care îi ştirbea mult din prestigiu, fiind în totală contradicţie cu principiul unei monarhii centralizate puternice.
Dacă refuza să-l presteze, regele englez pierdea o posesiune importantă a coroanei sale, dar acceptându-l nu putea
evita imixtiunea funcţionarilor francezi în Aquitania. La rândul său, regele Franţei nu putea renunţa asupra pretenţiilor
sale asupra ducatului3.
Tratatul de la Paris din 1259 nu a rezolvat chestiunile litigioase franco-engleze, ci le-a acutizat, regii Angliei nu
se puteau împăca cu ideea de a fi vasalii regelui Franţei. Istoricul Jean Delumeau considera această legătură vasalică,
principala cauză a izbucnirii Războiului de O Sută de Ani4.
Regii francezi au încercat mereu să recupereze Aquitania, apelând la numerose tertipuri. În acest sens s-a
remarcat Filip al IV-lea cel Frumos, care dorea să pună capăt stăpânirii engleze în Franţa. Astfel la 27 octombrie 1293 l1
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a citat pe ducele de Aquitania (regele Angliei) în faţa Curţii franceze5. Eduard I dorea să evite o confruntare cu suzeranul
său, dar era clar că acesta voia război. Regele francez a trimis în Aquitania o armată, refuzând în acelaşi timp, să
elibereze un salvconduct pentru regele englez, care a refuzat să se prezinte la Paris. În acest context la 21 martie 1294
Curtea franceză a pronunţat confiscarea ducatului de Aquitania6. Armata franceză din Aquitania condusă la început de
Carol de Valois (fratele regelui), iar apoi de Robert al II-lea de Artois, reuşeşte între 1295-1296 să ocupe întregul ducat
al Aquitaniei, armata engleză trimisă în ajutor fiind învinsă. Cei doi regi au început negocierile, medierea fiind asigurată
de papa Bonifaciu al VIII-lea. La 9 octombrie 1297 s-a semnat armistiţiul de la Vyve-Saint-Bavon, iar la 20 mai 1303
tratatul de la Paris, care restabilea situaţia anterioară: regele Angliei păstra Aquitania, dar trebuia să depună omagiu
vasalic regelui francez.
O altă cauză a izbucnirii războiului a fost problema Scoţiei, unde Anglia încerca în zadar să-şi impună
stăpânirea, lovindu-se de rezistenţa dârză a regilor scoţieni susţinuţi de Franţa.
Zona Flandrei a fost şi ea obiectul conflictului anglo-francez, fiind una dintre cele mai bogate regiuni ale Europei
datorită intensei activităţi comerciale desfăşurate de oraşe precum Antwerp, Bruges sau Ghent. Contele Flandrei era
unul dintre cei mai importanţi vasali ai regelui Franţei, dar cu scopul de a avea mai multă libertate de acţiune făcea
mereu un dublu joc politic, oscilând între Paris şi Londra. Pe de altă parte marile oraşe flamande depindeau, din punct
de vedere economic, de Anglia din cauza masivelor importuri de lână adusă de dincolo de Canalul Mânecii. Flandra
avea şi o situaţie politică internă polarizată, existând o luptă pentru supremaţie între tabăra marilor burghezi, favorabilă
Franţei şi partida meşteşugarilor, care căuta ajutorul contelui, dar şi al regelui Angliei7.
Filip al IV-lea cel Frumos nu a ezitat să se implice în chestiunea Flandrei, condusă de contele Guy de
Dampierre (1251-1305). Acesta dorea o independenţă totală a Flandrei faţă de Franţa şi s-a aliat cu regele Angliei,
Eduard I, declarându-şi în ianuarie 1297 indepndenţa faţă de suzeranul său. Declaraţia de independenţă a contelui
flamand echivala cu o declaraţie de război la adresa Franţei, luată ca atare de Filip al IV-lea cel Frumos. În vara anului
1297 armata franceză ocupă cea mai mare parte a Flandrei, intrând în august în oraşele Lille şi Bruges8. Alianţa Flandrei
cu Anglia s-a rupt din cauza acuzelor reciproce, iar armistiţiul franco-englez de la Vyve-Saint-Bavon (octombrie 1297) i-a
lăsat regelui Franţei mână liberă în ceea ce priveşte pedepsirea contelui Guy de Dampierre. La începutul anului 1300,
Carol de Valois ocupă Flandra, iar contele Guy şi fiul său său, Robert de Béthune sunt arestaţi la domiciliu. Regele
Franţei a numit un guvernator în persoana lui Jacques de Châtillon, devenit rapid un personaj detestat datorită
comportamentului său, ce a generat o reacţie violentă antifranceză a oraşelor flamande. Astfel în zorii zilei de 18 mai
1302 în oraşul Bruges funcţionarii regali francezi sunt masacraţi în cadrul unui revolte, eveniment cunoscut în istorie ca
utreniile de la Bruges9. Regele Filip al IV-lea l-a trimis în Flandra pe Robert al II-lea de Artois la conducerea unei armate,
dar la 8 iulie 1302 aceasta a suferit o zdrobitoare înfrângere din partea flamanzilor, în bătălia de la Courtrai, cunoscută
ca Bătălia pintenilor de aur. În ea şi-au găsit sfârşitul Robert al II-lea de Artois şi guvernatorul Jacques de Châtillon.
Regele francez nu putea tolera o astfel de înfrângere, pregătind răzbunarea. La 17 august 1304 armata franceză l-a
învins în bătălia de la Mons en Pévèle, pe Jean de Namur, un alt fiu al contelui Guy de Dampierre. Tratatul de la Athis
din 24 iunie 1305 consfinţea victoria franceză: Flandra trebuia să achite o mare despăgubire de război, să finanaţeze
armata franceză, incintele marilor oraşe trebuiau distruse. Din punct de vedere teritorial regele francez s-a ales cu Lille,
Douai şi Béthune10. Tensiunile din Flandra nu au fost stinse de semnarea tratatului de la Athis, deoarece industria de
postavuri motorul economiei oraşelor flamande, a fost grav afectată de conflictul de Franţa, dar mai ales de rivalitatea
anglo-franceză.
Intervenţia lui Filip al V-lea asupra Flandrei avut un rezultat mai durabil, în sensul că regele francez a reuşit să
perfecteze căsătoria fiicei sale Margareta cu noul conte Ludovic de Nevers (1322-1346), care a promovat o politică
profranceză. Filip al VI-lea a reuşit să învingă categoric revolta ţărească din Flandra, izbucnită contra contelui în 1328.
Flandra constituia o miză la fel de importantă ca şi Aquitania, în cadrul diferendului franco-englez, datorită dezvoltării
economice şi a intensului comeţ practicat în zonă, porturile flamande fiind punctul terminus al comerţului cu oraşele
italiene, şi prin extensie al schimburilor europene cu Orientul.
Pretextul imediat al izbucnirii Războiului de O Sută de Ani a fost revendicarea Coroanei franceze de către
regele Angliei, Eduard al III-lea. El era fiul reginei Isabela, fiica regelui francez, Filip al IV-lea cel Frumos. Acesta murise
în 1314, fiind urmat de fii săi, Ludovic al X-lea (1314-1316), Filip al V-lea (1316-1322) şi Carol al IV-lea (1322-1328).
Niciunul dintre aceşti trei regi nu a avut un moştenitor masculin, astfel că în 1328, la moartea lui Carol al IV-lea, tronul
francez a revenit lui Filip al VI-lea de Valois, fiul lui Carol de Valois, fratele mai mic al regelui Filip al IV-lea cel Frumos.
5
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Regele Angliei, Eduard al III-lea îşi fonda pretenţiile asupra coroanei franceze, prin drepturile mamei sale, fiica regelui
francez, Filip al IV-ea cel Frumos. Această stare de conflict franco-engleză a degenerat în 1336, când Eduard al III-lea a
interzis exportul de lână spre Flandra, cu scopul de a alimenta adversitatea oraşelor porturi flamande faţă de Franţa.
Efectul acestei măsuri a fost imediat, izbucnind o răscoală condusă de Jakob van Artevelde, care l-a obligat pe contele
Ludovic de Nevers să se refugieze în Franţa. În contrapartidă, Filip al VI-lea a proclamat la 24 mai 1337 confiscarea
ducatului Aquitania. Eduard al III-lea a răspuns la 7 octombrie 1337 denunţând omagiul de vasalitate faţă de regele
francez, pretinzând coroana acestuia.
Atitudinea şi implicarea papalităţii în vremea primilor papi de la Avignon. Papalitatea nu a rămas
indiferentă la antagonismele anglo-franceze, pentru că ele loveau şi Sfântul Scaun. În primul rând aceste conflicte,
închideau orice perspectivă de realizare a unei cruciade generale. În cadrul acestui conflict papalitatea şi-a asumat unul
din rolurile sale principale, acela de a menţine pacea în lumea creştină, considerând că toate eforturile militare ar trebui
canalizate spre o cruciadă pentru eliberarea Ţării Sfinte. Eşecul înregistrat de cruciadele regelui francez Ludovic al IXlea cel Sfânt a sensibilizat Sfântul Scaun, care dorea organizarea unei expediţii generale contra tucilor, care să cuprindă
toate forţele lumii creştine. Planurile papalităţii se loveau de faptul că principalele forţe ale Occidentului, care în trecut au
fost motorul cruciadelor clasice, Anglia şi Franţa erau într-un conflict continuu, regii celor două ţări urmărindu-şi mai mult
scopurile personale, decât pe cele ale cruciadei. În 1301 papa Bonifaciu al VIII-lea îi scrie lui Eduard I al Angliei
sfătuindu-l să nu neglijeze cruciada, pentru ceea ce pontiful numea bucăţi insignifiante din regatul Franţei11.
În timpul războiului franco-englez ce începe din 1294, Bonifaciu al VIII-lea a efectuat un intens efort diplomatic,
atât pe lângă Eduard I al Angliei, cât şi pe lângă Filip al IV-lea cel Frumos al Franţei. Pacea de la Paris din 1303 s-a
încheiat prin mijlocirea papală, ea reconfirmând decizile tratatului de la Paris din 1259. Concepţia papală era că acest
din urmă tratat a fost încheiat de un rege sfânt (Ludovic al IX-lea), un model de justiţie şi caritate şi el nu trebuia să fie
schimbat. Bonifaciu al VIII-lea dorea stingerea totală a conflictului prin înrudirea celor două case regale. Astfel, una din
stipulaţiile tratatului de la Paris (1303) era căsătoria Isabelei, fiica lui Filip cel Frumos cu fiul lui Eduard I, viitorul Eduard
al II-lea12.
La puţin timp după moartea lui Bonifaciu al VIII-lea reşedinţa papală s-a mutat de la Roma la Avignon, în sudul
Franţei. Primii trei papi de la Avignon, Clement al V-lea, Ioan al XXII-lea şi Benedict al XII-lea şi-au început carierea
ecleziastică în Aquitania, fiind buni cunoscători ai conflictului franco-englez şi al consecinţelor grave ale acestuia pentru
lumea creştină.
Clement al V-lea (Bertrand de Got), anterior funcţiei papale, a deţinut postul de arhiepiscop de Bordeaux, una
din cele mai înalte demnităţi ecleziastice din Aquitania. Acesta a avut relaţii excelente cu regele Angliei, pe care l-a
reprezentat în Parlamentul de la Paris, întreţinând totodată relaţii amicale şi cu regele Filip al IV-lea cel Frumos. Bertrand
de Got s-a implicat activ în aplanarea războiului franco-englez din 1294, iar după ce a devenit papă, Aquitania a ocupat
un loc prioritar în cadrul pontificatului său. Clement al V-lea a acţionat ca şi cum ar fi păstrat în continuare conducerea
arhiepiscopiei de Bordeaux, favorizând comunităţi şi persoane din provincia sa natală. Acţiunile sale s-au îndreptat, întro primă fază, spre arhiepiscopia al cărei şef a fost, conferind ierarhului local un drept pe care şi l-ar fi dorit şi el în timpul
păstoririi sale: îl eliberează pe arhiepiscop de supremaţia arhiepiscopului de Bourges, primatul Aquitaniei, constituind
astfel, un nou scaun primaţial în ducatul deţinut de regele Angliei13. Acest gest venea să continue un mai vechi conflict al
său, când era arhiepiscop de Bordeaux, cu arhiepiscopul de Bourges, Gilles Colonna, viitorul papă arogându-şi titlul de
primat al Aquitaniei. Acţiunea papei Clement al V-lea poate fi interpretată şi ca un act de răzbunare pentru un conflict
mai vechi. În timpul pontificatului lui Clement al V-lea multe familii nobile din Aquitania s-au bucurat de favorurile
pontifului, primid posturi cheie la Curie sau în ierarhia ecleziastică. Dintre aceste familii amintim: familia de Got, familia
Preissac, famila Budos, familia Bruniquel, familia Savaignac, familia Pellegrue sau familia Talleyrand-Périgord14. Papa a
fost un apărător îndârjit al bunurilor ecleziastice din Aquitania în faţa laicilor sau oficialităţilor, atât de origine engleză, cât
şi franceză. Clement al V-lea i-a obişnuit pe locuitorii din Aquitania să vină la Avignon cu probleme personale sau cu
reclamaţii contra oficialilor englezi sau francezi. Pontiful nu putea da ordine funcţionarilor din Aquitania, dar putea
favoriza diferite comunităţi pe plan religios, putea conferi beneficii ecleziastice clericilor din Aquitania oriunde în lumea
creştină, avea dreptul să apeleze la tribunalele pontificale în orice cauză şi putea numi sau confirma în beneficiile
ecleziastice15.
Prin toate aceste mijloace papa urmărea să menţină pacea în Aquitania, dar nu a rămas indiferend la duşmănia
dintre regii Angliei şi Franţei, urmărind mereu împăcarea celor două părţi. Clement al V-lea a dorit să profite de prezenţa
11
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la încoronarea sa (14 noimbrie 1305) a celor doi regi pentru a încheia o pace definitivă, însă Eduard I nu a putut fi
prezent din cauza războiului cu Scoţia. În mai 1307 se întâlneşte la Poitiers cu Filip al IV-lea cel Frumos, unul dintre
subiectele abordate de cei doi fiind pacea cu Anglia. Izbucnirea unui nou conflict anglo-francez a fost amânată de
moartea regelui englez, Eduard I la 7 iulie 1307. Urmaşul său, Eduard al II-lea a fost o personalitate mai puţin enegică,
iar la 25 ianuarie 1308, conform unei clauze a tratatului de la Paris din 1303, se căsătoreşte cu Isabela, fiica lui Filip al
IV-lea al Franţei. Acest fericit eveniment a asigurat pacea între Franţa şi Anglia pentru tot restul pontificatului lui Clement
al V-lea.
La 18 octombrie 1311, în legătură cu diferendul franco-englez, pontiful îi scria regelui Franţei afirmând că
Eduard al II-lea este vasalul său, iar el este suzeranul său, ambii fiind uniţi atât de legături familiare, cât şi de drept. În
viziunea papei cei doi regi trebuiau să fie solidari unul faţă de altul, iar puterea vasalului o creşte pe cea a suzeranului,
iar dacă Eduard al II-lea este puternic în Aquitania, atunci regatul francez este puternic pentru că ducele de Aquitania
(regele Angliei) este un membru important al curţii franceze16.
Cu toate că putem detecta o apropire faţă de regele Franţei a papei Clement al V-lea, el a întreţinut relaţii
amicale şi cu regele Angliei, susţinându-l, dar fără a se angaja direct, în afacera Comyn. John Comyn era unul dintre
marii nobili scoţieni, care se opunea regelui Robert Bruce, fiind un om de încredere al regelui Angliei, Eduard I. Dacă
Bruce reprezenta, pentru Scoţia, idealul de independenţă, Comyn reprezenta compromisul cu Anglia. La 10 februarie
1306 Robert Bruce îl înjunghie pe Comyn în timpul unei slujbe religioase. Scăpând de un important adeversar, la 25
martie 1306, Robert Bruce se încoronează rege al Scoţiei. Clement al V-lea, deranjat de atitudinea noului rege, pune
Scoţia sub interdict. Episcopii scoţieini au nesocotit pedeapsa papală, pactizând cu noul lor rege17. Cu toate că
sacţiunea papală nu a adus nimic concret, regele Anglie a salutat-o. Conflictul anglo-scoţian se termină, în această fază,
cu victoria lui Robert Bruce în bătălia de la Bannockburn (23-24 iunie 1314).
Următorul papă de la Avignon a fost Ioan al XXII-lea (1316-1334), născut în sudul Franţei la Cahors, într-o
familie nobilă. A fost la început episcop de Fréjus, cancelar al lui Carol al II-lea de Anjou şi episcop de Avignon.
Începând cu anul 1312 a fost creat cardinal. Ioan al XXII-lea a fost şi el un bun cunoscător al raporturile anglo-franceze,
iar preocuparea pentru situaţia din Aquitania a constituit o constantă şi a pontificatului său. Într-o scrisoare datată 13171319 şi adresată regelui Franţei papa critica multitudinea apelurilor făcute de persoanele din Aquitania, în chestiunile
juridice, la curtea franceză, opinând că protecţia dată de rege acestor apelanţi are consecinţe grave pentru regiune.
Imunitatea acordată de regele francez celor din Aquitania, reprezintă un mijloc de a se deda nepedepsiţi la crime, jafuri
şi incendieri18. Aceste fapte au consecinţe şi pentru bunurile ecleziastice, râvnite de potentaţii laici.
O măsură cu caracter ecleziastic, vizând Aquitania, a fost luată de Ioan al XXII-lea între 1317-1318, când
pontiful a decis divizarea unor dieceze din sud (Agen, Périgueux) pentru a putea rezista mai bine presiunilor autorităţilor
laice, dar şi pentru a lupta mai eficient cu erezia. În plus în sudul Franţei disciplina ecleziastică lăsa mult de dorit. Astfel
în anul 1318 legatul papal Isnard de Montaut a pronunţat excomunicarea şi interdictul pentru un capelan din diecza
Agen, care a refuzat să achite taxele de întreţinere datorate legatului. Respectivul capelan se răzbună şi împreună cu
alte persoane îl reţin pe legatul papal, umilindu-l19.
Ca şi predecesorul său Ioan al XXII-lea s-a dovedit a fi un apărător al bisericii din Aquitania. În 1330 el s-a opus
propunerii seneşalului francez din Agenais şi Gasconia, ca episcopul de Agen să-i jure credinţă, iar în 1332 a pronunţat
interdictul asupra diecezei de Bordeaux pentru că seneşalul englez, Olivier de Ingham a furat 3000 de livre din episcopia
de Dax. Pontiful l-a sfătuit pe regele Angliei să numească funcţionari competenţi în Aquitania, unde în opinia papei, din
cauza disensiunilor franco-angleze, justiţia şi pacea sunt puse în pericol, oamenii îşi rezolvă diferendele prin forţă,
autoritatea ducelui fiind foarte slabă. Cu toate acestea papa ştie că ducele de Aquitania nu-şi poate impune autoritatea
fermă asupra ducatului, deoarece nu posedă o jurisdicţie supremă, regele Franţei, fiind cea mai înaltă instanţă de apel.
În acest sens papa se adresează şi regelui Franţei sfătuindu-l să descurajeze apelurile şi să înceteze a sprijini conflictele
particulare din Aquitania.
Personalitate energică, Ioan al XXII-lea a dorit tranşarea definitivă a conflictului franco-englez, propunându-i
regelui Filip al VI-lea căsătoria fiului său cu Eleonora, sora lui Eduard al III-lea, însă autoritatea papală nu mai reprezenta
de mult o voce autoritară; când Ioan al XXII-lea a impus un armistiţiu între casele de Foix şi Armagnac, regele Filip al Vlea pe protestat sub motivul că papa îi încalcă drepturile sale de suzeran.
În 1324 un nou conflict, care avea aceiaşi miză, Aquitania, izbucneşte între Franţa şi Anglia. În acest context
papa vine cu o iniţiativă nouă: transferarea guvernării prinţului de Wales (moştenitorul tronului britanic), după modelul
furnizat de Eduard I, care înainte de a fi rege a guvernat Aquitania pentru tatăl său, Henric al III-lea. În acest mod regele
Angliei ar fi scutit de a mai presa jurământul vasalic faţă de regele francez. Propunerea a fost acceptată de ambii
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monarhi în octombrie 1325 pontiful francez îl sfătuia pe prinţul de Wales, cum să guverneze Aquitania: să se înconjoare
de persoane oneste, care să iubească pacea şi justiţia, să asculte de suzeranul său, regele Franţei, dar şi de tatăl său,
regele Angliei, să-l iubească pe Dumnezeu şi să respecte bunurile bisericii. Propunerile papale, deşi acceptate, într-o
primă fază, cad în desuetudine, deoarece regele Eduard al II-lea se autointitulează guvernator şi administrator al
bunurilor fiului său20. Regele Eduard al II-lea nu avea încredere în papă, pe care îl considera înainte de toate un francez,
favorabil regelui Franţei.
Dacă papa Clement al V-lea a numit în Aquitania episcopi originari din acel loc, Ioan al XXII-lea nu a mai făcuto, ierarhii numiţi de el fiind, cu preponderenţă francezi, fapt care a agravat relaţii anglo-papale. Astfel în 1319 pontiful îl
numeşte episcop de Bazar pe Guillaume de Cun, renumit profesor la universitatea din Toulouse, pe care în 1325 îl
transferă ca episcop de Comminges, în 1323 îl numşte arhiepiscop de Auch pe Guillaume de Flavacourt, fost cancelar al
regelui Franţei, Carol al IV-lea21. Cererile regelui Angliei adresate papei, cu privire la numirea unor personaje apropiate
în posturi ecleziastice au fost ignorate. Astfel în 1321 şi 1324 Eduard al II-lea îl cere ca episcop de Condom pe Raymond
de Goalard sau îl recomandă pontifului pentru orice demnitate ecleziastică, pe conetabilul de Bordeaux, Pierre de
Galacian, ambele cereri primind un refuz categoric. Apreciem astfel că papa Ioan al XXII-lea a promovat o politică
ecleziastică, ce a stârnit suspiciunea şi neîncrederea monarhului de la Londra.
De o apreciere deosebită din partea papei Ioan al XXII-lea s-a bucurat Jourdain de l’Isle, personaj cu posesiuni
în Agenais şi aflat în conflict cu jurisdicţia engleză din Aquitania. Protejatul papal a avut-o o dispută cu Alexandre de
Caumont, ce este adusă în faţa seneşalului anglez al Gasconiei, Antoine Pessaigne în anul 1318. Înainte de a pronunţa
sentinţa, Jourdain de l’Isle îl acuză pe seneşal de rele tratamente şi face apel la regele Franţei, protejatul papal fiind
încarcerat din ordinul seneşalului. Ioan al XXII-lea îl scrie regelui Filip al V-lea recomandându-l pe Jourdain de l’Isle, care
este victima persecuţiilor seneşalului englez al Gasconiei. În acelaşi an (1318) într-o scrisoare adresată regelui englez,
papa se plângea de precaritatea actului de justiţie din Gasconia. Alte scrisori papale adresate ambilor regi, cereau
eliberarea lui Jourdain de l’Isle, dar cu toate acestea el este spânzurat în 1322, din ordinul regelui Franţei, pentru
uciderea a doi agenţi regali francezi22. Pontiful francez a apelat la regele Franţei gândindu-se că acesta va absolvi din
principiu persoanele condamnate de jurisdicţia engleză, fapt ce a alimentat vechiul conflict. Clement al V-lea şi Ioan al
XXII-lea au avut, în general, o atitudine binevoitoare faţă de Anglia.
Războiul de o sută de ani debutează în timpul pointificatului lui Benedict al XII-lea (1334-1342), un papă care,
nu a avut anvergura politică a înaintaşilor săi, el fiind un fost călugăr cistercian. El vorbea despre pace în general, fără a
se axa pe conflictul anglo-francez. În martie 1336 la insistenţele sale regele Filip al VI-lea a depus jurământul de cruciat,
însă în anul următor a izbucnit Războiul de o sută de ani.
Clement al VI-lea şi Inocenţiu al VI-lea. Papa Clement al VI-lea (Pierre Roger) (1342-1352), fost cancelar al
Franţei23, cunoştea bine problemele anglo-franceze şi s-a străduit să-i împace pe Filip al VI-lea şi Eduard al III-lea.
Implicarea lui Clement al VI-lea în conflictul anglo-francez a fost timpurie, încă înainte de a deveni papă, în calitate de
consilier al regelui Franţei, Filip al VI-lea. Astfel, în 1328 regele îl trimite în Anglia pentru a cere regelui Eduard al III-lea
să depună omagiul vasalic regelui francez pentru Aquitania. În decursul aceluiaşi an este trimis în Aquitania pentru a
superviza confiscarea veniturilor regelui englez, dictată de regele Franţei. Între 1330-1338, Pierre Roger a fost unul
dintre membrii delegaţiilor franceze, care au negociat cu englezii24. În concepţia sa regele Eduard al III-lea era un vasal
rebel, Filip al VI-lea fiind îndreptăţit să-i confişte ducatul Aquitaniei şi să-i declare război. În anul 1338, Pierre Roger
primeşte sarcina de a reprezenta interesele franceze la curtea papală de la Avignon şi în Miercurea Cenuşii rosteşte un
discurs la Curie în care justifică războiul lui Filip al VI-lea contra lui Eduard al III-lea, pe baza conceptului augustinian de
război just25. Începând cu 1339, Pierre Roger a rezidat permanent la Avignon, unde s-a remarcat apărând cauza Franţei.
A fost creat cardinal de papa Benedict al XII-lea şi numit ulterior administrator al episcopiei de Avignon.
Una dintre misiunile pontifului roman era şi de a asigura pacea între principii creştinătăţii, iar din acest punct de
vedere, Clement al VI-lea a avut o dorinţă de pace sinceră. În 1342 papa trimite în Bretania doi cardinali, Pierre de Prés
şi Annibaldo Caetani di Ceccano, care reuşesc să negocieze la 19 ianuarie 1343 armistiţiul de la Malestroit 26, care urma
să dureze până în 29 septembrie 1346. Una din condiţiile stipulate în convenţia de armistiţiu era ca ambele tabere să-şi
trimită reprezentanţii la Avignon în vederea unei păci definitive mediată de Sfântul Scaun. Englezii au amânat trimiterea
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unei delgaţii până în octombrie 1344 menţionând că nu au încredere în bunele intenţii ale papei, fost demnitar la curtea
franceză. Delegaţia engleză a fost formată din decanul de Lincoln, John de Ufford, Nicholas de Luna şi Hugh Neville.
Astfel în anul 1344 a avut loc ceea ce în istorie este cunoscut sub numele de Conferinţa de pace de la Avignon.
Delegaţiile franceză şi engleză au stat separat. Anglia cerea recunoaşterea drepturilor lui Eduard al III-lea la tronul
Franţei, doleanţă pe care delegaţia franceză a refuzat să o ia în considerare. După patru sesiuni de discuţii niciuna din
părţi nu şi-a abandonat poziţia iniţială, fapt ce l-a determinat pe papa Clement al VI-lea să se retragă de la negocieri şi
să fie înlocuit de doi cardinali. Discuţiile ulterioare s-au axat pe problematica Aquitaniei, englezii dorind suveranitatea
absolută asupra provinciei, lucru cu care francezii nu au putut fi de accord, replicând că Filip al VI-lea nu-şi poate
dezmembra regatul. Cardinalii au venit cu o propunere surpinzătoare: englezii să renunţe la Gasconia, în schimbul
posesiunilor cavalerilor ioaniţi din Anglia. Delegaţia engleză a refuzat categoric.
O altă propunere a fost ca Eduard al III-lea să renunţe la Gasconia în schimbul coroanei Scoţiei, urmând ca
regele Filip al VI-lea să-l convingă pe David al II-lea să o predea regelui englez. Pentru că regele Eduard considera că
de iure, coroana scoţiană îi aparţine, ambasadorii englezi au fost de acord. Pentru evitarea omagiului vasalic, cardinalii
au propus ca Gasconia să fie dată sub formă de apanaj unui fiu al regelui Eduard, dar şi această propunere a căzut în
desuetudine. La 10 noiembrie 1344 delegaţii englezi refuză să mai ia în considerare orice plan de predare a Gasconiei,
pentru compensaţii teritoriale în afara Franţei, în timp ce delegaţia franceză refuză să mai discute orice plan ce ar
diminua suzeranitatea regelui francez. La mijlocul lunii decembrie 1344, cu toate insistenţele lui Clement al VI-lea,
delegaţii englezi încep să părăsească oraşul Avignon. Papa Clement al VI-lea se adresează într-o scrisoare regelui
Eduard al III-lea cerându-i să înlocuiască delegaţia engleză, alcătuită mai ales din clerici, cu una formată din nobili, cum
ar fi Henry de Grosmont, earl de Derby şi William de Bohun, earl de Northampton27. În februarie 1345 a plecat din
Avignon şi ultimul delegat englez, decanul de Lincoln şi viitorul arhiepiscop de Canterbury, John de Ufford. Făcând
bilanţul acestei conferinţe, se poate afirma că ea a fost un dialog al surzilor fiecare parte susţinându-şi cu tărie cauza,
nefiind loc pentru compromis. Încercările lui Clement al VI-lea de a opri războiul au fost zadarnice, în iunie 1345 Eduard
al III-lea renunţă la armistiţiu şi reia lupta. Noua escaladare a conflictului anglo-francez a culminat cu bătălia de la Crécy
(26 august 1346) în care armata engleză condusă de Eduard Prinţul Negru (fiul lui Eduard al III-lea) a învins armata
franceză.
Clement al VI-lea nu a reuşit să împiedice bătălia de la Crécy, deşi încă de la sfârşitul anului 1345 a stabilit o
nouă delegaţie de nunţii apostolici, cardinalii Annibaldo da Ceccano şi Étienne Aubert (viitorul Inocenţiu al VI-lea). La
sfârşitul lui noiembrie 1345 cei doi reprezentanţi papali se aflau în nordul Franţei. Misiunea lor şi-a arătat roadele abia
după consumarea bătăliei de la Crécy. Astfel cei doi cardinali au reuşit să medieze la 28 septembrie 1347, sub zidurile
oraşului Calais, un armistiţiu anglo-francez, care a fost prelungit succesiv până în iunie 135528. Acest armistiţiu a netezit
drumul pentru o altă rundă de negocieri sub auspiciile papalităţii, ambele părţi angajându-se să-şi trimită reprezentanţii la
Avignon înainte de 2 februarie 1348. Termenul fixat de papă a fost respectat, Anglia şi Franţa trimiţându-şi reprezentanţii
la Avignon. Discuţiile care au urmat nu au adus nicio modificare asupra status-quo-ului, singurul rezultat palpabil fiind
prelungirea succesivă a armistiţiului. Negocierile au continuat până la 2 mai 1349 în cadrul mai multor sesiuni. Cu toate
eforturile papale, în august 1349 Franţa redeschide războiul invadând regiunile Saintongue şi Poitou. Clement al VI-lea
trimite în martie 1350 o nouă misiune alcătuită din arhiepiscopii de Braga şi Brindisi pentru a negocia cu reprezentanţii
celor doi regi între Calais şi Guînes, discuţii terminate la 1 august 1350 cu un armistiţiu pe un an. Una dintre stipulaţiile
acestui act, a fost ca reprezentanţii celor doi regi să negocieze sub medierea papală. La 18 iunie 1350 Eduard al III-lea îl
informează pe pontiful francez că va trimite o ambasadă, dar nu şi-a respectat promisiunea în ciuda eforturilor papale în
vederea impunerii păci definitive. Clement al VI-lea a trimis în septembrie 1350 încă o misiune diplomatică, alcătuită tot
din doi cardinali. Astfel Raymond Pelegrini s-a deplasat la Londra şi Androin de la Roche la Paris pentru a le reaminti
celor doi regi să desemneze negociatori pentru discuţii mediate de papă29. Nu s-a obţinut niciun rezultat, fapt la care au
contribuit şi situaţia celor două regate grav afectate de marea epidemie de ciumă, dar şi moartea regelui francez Filip al
VI-lea la 22 august 1350.
Negocierile franco-engleze au fost reluate cu dificultate. Cheia de boltă a acestor noi tratative a fost cardinalul
Gui de Boulogne30, cardinal-episcop de Porto. Acesta era înrudit prin alianţă cu regele Franţei, nepoata cardinalului,
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Ioana de Boulogne era căsătorită din 1350 cu ducele Normandiei, viitorul rege Ioan al II-lea cel Bun31. Plecarea
cardinalului la Paris a fost o iniţiativă personală, el nu a purtat niciodată titlul de legat apostolic, încercând medierea unei
păci, dar fără a angaja în mod concret, Sfântul Scaun. El nu a fost numit în funcţia de legat papal, pentru a câştiga
bunăvoinţa regelui Angliei. În septembrie 1352 cardinalul părăsea Avignonul îndreptându-se spre Paris, unde găseşte
următoarea situaţie: oraşul Calais a fost cucerit de englezi în 1347, regele Filip al VI-lea murise la 22 august 1350, iar
noul rege, Ioan al II-lea cel Bun, ruda sa, se confrunta cu eşecurile militare provocate de armata engleză, fiind într-o
disperată cursă de atragere a unor aliaţi. În acest sens, cardinalul Gui şi-a demonstrat loialitatea faţă de casa de Valois,
înainte de a media pacea cu Anglia. Gui de Boulogne a făcut parte din comisia de cardinali, sub auspiciile căreia, la 27
octombrie 1351 s-a semnat la Avignon un tratat de alianţă între regele Ioan al II-lea, delfinul Carol şi contele verde,
Amedeo al VI-lea de Savoia32. După ce a ajuns la Paris, cardinalul primeşte ordin de la papa Clement al VI-lea, să
demareze tratative de pace cu ducele de Lancaster, cu care s-a întâlnit la Calais, în ultima parte a anului 1352. La 6
decembrie 1352 Clement al VI-lea moare, fiind urmat de Inocenţiu al VI-lea (1352-1362)33. Noul papă a acordat o
importanţă sporită misiunii lui Gui de Boulogne, cei doi cunoscându-se foarte bine, fiind creaţi cardinali la aceiaşi dată 20
septembrie 134234.
În scopul de a se familiariza cu programul noului pontif, cardinalul Gui se reîntoarce la Avignon, dar la începutul
lui martie 1353 se afla la Calais, unde va conduce negocierile franco-engleze. Partea engleză îl privea pe cardinal cu
suspiciune din cauza relaţiei de rudenie cu regele francez. Conferinţa de la Calais din martie 1353 nu a adus pacea. Gui
de Boulogne nu reuşeşte decât să obţină un armistiţiu pentru şase luni, papa considerând acest fapt un semi-eşec şi le
scrie regilor Franţei şi Angliei cerându-le să-şi trimită ambasadorii la Avignon, unde el se va ocupa personal de această
problemă35. În cadrul acestei conferinţe Gui a acţionat ca trimis al papalităţii, care i-a atribuit o serie de funcţiuni
ecleziastice. Astfel cardinalul putea acorda zece canonicate în aşteptarea prebendei, cinci în bisericile catedrale din
Clermont, Autun, Beauvais, Langres, Noyon şi cinci în bisecile colegiale Saint Omer à Saint Omer, Saint Germain
d’Auxerre, Saint Nicolas d’Amiens, Saint Aignan d’Orléans şi Saint Martin de Tours. Alături de aceste prerogative,
cardinalul Gui avea dreptul să primească el sau prin intermediul unor confesori numiţi de el, spovedanii, să absolve de
păcate şi chiar de excomunicare, să acorde dispensă pentru preoţii consacraţi de ierarhi excomunicaţi36.
Misiunea franceză a cardinalului Gui a cuprins şi o serie de misiuni politice. Dintre acestea menţionăm două.
Gui trebuia să intervină ca vicontele de Turenne, Guillaume Roger, nepot al fostului papă Clement al VI-lea, să
primească înapoi banii datoraţi de regele Franţei37 şi pentru decanul din Puy, care era încarcerat pentru o crimă pe care
nu a comis-o. Prezenţa cardinalului în Franţa a fost şi o ocazie pentru diverse cereri formulate de cler. Astfel în aprilie
1353 delegaţii capitlului din Reims îi cer lui Gui să-l roage pe papă să scutească biserica franceză de o taxă pe trei ani38.
Gui de Boulogne a mai avut de rezolvat şi complicatele raporturi între Franţa şi Navarra. El avea legături de
rudenie cu ambii monarhi şi a mediat un tratat între ei. Relaţiile dintre cele două monarhii au fost extrem de tensionate
datorită asasinării la 8 ianuarie 1354 a conetabilului Franţei, Carol de Spania, act de care regele din Navarra, Carol cel
Rău nu era străin. Utilizându-şi conexiunile din ambele tabere, cardinalul episcop Gui reputează un real succes, dar
puţin durabil, la 22 februarie 1354, când prezidează la Mantes reconcilierea temporară a regelui Franţei, Ioan al II-lea cel
Bun cu vărul său Carol cel Rău, regele din Navarra. Acesta îndeplinea şi funcţia de comite de Évreux, fiind un important
aliat al Angliei, în prima fază a războiului. În acelaşi an, în paralel cu negocierile cu Franţa, regele de Navarra încheie o
alianţă antifranceză cu Henric de Grosmont, reprezentantul regelui Angliei. Carol cel Rău se răzgândeşte din nou şi la
10 septembrie 1354 semnează Tratatul de la Valognes, care prevedea o coaliţie Franţa Navarra contra Angliei. Nici
acest acord nu a fost durabil deoarece, Carol cel Rău a plănuit o conspiraţie contra regelui Ioan al II-lea cel Bun.
Însărcinat cu misiunea de a aduce pacea, cardinalul Gui prezidează în aprilie 1354 la Guînes o conferinţă, unde
au participat reprezentanţii celor două puteri aflate în conflict, dar şi ambasadorii regelui din Navarra. Un rol important în
aceste negocieri l-au avut reprezentanţii regelui Franţei (cancelarul Pierre de la Forêt şi Guillaume Bertrand, episcop de
Beauvais) şi solul regelui din Navarra, Robert Le Coq. Cu toată iscusinţa diplomatică a acestora nu s-a putut ajunge la o
pace definitivă. Stipulaţiile tratatului de la Guînes prevedeau că regele Angliei stăpânea în deplină suveranitate (fără a
mai depune omagiu vasalic regelui Franţei) regiunile: Aquitania, Poitou, Limousin, Touraine, Anjou, Maine, Ponthieu,
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oraşul Calais, Sangatte şi Guînes39. Tratatul a rămas secret urmând a fi ratificat în mod solemn la Avignon în ziua Sf.
Arhanghel Mihail (29 septembrie 1354). Negocierile anglo-franceze s-au reluat în cadrul unei noi conferinţe de pace
desfăşurată în iarna 1354-1355 la Avignon sub auspiciile papei Inocenţiu al VI-lea şi ale cardinalului Gui de Boulogne,
conform tratatului de la Guînes. Franţa a fost reprezentată de Pierre de Boubon, cancelarul Pierre de la Forêt şi Simon
de Bucy, în timp ce delegaţia engleză a fost condusă de ducele de Lancaster, Henric de Grosmont40. Delegaţii francezi
nu susţinut că nu pot accepta cele discutate la Guînes deoarece la încoronare, regele Franţei a jutat să păstreze intactă
coroana, el fiind abilitat să înstrăineze numai ceea ce face parte din domeniul regal, înstrăinarea suveranităţii fiind
considerată o crimă. Cardinalul le reaminteşte solilor francezi că la Guînes au avut o atitudine mai îngăduitoare, replica
lor fiind că au făcut o mare greşeală, cu care regele lor nu a fost niciodată de acord. În cadrul negoicierilor a intervenit şi
papa Inocenţiu al VI-lea care a afirmat că îl poate dezlega pe regele francez de jurământul său, fapt văzut de
ambasadorii lui Ioan ce Bun ca un sacrilegiu. Plenipotenţiarii francezi au sugerat că acceptarea tratatului de la Guînes ar
însemna dezmembrarea Franţei. Pe de altă parte, englezii au răspuns intransigenţei franceze cu repunerea pe tapet a
pretenţiilor lui Eduard al III-lea la coroana franceză, fapt care a generat o ruptură totală. Prin talentul său diplomatic
Inocenţiu al VI-lea a reuşit să obţină un scurt armistiţiu între 1 aprilie-24 iunie 1355. Eşecul previzibil al acestor noi
negocieri a fost datorat şi faptului că englezii făceau un joc dublu. În timpul negocierilor cu partea franceză, ei negociau
în secret o alianţă antifranceză cu Regatul Navarra41.
A doua conferinţă de pace de la Avignon a fost un eşec. La fel ca prima, nu s-a reuşit decât prelungirea
armistiţiului cu încă două luni. Supărat pe insuccesul cardinalului Gui de Boulogne, papa Inocenţiu al VI-lea îl înlocuieşte
din funcţia de mediator între Anglia şi Franţa. Acest post va reveni, prin decizie papală, lui Hélie Talleyrand, cardinal
Périgord, marcantă personalitate a bisericii în perioada avignoneză. Acesta a avut o carieră ecleziastică excepţională,
fiind episcop de Limoges din 1324, episcop de Auxerre din 1328, iar din 1331 este creat cardinal.
La 12 septembrie 1356 se întâlneşte la Montbazon cu Prinţul Negru, criticând aspru faptul că doi principi
creştini se luptă între ei, în vreme ce turcii ameninţă Constantinopolul42. Cardinalul Périgord se oferă să medieze o pace,
însă Prinţul Negru refuză spunând că nu este mandatat de tatăl său, regele Angliei să negocieze condiţiile unei păci. Pe
18 semtembrie 1356 cardinalul are o întrevedere şi cu regele Franţei, pe care încearcă să-l determine să renunţe la
luptă, dar eşuează.
Cu toate eforturile cardinalului de a împiedica o nouă confruntare de proporţii, la 19 septembrie 1356 are loc
una dintre cele mai importante bătălii ale Războiului de o sută de ani, bătălia de la Poitiers, în care Prinţul Negru învinge
de o manieră categorică armata franceză, regele Ioan al II-lea ce Bun este luat prizonier43.
După consumarea bătăliei, Sfântul Scaun prin intermediul papei Inocenţiu al VI-lea şi al cardinalului Périgord,
pornesc o adevărată ofensivă diplomatică pentru încheierea păcii între Franţa şi Anglia. Hélie Talleyrand merege la
Bordeaux, unde se afla Prinţul Negru şi reuşeşte să-l răscumpere cu 10.000 de scuzi pe cavalerul ioanit de origine
aragoneză Juan Fernandez de Heredia, care luptase alături de regele Franţei şi care ulterior va deveni mare maestru al
Ordinul Sf. Ioan din Ierusalim. Planul cardinalului era să-l determine pe regele francez să accepte ceea ce refuzase în
1351 la Avignon şi în 1354 la Guînes, în condiţiile în care Anglia va avea toată Aquitania, alături de Guînes şi Calais,
fără ca regele englez să mai fie obligat să depună jurământul de vasalitate faţă de cel francez44.
Cardinalul Périgord porneşte într-un adevărat turneu diplomatic pentru sensibiliza Europa, în vederea unei virtuale păci
anglo-franceze. În decembrie 1356 el se afla la Metz, unde împăratul romano-germnan, Carol al IV-lea de Luxemburg îşi
ţinea dieta imperială, care a emis celebra Bulă de Aur. În prezenţa împăratului şi a delfinului Franţei, viitorul Carol al Vlea, cardinalul Périgord a ţinut slujba de Crăciun în catedrala din Metz. În iunie 1357 cardinalul se afla la Londra, unde a
condus negocierile pentru eliberarea regelui Franţei, Ioan al II-lea cel Bun, aflat în captivitate după bătălia de la Poitiers.
Englezii îl acuză pe cardinalul Périgord de faptul că nu este imparţial şi că pactizează cu francezii. Din această cauză
Inocenţiu al VI-lea îl înlocuieşte în 1358 cu Pierre de la Forêt, fostul cancelar al Franţei, creat cardinal la 23 decembrie
1356. El a mai îndeplinit funcţiile de episcop de Tournai (din 1349), episcop de Paris (din 1350) şi arhiepiscop de Rouen
(din 1352). Acesta este trimis de papă la Londra împreună cu generalul dominicanilor, Simon de Langres pentru o
negocia o pace, dar partea britanică este scandalizată la auzul numelui cardinalului Pierre de la Forêt, cerând papei să-l
înlocuiască imediat. Cel ales de pontiful francez va fi abatele de Cluny, Androin de la Roche, cel care anterior îl înlocuise
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în Italia, pentru scurt timp, pe cardinalul spaniol Gil Alvarez Albornoz. Legaţia italiană a lui Androin de la Roche a fost un
dezastru, poziţiile bisericii fiind serios ameninţate. Deşi cu reputaţia serios pătată, Androin de la Roche a fost
negociatorul Tratatului de la Brétigny (9 mai 1360), ratificat oficial de Eduard al III-lea şi Ioan al II-lea cel Bun prin
Tratatul de la Calais (24 octombrie 1360). Deşi puternic contestat de ambele părţi şi deşi regele Angliei a obţinut mult
mai puţin decât şi-a propus, acest tratat instituia hegemonia engleză pe continent, o bună parte din teritoriul francez fiind
controlat de la Londra. În plus tratatul anula jurământul de vasalitate pe care regele Angliei trebuia să-l depună în faţa
regelui Franţei pentru ducatul Aquitaniei. Principalele clauze teritoriale ale Tratatului de la Brétigny-Calais erau: Angliei i
se confirma posesiunea asupra următoarelor teritorii Aquitania, Gasconia, Poitou, Saintonge, Aunis, Agenais, Périgord,
Limousin, Quercy, Bigorre, Gauré, Angoumois, Rouergue, Montreuil-sur Mer, Ponthieu, Calais, Sangatte, Ham şi
Guînes, regele englez nemaiavând obligaţia de a presta jurământ de vasalitate, pentru niciun teritoriu, regelui francez 45.
La rândul său Franţa primea următoarele teritorii de la Anlgia: ducatul Touraine, comitatele Anjou şi Maine, iar regele
francez trebuia să renunţe la suzeranitatea asupra Bretaniei şi Flandrei. Regele Angliei trebuia să renunţe la orice
pretenţie asupra coroanei franceze.
Tratatul de la Brétigny-Calais a instituit o pace provizorie, care a nemulţumit pe toată lumea. Ioan al II-lea cel
Bun trebuia să achite o răscumpărare de 3 milioane de scuzi, fiind eliberat abia după ce se va achita suna de un million
de scuzi. În contul acestei sume Cămara papală a pus la dispoziţia regelui Franţei 900.000 de scuzi46. În noiembrie 1362
Ioan cel Bun se afla la Avignon, unde s-a întâlnit cu noul papă, Urban al V-lea. În timpul pontificatului acestuia (13621370) nu au existat confruntări majore între Franţa şi Anglia, care s-au aflat sub auspiciile unei păci relative, în baza
tratatului de la Brétigny-Calais. În acest context papa Urban al V-lea s-a preocupat mai puţin de conflictul franco-englez,
acordând importanţa altor chestiuni, cum ar fi cruciada antiotomană, revenirea la Roma sau unirea cu Biserica Ortodoxă.
În 1369 războiul s-a reluat.
Papa Grigore al XI-lea nu a abandonat planurile înaintaşilor săi pentru impunerea unei păci definitive, mizând şi
el pe cartea diplomaţiei. În 1371 a alcătuit o misiune formată din doi cardinali, Simon Langham, arhiepiscop de
Canterbury şi Guillaume de Dormans, cardinal de Beauvais şi cancelar al Frantei. Misiunea celor doi cardinali era să-i
convingă pe regii Angliei şi Franţei să-şi trimită reprezenţanţii la o nouă conferinţa fixată pentru 1 martie 1372 la Calais47.
Reprezentanţii papei au avut succes parţial, în sensul în care, conferinţa s-a ţinut, dar cele două delegaţii nu au dorit să
facă nicio concesie. Franţa a fost reprezentată de episcopul de Laon, Pierre Aycelin de Montaigut, în timp ce Anglia de
episcopul de Londra, Simon Sudbury. Se poate afirma că şi această conferinţă a fost un dialog al surzilor, ambele tabere
susţinându-şi cu tărie, partea de adevăr. Cu toate acestea iniţiativele papale de stabilire a unei păci definitive au
continuat. După eşecul înregistrat la Calais în 1372, reprezentanţii papei, Simon Langham şi Guillaume de Dormans au
mers în Anglia, unde au pledat pentru redeschiderea negocierilor cu Franţa. A fost ales Bruges, unul dintre cele mai
prospere oraşe flamande. Grigore al XI-lea a numit în 1372 o nouă misiune diplomatică condusă de vicontele de
Turenne, Guillaume de Beaufort (fratele papei) şi episcopul de Carpentras, Guillaume de Lestranges, care din 1373 este
numit arhiepiscop de Rouen. Cei doi legaţi papali au organizat o primă întrevedere anglo-franceză la Bruges (ianuariefebruarie 1373), care s-a dovedit a fi un eşec, deoarece noul rege francez, Carol al V-lea cel Înţelept (1364-1380) dorea
să recucerească întreaga provincie Aquitania, fapt pe care l-a atins în 1375, când regele Angliei mai stăpânea pe
continent numai teritoriile din jurul oraşelor Bordeaux şi Bayonne48. Eşecul conferinţei de la Bruges de la începutul anului
1373 a mai fost cauzat şi de un conflict între Anglia şi Sfântul Scaun, declanşat în toamna anului 1372, când Grigore al
XI-lea a cerut clerului englez un subsidiu caritativ, în condiţiile în care fiscalitatea regală pretindea sume mari de bani
pentru a face faţă rigorilor războiului. Regele Eduard al III-lea s-a opus categoric initiativei papale şi a interzis colectorilor
pontificali să ridice vreo sumă din Anglia49.
În anul 1373 Războiul de O Sută de Ani reizbucneşte violent, o dată cu ofensiva ducelui de Lancaster de la
Calais şi Bordeaux. La sfârşitul anului 1374 Grigore al XI-lea trimite o nouă misiune diplomatică, sub coordonarea lui
Guillaume de Lestranges şi a lui Pileo da Prata, arhiepiscop de Ravenna. Anglia este conştientă că doar un răgaz mai
poate salva oraşul Bordeaux, în timp ce regele Franţei, Carol al V-lea este conştient că dacă va cuceri capitala ducatului
Aquitania, englezi vor reacţiona cu o determinare sporită. Cei doi legaţi apostolici au reuşit să obţină promisiunea unei
noi conferinţe pentru primăvara anului 1375, ea urmându-se a se desfăşura tot la Bruges. Prima sesiune a noilor
negocieri a avut loc între martie-iunie 1375. Cele două părţi în litigiu au fost reprezentate la nivel înalt: Franţa de către
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Filip de Bourgogne (fratele regelui Carol al V-lea) şi Jean de la Grange, iar Anglia de John de Lancaster (fiul regelui
Eduard al III-lea) şi Simon Sudbery, episcop de Londra şi apoi arhiepiscop de Canterbury. Singurele concesii pe care leau aceptat cele două părţi au fost un armistiţiu, care a durat un an şi organizarea unei noi runde de negocieri tot la
Bruges în septembrie. În toamnă au apărut disensiuni între francezi şi englezi legate de locul de desfăşurare al
tratativelor. Astfel delegaţia franceză, condusă de ducele de Anjou se afla la 12 octombrie 1375 la Saint Omer, refuzând
deplasarea la Bruges sub pretextul că oraşul flamand nu mai oferea securitatea necesară. Partea engleză staţionată la
Calais, a refuzat orice alt loc de întâlnire, pentru că oraşul Bruges a fost stabilit de comun acord.
În acest stadiu al războiului disensiunile franco-engleze au fost mediate de contele de Flandra, Ludovic al II-lea
de Male (1364-1384), care a reuşit să detensioneze situaţia. Astfel, în decembrie 1375, la Bruges se întâlnesc John de
Gaunt, duce de Lancaster, reprezentantul Angliei şi Filip al II-lea, ducele Burgundiei, reprezentantul Franţei50. Discuţiile
au fost finalizate cu semnarea Tratatului de la Bruges (1375), care prevedea un armistiţiu de un an, ulterior extins la doi.
Între între 31 martie-3 aprilie 1376 reprezentanţii Franţei şi Angliei au asistat la Gand, la jocurile orchestrate de contele
de Flandra.
Negocierile de la Bruges au continuat între iulie-septembrie 1376 şi noiembrie 1376-ianuarie 1377. Principale
temă de discuţie a fost dacă regele Angliei era de acord să stăpânească o Aquitanie redusă teritorial, dar fără a mai
presta jurământ de vasalitate regelui francez. Partea franceză a refuzat propunerea. În decembrie 1376 regele Franţei,
Carol al V-lea îl trimite la Bruges pe Jean Le Fèvre, abate de Saint Vaast, care a explicat raţiunile juridice pentru care
Franţa nu putea să renunţe la această suveranitate. Delegaţii papei au stabilit noi conferinţe: în martie 1377 la Boulogne,
unde s-a prelungit armistiţiul cu o lună şi în mai 1377 la Calais, când s-a produs ruptura totală între francezi şi englezi,
regele Carol al V-lea acuzând partea engleză de crime. În iunie 1377 războiul s-a reluat51. Nu a putut fi încheiată o pace
generală deoarece s-a pus problema în ce condiţii s-ar putea ea încheia existând două variante antagonice: englezii
doreau o pace pe baza situaţiei ante Poitiers (1356), în timp ce Franţa dorea o pace bazată pe situaţia post 1369, când
ea recuperase aproape toate posesiunile engleze de pe continent. O soluţie de mijloc nu a putut fi găsită cu tot efortul
papei Grigore al XI-lea, care la fel ca predecesorii săi francezi nu a putut face nimic pentru oprirea războiului.
Cu toate eforturile depuse de papii de la Avignon, Războiul de O Sută de Ani nu a putut fi oprit. Pontifii francezi
au organizat conferinţe de pace şi au folosit diplomaţia pontificală pentru aplanarea disensiunilor anglo-franceze.
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O CRONICĂ A CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA CETATEA GIURGIU
Drd. Gabriel-Felician Croitoru
Abstract: A chronicle of the Giurgiu fortress archeological research. Even the Giurgiu fortress was, for many years,
one of the most important Middle Age monuments and among the oldest military constructions from the Romanian Country, the first
systematical campaign was started hardly in 1955 and it was continued with some interruptions till 1988. In consequences of the
archeological researches realized till now at the Giurgiu fortress, we can detached the conclusion that this fortress can be seen like a
quadrangle fortification with 4 or 5 corner towers, very common type in entire Balcanic area and, also, in the European occident. But
we can not take certain conclusion concerning the architectural elements.
Cuvinte cheie: Giurgiu, cetate, arheologie, Dunăre, Imperiul Otoman, Ţara Românească.
Keywords: Giurgiu, fortress, archeology, Danube, The Ottoman Empire, The Romanian Country.

Scurtă prezentare istorică a cetăţii Giurgiu. Giurgiu şi zona sa învecinată beneficiază de dovezi arheologice
care demonstrează că începând încă din preistorie1, viaţa şi activitatea umană şi-au desfăşurat neîntrerupt activitatea
până în zilele noastre, strâns legate de poziţionarea pe malul Dunării.
Apariţia istorică a localităţii şi cetăţii sub denumirea de astăzi datează din a doua jumătate a secolului al XIVlea, în două documente străine, extrem de importante: „Itinerariul de la Bruges” şi „Codex Latinus Parisinus”.
„Itinerariul de la Bruges” (circa 1380-1390) reprezintă traseul unui drum care plecând de la Bruges, străbate
aproape toate ţările Europei, trecând şi prin Ţara Românească şi având ca punct final Constantinopolul. Importantă este
menţionarea pe traseul drumului, a localităţii Giurgiu, sub denumirea „Rossy vel Jargo”2, ceea ce ar îndreptăţi
presupunerea că, cel târziu la data redactării, cetatea exista deja.
„Codexul latin de la Paris” sau „Codex Latinus Parisinus” este un tratat de artă militară, redactat în perioada
1395-1396 de către Paulus Sanctinus Ducensis, tehnician militar al regelui Sigismund de Luxemburg, în contextul
pregătirilor pentru cruciada de la Nicopole. Documentul este însoţit de o hartă concepută, probabil, înaintea bătăliei de
la Nicopole din 25 septembrie 1396. Pe hartă apare în dreptul Giurgiului fortificaţia „Zorio”, cu menţiunea „luogo deserto”
(loc pustiu) 3, ceea ce poate însemna că cetatea fusese distrusă – parţial – în urma campaniilor otomane din 1388-1389
sau 1394-1395.
Primul act intern sigur care semnalează existenţa cetăţii Giurgiu datează din 11 mai 1409. Documentul, emis
de cancelaria Ţării Româneşti şi semnat de Mircea cel Bătrân „în cetatea Giurgiului”, scutea satul Polcovţi, ce aparţinea
mănăstirii Strugalea, de slujbe şi dăjdii, cu excepţia contribuţiilor de ordin militar4. După numai doi ani, la 17 mai 1411,
domnitorul semna „în oraşul nostru Giurgiu”5 tratatul de alianţă cu regele Poloniei, Vladislav II Jagello (1386-1434).
Prin urmare, se poate aprecia că, înainte de anul 1396, cetatea (sau fortificaţia) de la Giurgiu exista, dar
suferise o distrugere substanţială. Probabil că odată cu cetatea, construită pe o mică insulă apropiată de malul
românesc6, a avut de suferit şi aşezarea civilă, dar în lumina documentului de la 1409, ea se găsea din nou într-o stare
prosperă. Rămâne însă necunoscut, evenimentul în urma căruia cetatea Giurgiu a avut de suferit aceste distrugeri; cert
este însă că aceasta a fost reconstruită şi/sau întărită de către Mircea cel Bătrân (1386-1418), considerat întemeietorul
oraşului, cetatea Giurgiu devenind una din verigile lanţului strategic realizat de domnitor pe linia Dunării 7, alături de
Turnu, Isaccea şi Enisala.
Cetatea a fost cucerită pentru prima oară de otomani în timpul campaniei sultanale condusă de Mehmed I
Çelebi (1413-1421) în primăvara anului 14208, zidurile de incintă fiind puternic afectate, necesitând reparaţii
substanţiale.
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În punctul Malul Roşu, din imediata vecinătate a oraşului, au fost descoperite peste 2.000 de piese paleolitice, printre care aşchii
descojite de piatră, lame, topoare etc (C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colab. 1956, p. 229).
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Călători străini I 1968, p. 25; Damian şi colab. 1995, p. 20.
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DRH D I 1977 doc. 115, p. 187.
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Zona Dunării, între oraşele Giurgiu şi Rusciuc, avea la sfârşitul secolului al XIV-lea următoarea configuraţie: de la malul bulgăresc
Dunărea propriu-zisă, apoi două braţe (unul de circa 300 metri, iar al doilea mult mai îngust, de aproximativ 60 metri). Cele trei braţe
erau despărţite de două insule: una mai mare, de formă alungită, care despărţea şenalul navigabil de al doilea braţ (denumită mai
târziu Ramadan), şi cealaltă, de forma unui bob de fasole, situată în apropierea malului românesc. Pe aceasta din urmă, ulterior
denumită Sf. Gheorghe, era construită cetatea Giurgiu.
7
Cercetările arheologice au relevat faptul că în perioada secolelor XV-XVI, cetatea putea avea o garnizoană formată din circa 300 de
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Este important de precizat însă, că din punctul de vedere al scrierilor cronicarilor otomani, se desprinde o
percepţie proprie, conform căreia Giurgiul a fost întemeiat de sultanul Mehmed I şi, prin urmare, existau drepturi
naturale asupra cetăţii şi oraşului, chiar dacă acestea se aflau pe teritoriul Ţării Româneşti9.
După mai puţin de un deceniu, în 1427, cetatea a fost recucerită de Dan al II-lea (cu intermitenţe între 14201431), care a refăcut şi el o parte din zidurile de apărare, dar odată cu plecarea acestuia de pe tron, Giurgiu a reintrat în
străpânirea otomanilor, cel mai probabil în timpul domniei lui Alexandru Aldea (1431-1436)10, astfel încât, în anul 1438,
în cetate era semnalată o garnizoană otomană.
Până în vara anului 1445, cetatea a rămas în mâinile turcilor, fiind recucerită de Vlad Dracul (1436-1442, 14431447), cu sprijinul flotei burgundo-papale condusă de Walerand de Wavrin11, dar recucerită de otomani în 1449, când
beglerbegul Rumeliei a luat măsuri de întărire a zidurilor, puternic afectate de asediul burgund12. Revenită pentru o
foarte scurtă perioadă de timp, în anul 1461, sub autoritatea lui Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476), cetatea Giurgiului
a fost reluată de otomani – odată cu domnia lui Radu cel Frumos (1462-1473, 1474) – şi inclusă de aceştia în rândul
cetăţilor de graniţă importante ale imperiului.
În această calitate, cetatea Giurgiului este amintită în tratatele încheiate între Înalta Poartă şi Ungaria la 1479,
1503 şi 151913, repararea şi întreţinerea acesteia aflându-se în atenţia directă a unor sultani. Astfel, la 19 octombrie
1560, Soliman Magnificul (1520-1566) se adresa domnitorului Ţării Româneşti, Petru cel Tânăr (1559-1568),
declarându-se mulţumit că acesta din urmă a procurat cheresteaua şi furajul vitelor de transport necesare pentru
repararea cetăţii, începută la 28 martie şi terminată în toamna anului 156014.
La mijlocul secolului al XVI-lea, cetatea, oraşul şi ţinutul înconjurător au fost transformate în kaza – teritoriu
aflat sub administraţie otomană ai cărei locuitori, indiferent de religie, etnie şi stare socială, se supuneau legilor
otomane, care era administrat de un cadiu15. Instituirea unui cap de pod la nordul Dunării, aşezat aproape de capitală, a
creat condiţii optime pentru intervenţia Porţii în treburile Ţării Româneşti ori de câte ori considera că era nevoie16.
Importanţa cetăţii şi a garnizoanei otomane de la Giurgiu şi ameninţarea pe care acestea le reprezentau, l-au
determinat pe Mihai Viteazul (1593-1601) ca la doar trei zile de la declanşarea revoltei antiotomane (15 noiembrie 1594)
să atace Giurgiul, cucerind, arzând şi prădând oraşul, fără a putea ocupa şi cetatea, susţinută de garnizoana otomană
din Rusciuc17.
În octombrie 1595, în contextul contraofensivei forţelor creştine, cetatea Giurgiu a fost cucerită de Mihai
Viteazul, dar otomanii au recuperat-o după puţin timp, în anul 1597. Din cauza distrugerilor însă, aceasta a fost supusă
unui amplu proces de reabilitare şi întărire de Mahmud Paşa, care a durat până în anul 1599, cetatea fiind lărgită astfel
încât garnizoana sa să poată ajunge la 10.000 de oameni18. Cifra este în mod evident exagerată, dar este în acelaşi
timp lămuritoare în ceea ce priveşte întinderea noii fortificaţii.
Ultima încercare românească de recuperare a cetăţii Giurgiu a fost făcută în timpul lui Mihnea al III-lea Radu
(1658-1659), care în septembrie 1659, după un scurt asediu, a cucerit cetatea, pe care însă, neavând posibilitatea de a
o menţine, a pierdut-o în luna următoare19. După 1660, otomanii au realizat la Giurgiu ample lucrări de fortificare a
oraşului, ceea ce a dus treptat, la o scădere a importanţei cetăţii din insulă, fără însă ca aceasta să dispară.
În timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, oraşul Giurgiu a fost cucerit în 1770 de armata rusă de la Dunăre,
condusă de generalul Olitz, abia un an mai târziu fiind cucerită şi cetatea, puternic întărită cu 10.000 de soldaţi şi 80 de
tunuri20. După încheierea păcii de la Kuciuk Kainargi (1774), ambele obiective au fost restituite Imperiului Otoman.
În războiul ruso-austro-turc din 1787-1792, cetatea Giurgiu şi zona fortificată a oraşului au fost din nou cuprinse
în operaţiunile militare, fiind asediate – fără succes – în perioada 2-8 iunie 1768, de armata austriacă, condusă de
generalul Friederich Josias de Saxa-Coburg21. De menţionat este faptul că în acest context, ofiţerii topografi austrieci au
realizat mai multe hărţi şi planuri ale cetăţii din insulă şi ale fortificaţiilor oraşului22.
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În perioada războiului ruso-turc din 1806-1812, Giurgiu a fost una din principalele zone de conflict, oraşul fiind
cucerit abia în anul 1809, de armatele ruse conduse de generalii Michelson şi Miloradovici. Pentru prima oară însă,
cetatea din insulă nu a mai reprezentat un obiectiv strategic, fiind folosită, succesiv, de ambele tabere, ca depozit de
muniţii şi materiale.
Cu toate acestea, după desfăşurarea evenimentelor din Ţara Românească din 1821, otomanii au iniţiat, în
perioada 1824-1826, ample măsuri de reparare a vechii cetăţi, solicitând în acest sens o serie de materiale din partea
domnitorului Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828).
Tratatul de la Adrianopol, încheiat la 1/14 septembrie 1829, care punea capăt conflictului ruso-turc din 18281829, a avut o importanţă deosebită pentru Ţările Române. În documentul anexă la tratat, intitulat „Actul osăbit pentru
prinţipaturile Moldova şi Ţara Românească”, se prevedea obligaţia Porţii de a restitui cetăţile de pe malul stâng al
Dunării (Giurgiu, Turnu şi Brăila), împreună cu ostroavele ţinând de acest mal23.
Conform prevederilor tratatului, Imperiul Otoman se angaja „să nu păstreze pe ţărmul stâng nici un punct
fortificat şi să nu îngăduie nici o aşezare a nici unuia dintre supuşii săi musulmani”, aşa încât „nici un mahomedan să nuşi poată avea domiciliul în Valahia iar musulmanii care deţin bunuri imobile dobândite nu prin uzurparea drepturilor unor
particulari, fie în oraşele retrocedate, fie în orice alt punct al malului stâng al Dunării, vor fi obligaţi să le vândă indigenilor
într-un răstimp de 18 luni”24.
De asemenea, referitor la cetatea din insulă, se specifica obligaţia evacuării acesteia de către otomani şi
încredinţării trupelor ruseşti, urmând ca zidurile acesteia să fie demantelate.
După preluarea cetăţii în 1829, ofiţerii din statul major al armatei ruse au întocmit o ultimă schiţă releveu,
executată pe teren25, în perioada imediat următoare piatra cetăţii fiind preluată de populaţia oraşului şi folosită la
realizarea fundaţiilor diverselor clădiri.
Cercetările arheologice de la cetatea Giurgiu. Cu toate că cetatea Giurgiu este considerată unul din cele mai
importante monumente medievale şi printre cele mai vechi construcţii militare din Ţara Românească, până la jumătatea
secolului trecut, singurele informaţii referitoare la aceasta au fost oferite prin descrierile din anii 1445 (campania
burgundo-papală) şi 1595 (raportul către marele duce de Toscana), la acestea adăugându-se reprezentările grafice din
secolul al XIX-lea, de după anul 1829.
Considerându-se că doar o cercetare arheologică sistematică ar fi putut oferi informaţii suplimentare, dar şi
confirma sau infirma izvoarele istorice amintite, în toamna anului 1955, Muzeul Naţional de Antichităţi, în colaborare cu
Muzeul raional din Giurgiu, au demarat prima campanie arheologică la cetatea Giurgiu26.
Săpătura arheologică executată – coroborată cu celelalte izvoare istorice – a urmărit secţionarea transversală a
insulei Sf. Gheorghe, de la nord la sud, printr-o secţiune lungă de 66 metri şi lată de 2 metri, scopul fiind obţinerea de
informaţii referitoare la stratigrafia, identificarea zidului de incintă precum şi a zidurilor altor construcţii din interiorul
cetăţii, în vederea stabilirii cronologiei acesteia sau a fazelor de construcţie27.
De menţionat este faptul că în condiţiile în care după 1829 fortificaţia a fost dezafectată, monumentul a fost
devastat de locuitorii oraşului, prin extragerea aleatorie a pietrelor din ziduri şi prin depozitarea, vreme de mai mulţi ani28,
a gunoaielor menajere ale oraşului. Aceasta a fost şi principala greutate a cercetării arheologice, deoarece, până la
stratul arheologic propriu-zis, au trebuit excavate enorme cantităţi de pământ şi gunoi care acopereau întregul cuprins al
fortificaţiei29.
Cercetarea arheologică a surprins un număr de şase ziduri cu diferite orientări în plan (unul dintre ele dublat),
fără a se putea face o legătură stratigrafică între ele, cu atât mai mult cu cât acestea se deosebeau între ele şi prin
modul în care fuseseră construite.
Din cauza creşterii nivelului apei, din întreaga lungime a secţiunii amintit doar 25 de metri au putut fi folosiţi în
vederea stabilirii unei cronologii relative a cetăţii, identificându-se cinci straturi de locuire, alternate cu pământ galben
nisipos, de nuanţe mai mult sau mai puţin închise30, foarte bine bătătorit.
Din punct de vedere al inventarului arheologic, în urma campaniei din anul 1955, singurele arme găsite au fost
proiectile sferice de piatră şi fier – acestea din urmă în număr foarte mare, cele mai multe în nivelurile de locuire din
epoca modernă. Printre uneltele găsite – datate în perioada secolelor XV-XVI – se numără un cuţit de fier, cu urme de
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prăsele de lemn, două fragmente de mânere de cuţit de fier, un vârf de corn de animal, găurit la capătul mai gros, având
pe faţă un decor punctat, folosit ca igliţă pentru năvoade. De asemenea, în primele straturi de locuire, au fost
descoperite mai multe piroane de fier, de diferite mărimi.
Ceramica descoperită a fost puţin numeroasă, fragmentară şi foarte puţin variată (vase de băut, străchini), ce
aparţine perioadei secolelor XIV-XV31. Alături de acestea, între descoperirile considerate mărunte, se numără un
fragment de strecurătoare preistorică, din pastă cenuşie, lulele turceşti de lut întregi şi fragmentare (datate în secolele
XVI-XVIII), o cataramă de bronz, o mărgea de chihlimbar şi două mici fragmente de brăţări de sticlă, o monedă de bronz,
de provenienţă rusească, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea etc32.
După circa o lună, săpătura a fost întreruptă la adâncimea de 4,5 metri, odată cu apariţia pânzei de apă
freatică, în directă legătură cu Dunărea, fără a fi reluată în anii imediat următori.
De menţionat este faptul că, odată cu inaugurarea Complexului Energetic de la Porţile de Fier şi creşterea
nivelului Dunării şi mai ales cu lucrările de sistematizare a fluviului de la Giurgiu, cetatea Sf. Gheorghe a dispărut iar
colţul de nord-vest al cetăţii, încă vizibil la suprafaţă, a fost distrus, parte prin inundarea sa de apele Canalului Sf.
Gheorghe, parte prin acoperirea cu pământul digului.
După două decenii, cercetările arheologice la cetatea Giurgiu au fost reluate la iniţiativa Direcţiei Patrimoniului
Cultural Naţional al judeţului Ilfov, săpăturile fiind reluate în vara anului 197533, cu specialişti ai Muzeului Militar Central,
Muzeului Judeţean Ilfov şi Muzeului Luptei pentru independenţă din Giurgiu şi continuate până în anul 1998, cu o
întrerupere în perioada 1989-1993.
Cercetarea arheologică realizată după 1975, mult extinsă faţă de cea din noiembrie 1955, a evidenţiat faptul că,
în evoluţia sa istorică, cetatea a avut 11 faze de construcţie şi reconstrucţie.
Prima etapă o constituie o fortificaţie de formă poligonală care se înscrie într-un cerc cu diametrul de 13 metri.
Pentru înălţarea ei, constructorul a fost obligat să consolideze terenul nisipos existent pe insulă, realizând o platformă de
formă pătrată, mărginită de piatră fasonată, iar în interior piatră de carieră prinsă în mortar, pe un sistem de bârne în
formă de grilă. În pământ, această platformă coboară 1,5 metri. Apoi, cu o retragere de un metru, s-a ridicat o altă
platformă, înaltă de 0,5 metri, cu rol de sparge-val. Zidul de incintă a fost clădit deosebit de îngrijit, fiind ridicat din blocuri
mari de calcar, făţuite la exterior şi îmbrăcate în 3-4 asize de cărămizi romane refolosite, aşezate atât pe orizontală, cât
şi pe verticală.
Sistemul de construcţie, felul îngrijit în care s-a lucrat şi dimensiunile reduse au condus la concluzia că această
primă fortificaţie poate depăşi în timp epoca lui Mircea cel Bătrân (primii Basarabi sau chiar anterioară), înscriindu-se în
categoria turnurilor-locuinţă34. Există şi opinii conform cărora turnul poligonal de la Giurgiu reprezenta o fortificaţie
bizantină care asigura controlul asupra navigaţiei pe Dunăre în momentul revenirii autorităţii Imperiului în această zonă,
la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul celui următor35 sau că ar reprezenta „forme caracteristice fortificaţiilor
pământurilor bulgăreşti pentru secolele XII-XIV”36.
Fortificaţia descrisă a fost folosită în cadrul celei de-a doua fortificaţii drept turn de colţ, pe partea de nord-vest.
Zidul de incintă al cetăţii II, având grosimea de 3 metri, se deosebeşte mult faţă de cel al fazei precedente, fiind înălţat
din blocuri mari de piatră făţuită la exterior, iar emplectonul compus din piatră de carieră, prinsă într-un mortar hidrofug.
Pentru orizontalizare, zidul avea în compunerea sa grinzi de lemn cu diametre cuprinse între 20 şi 25 centimetri, ale
căror locaşuri sunt încă vizibile, în formă de grătar37.
Această fază de contrucţie este atribuită lui Mircea cel Bătrân38, cetatea având o formă aproximativ
rectangulară39, potrivindu-se, în mare parte, descrierii făcute de Walerand de Wavrin la 1445.
Din cercetările sistematice realizate, a rezultat că celelalte etape de construcţie, corespunzătoare cetăţilor III-XI,
reprezintă reparări şi lărgiri ale fortificaţiei în perioada secolelor XVI-XIX40, având la bază lucrările de reabilitare
executate de otomani între 1597-1599.
Astfel, la sfârşitul secolului al XVI-lea, pe partea de nord, cetatea de la Giurgiu era apărată de un turn circular,
înalt de circa 8 metri. Grosimea zidurilor turnului era de circa 3 metri, iar diametrul interior de 3,2 metri. Cele două etaje
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ale turnului erau despărţite de o podea de lemn, iar accesul la etajul superior se făcea printr-o scară din lemn. La partea
superioară, turnuri avea creneluri late, între ele fiind aşezate piese de artilerie41, care puteau ţine sub fos malul
românesc al Dunării, aflat la o distanţă de circa 200 metri. De asemenea, artileria putea proteja podul de lemn care
făcea legătura între insulă şi malul stâng al fluviului.
Turnul circular se afla la o distanţă de 22 metri faţă de un bastion pentagonal, care avea o înălţime similară cu a
turnului. Era construit monolit şi adăpostea o baterie de artilerie formată din cinci piese. Accesul în bastion se făcea
printr-o scară din piatră, din care se mai păstrează şase trepte. Grosimea curtinei care lega turnul de bastion era de 5
metri42.
Poarta de intrare în cetate se afla pe latura de vest a acesteia, protejată de o curte exterioară, apărată la rândul
ei de un zid de piatră, cu o grosime de un metru şi terminat printr-o palisadă de lemn43.
Pe partea sa sudică, cetatea avea două turnuri de formă rectangulară, cu diagonala de 13 metri, modul de
construcţie fiind cel amintit (piatră făţuită la exterior, emplecton din mortar şi piatră de râu). Întreaga fortificaţie era
apărată de un şanţ umplut cu apă, a cărui adâncime putea ajunge la circa 2 metri44.
Sub această formă, cetatea de la Giurgiu din insula Sf. Gheorghe a rămas aproape neschimbată până în
secolul al XIX-lea, ceea ce explică faptul că odată cu realizarea fortificaţiilor oraşului şi evoluţia armelor de foc şi
perfecţionarea tacticilor de luptă, aceasta devenise depăşită ca obiectiv militar începând cu începutul secolului al XVIIIlea.
În urma cercetărilor din perioada 1975-1998, inventarul arheologic iniţial descoperit în cetatea de la Giurgiu a
fost mult suplimentat faţă de cel din 1955. Astfel, clasificarea ceramicii include, în linii mari, cu excepţia ceramicii de
import orientale, de dată mai recentă (secolele XVII-XVIII), două categorii: ceramica smălţuită şi ceramica uzuală.
Cea mai răspândită dintre categoriile ceramice de factură superioară existentă la Giurgiu se găseşte într-o
proporţie de cel mult o zecime din totalul descoperirilor ceramice. Ceramica smălţuită aparţine la Giurgiu perioadei
secolului XIV şi începutului secolului al XV-lea, lucrată la roată rapidă, făcând parte din ceramica românească de lux, de
tradiţie bizantină. Tipurile cele mai răspândite sunt farfuriile şi străchinile, nelipsind oalele borcan, vase mici, ulcioarele şi
cănile45, majoritatea dintre acestea având rol decorativ şi nu uzual.
Într-o construcţie cu caracter militar, aşa cum era cetatea Giurgiu, era de aşteptat ca o parte însemnată din
inventarul arheologic să fie constituit din arme. Astfel, dintre obiectele descoperite, cea mai valoroasă este o ţeavă de
tun din bronz (aliajul are în proporţie de 11% staniu), datat, prin analogie, la sfârşitul secolului al XIV-lea, fiind din acest
punct de vedere cel mai vechi tun de pe teritoriul României. Este vorba de o piesă unicat în ţară şi printre puţinele
păstrate în lume46, folosit în luptă pentru sfărâmarea porţilor de cetate (în caz de asediu) şi contra infanteriei atunci când
era folosit din poziţii fixate pe ziduri47.
De asemenea, în perioada amintită au mai descoperite 104 proiectile, respectiv ghiulele de piatră şi fier
(secolele XIV-XVIII) sau cu fitil (secolele XVII-XVIII).
Alături de acestea au mai fost descoperite o lamă de sabie şi un vârf de halebardă, ambele caracteristice
perioadei secolelor XV-XVI şi piroane de fier, un inel cu blazon (o flamură desfăşurată), foarte multe pipe otomane şi mai
multe monede (cea mai veche din timpul sultanului Mehmed al II-lea)48.
Majoritatea obiectelor descoperite în perimetrul cetăţii Giurgiu în urma campaniilor arheologice derulate între
1955-1998 fac parte din expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu.
Urmare a cercetărilor arheologice realizate până în prezent la cetatea Giurgiu, se poate trage concluzia că
aceasta poate fi încadrată printre fortificaţiile de tip patrulater, cu patru sau cinci turnuri de colţ, tip răspândit în întregul
spaţiu balcanic cât şi în occidentul european, fără a putea fi trase concluzii certe cu privire la elementele arhitectonice.
În mod sigur însă, la Giurgiu, mai mult decât în oricare altă parte, se poate vorbi despre modificările pe care
construcţiile succesive le-au adus planului iniţial, la acestea adăugându-se neglijenţa populaţiei şi a administraţiei
oraşului, care au dus în timp la distrugerea, pe alocuri iremediabilă, a vestigiilor.
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DAS HERMANNSTÄDTER SPITAL –
DAS LETZTE HEIM UND DIE LETZTE RUHESTÄTTE
Dr. Petre Beşliu-Munteanu
Rezumat. Spitalul medieval din Sibiu-ultima casa şi loc de odihnă. Cimitirul este o componentă a Spitalului medieval
din Sibiu în perioada secolelor XIII-XVI. Specificul este datorat deschiderii Spitalului spre întrega comunitate a oraşului, mai ales
spre păturile productive. Studiul porneşte de la rezultatele cercetărilor arheologice de la Biserică Azilului coroborate cu informaţii de
arhivă. Sunt puse în evidenţă rezultatele studiului osemintelor umane(sex, vărstă, boli), informaţiile de teren (topografia, stratigrafia,
orientarea, piese de inventar).Rezultatele cercetărilor argheologice de la Spitalul medieval sunt corelate cu cele efectuate în Piaţa
Huet, fiind baza unui studiu despre evoluţia cimitirelor oraşului Sibiu.
Cuvinte cheie: spital medieval, cimitirul săracilor, Sibiu. evul mediu, morminte.
Schlagwörter: Spital, Armenfriedhof, Hermannstadt, Mittelalter, Gräber.

Mehrere Jahrhunderte lang war für viele Hospitalisierte das Spital – wie auch das heutige Hermmanstädter
Siechenhaus – das letzte Obdach und der Hof die letzte Ruhestätte. Die archäologischen Untersuchungen und die
Archivurkunden heben vor, daß die im Spital verstorbenen Personen im Untergeschoß der Kirche, um sie und
wahrscheinlich außerhalb des Spitals, auf dem späteren Armenfriedhof, beerdigt wurden. Es war selbstverständlich, daß
das Spital nach der Betreuung der Kranken und der Betagten, von denen viele keine lebenden Verwandten mehr hatten
oder aus anderen Ortschaften stammten, auch für ihre Bestattung sorgte. Die Ortschaften aus der Nachbarschaft der
Stadt kümmerten sich nur um die Bestattung jener Personen, die auf ihrem Gebiet gestorben sind.
M. Kimakowicz berichtete über die Anwesenheit des Friedhofs in der Siechenhauskirche. Er begründete die
Funktionsweise des Friedhofs und der Pfarrkirche von Hermannstadt auf einige Skelette, die von den massiven
Grabungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts gestört wurden1. Die jüngste archäologische Untersuchung, die im
Friedhof innerhalb des Hofes eines funktionierenden Siechenhauses durchgeführt werden mußte, hatte ihre Grenzen
und die Genauigkeit der anthropologischen Bestimmungen gewisse Mängel. Die verhältnismäßig große Anzahl von
Gräbern, die in dem Raum freigelegt wurden, den die Mauern der Kirche und des Hofes umgrenzen, haben aber einige
anthropologische Auswertungen ermöglicht. Die im Spital gesammelten archäologischen Informationen fügen sich zu
den Daten aus der Minoritenkirche sowie zu jenen aus dem städtischen Friedhof vom Huet-Platz und tragen zur
anthropologischen Kenntnis über die Bewohner des mittelalterlichen Hermannstadts bei.
Die in der Siechenhauskirche entdeckten menschlichen Gebeine wurden während einer ökumenischen
religiösen Zeremonie in der Anwesenheit des orthodoxen und des evangelischen Bischofs neubestattet. Das ungestörte
Skelett aus der Sakristei konnte in der Zeitspanne Mai-Juni 2007 besichtigt werden. Nachher wurde es zugedeckt.
Die Chronologie des Friedhofs
Die ersten Bestattungen (13. Jahrhundert)
Eine der archäologisch freigelegten Grabgruben wurde von den Fundamenten des Spitals aus Stein
geschnitten. Sie wurde in der ersten Bauebene aus Holz und in Lehm gegraben. Der im Alter von 65-70 Jahren
verstorbene Mann wurde in eine Kiste aus Brettern beigelegt. Die Überreste des Skelettes, das nur am oberen Teil von
der archäologischen Grabung gestört wurde, die man im Gang nördlich der Kriche durchgeführt hat, sind in der Holzkiste
geblieben. Derartige Särge aus Brettern, die ohne Nägel zusammengefügt wurden, wurden während der
archäologischen Grabung beim mittelalterlichen Spital von Heidelberg ans Licht gefördert.2
Andere zwei Grabgruben von dem Spitalhof und aus dem Kircheninneren haben die erste Bauebene gestört.
Die Gruben außerhalb und innerhalb der Kirche (die erste Bestattungsebene) hatten einen menschlichen Umriß.
Zwei Gräber, die in der Ebene der Holzbauten gegraben wurden, von denen das eine die letzte Ruhestätte
eines Mannes, der an Drüsennanismus litt, wurden im Kircheninnere, auf der Westseite freigelegt.
Der zur Ebene der Holzbauten gehörende Friedhof dehnte sich westlich der Kirche aus. Von den drei
aufeinandergelegten Skeletten wurden zwei von der Mauer des Nordkörpers des alten Spitals geschnitten; die
Fingerknochen des oberen Skelettes klebten an dem Fundament. Die Füllung der Gräber enthielt ausschließlich Spuren
von gebranntem Holz.
Das in eine Holzkiste beigelegte Skelett eines Kindes, das ebenfalls westlich der Kirche entdeckt wurde,
gehörte der ältesten Bestattungsschicht. Im Gegenzug wurden die Zehenknochen eines anderen Männerskeletts von
der Westmauer der Kirche geschädigt.
Die Zeit der maximalen Benutzung: 14.-15. Jahrhundert.
1
2

Kimakowicz 1911, S. 242.
Christine Prohaska Gross 1992, S. 30 und Abb. 21 auf S. 31.
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Bis 2007 gab es keine sachliche Beweise über die Zeitspanne der Funktionierung des Friedhofes. Die
Münzfragmente, die in der Füllung zweier Gräber gefunden wurden, konnten nicht identifiziert werden. Die
Bronzebrosche mit Inschrift (Abb..), das Inventar eines Grabes aus dem Kircheninnere ist in Westeuropa für die zweite
Hälfte des 14. Jahrhunderts datierbar.3 Sie war in Siebenbürgen wahrscheinlich in einer späteren Zeitspanne im Umlauf;
das Fehlen der näheren Analogien fordern Vorsicht bei der engeren Datierung.
Die Umstände, unter denen die Münzen aus dem Suchschnitt II, der den Friedhof außerhalb der Kirche
geschnitten hat, gefunden und übergeben wurden, sind fragwürdig. Die ausgedehnte Umlaufszeit (15.-18. Jahrhundert)
stellte für ihre Verknüpfung mit dem Friedhof ein anderes Hindernis dar. Sie wurden über der Pflasterung aus Ziegeln
entdeckt und datieren aus einer späteren Zeit als der Friedhof. Nur der Grabstein mit Inschrift, mit der Datierung 1574,
illustriert eine spätere obere Zeitspanne für die Praktizierung der Bestattungen im Inneren der Kirche.
Die stratigraphischen Informationen sind eindeutig, aber von begrenztem chronologischen Wert. An den
meisten Stellen, die im Inneren der Kirche untersucht wurden, gibt es zwei Ebenen von überlagerten Gräbern. Die
Skelette von der unteren Ebene wurden in Gruben beigelegt, die von der Ebene der Kirche des Ordens vom Heiligen
Geist ausgehen; die zweite Bestattungsebene beginnt mit einer späteren Bauebene. Im Inneren der Kirche wurden die
Gräber von der Ziegelpflasterung und dem Fußboden aus Holz bedeckt. Die obere Funktionierungsgrenze des Friedhofs
im Inneren der Kirche und nördlich davon ist die Zeit, die der Bauarbeiten aus dem 18. Jahrhundert vorausgeht.
Die Chronologie des Friedhofs westlich der Kirche wurde aufgrund dreier Silbermünzen bestimmt, die 2007
entdeckt wurden; zwei davon wurden während der Herrschaft der Anjoukönige, Karl Robert (1301-1342) und Ludwig
(1342-1382), geprägt; die dritte gehört entweder der beiden oder ist eine Prägung spätestens des Sigismund von
Luxemburg (1394-1432). Die Münzen, die in die Erdschicht gelegt wurden, die die Gräber bedeckte, konnten auch im
15. Jahrhundert im Umlauf gewesen sein. Sie ermöglichen die Datierung der oberen Funktionierungsgrenze des
Friedhofs westlich der Kirche, dort, wo es nach seiner Schließung einen Zugang zur oberen Terrasse gab.
Die obere Grenze des Friedhofs kann nicht überall für dieselbe Zeit datiert werden. Nördlich der Kirche wurde
der Friedhof, wie bereits erwähnt, von der Pflasterung aus Ziegel der Bauten aus dem 16. Jahrhundert überlagert. Ein
Skelett wurde geduckt bestattet, um in den Gang westlich der Kirche hineinzupassen. Die Sakristei hat mindestens zwei
Skelette beherbergt, die vor derselben chronologischen Grenze des 16. Jahrhunderts beigelegt wurden. Ebenfalls im
15.-16. Jahrhundert hat eine Grabgrube das Kanal aus Ziegeln südlich der Kirche gestört.
Der Spitalfriedhof und seine Fortdauer im Armenfriedhof; die letzten Bestattungen.
Der Gemeindefriedhof funktionierte im 12.-15. Jahrhundert um die Pfarrkirche.4 Laut Emil Sigerus wurde
1554 ein größeres Gelände für Bestattungen zugesagt, das 1586 außerhalb des Festungsgürtels erweitert wurde. 5
Gemäß Johannes Soterius, der Mathias Miles Gedanken übernahm, wurden die Friedhöfe östlich und westlich der
Altstadt infolge der Pestepidemie von 1554 eröffnet.6 Einer der westlich von Hermannstadt angelegten Friedhöfe wurde
der Armenfriedhof genannt, weil hier die im Spital verstorbenen Personen bestattet wurden.
Im Rechnungsregister des Spitals von 1552-1553 wurden Fonds für die Bestattung von Söldnern (16 Denare
pro Person) vorgesehen; diese wurden auf verschiedenen Seiten des Registers vermerkt. Die Zeitspanne mit den
meisten Bestattungen war die zweite Hälfte des Jahres 1552, als die für 23 Söldner bezahlten Summen eingetragen
wurden; sie wurden zu dritt maximal zu sechst erwähnt.7 Ebenfalls im Jahre 1552, aber vor den bereits erwähnten
Todesfällen, wurden fünf andere in der Reihe der Söldner (lantzknecht) sowie zwei Verstorbene (todtin) aufgezeichnet;
bei den letzteren wurde keine andere Bemerkung bezüglich ihrer Identiät vermerkt .8
Im Januar 1553 verminderte sich die Anzahl der verstorbenen Söldner auf 5, im Februar auf 2 und im März
nahm sie unbedeutend auf 4 zu.9 Vielsagend für die große Zahl der verstorbenen Söldner während der Friedenszeit in
Hermannstadt ist die Information, gemäß der, zu einem nahen Zeitpunkt, im Jahre 1551, in Kronstadt für die
Unterbringung der pestkranken Soldaten spezielle Räume eingerichtet wurden.10
Die einzige unmittelbare Information über die Pest, die die Söldner von Hermannstadt beeinträchtigen
konnte, ist, daß 1553 die Epdemie sich in ganz Siebenbürgen verbreitet hatte.11 Vermutlich brachte das Hermannstädter
Spital die Kranken unter und bezahlte die Bestattungen von 1552-1553. Die Behörden haben, empört über die
Sittenlosigkeit der Soldaten, erschrocken über die Agglomeration und der Möglichkeit der Verbreitung der Pestepidemie
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oder einer anderen Seuche, die kaiserlichen Soldaten, die 1551 als Verbündeten gekommen waren, verbannt.12 Das
Register, auf das ich mich bezogen habe, beginnt am 12. Mai 1552, so daß es nicht bekannt ist, ob es auch vor 1551
Pestkranken gab, wie im Falle von Kronstadt.
Die Wahrscheinlichkeit, daß zahlreiche Verstorbene aus den Jahren 1552-1553 im Friedhof um das Spital
bestattet wurden, ist gering, weil das existierende Gelände nicht so viele Bestattungen ermöglichte. 1554 wurden
Geldsummen für neue Bauten verzeichnet, ein Beweis für die Absicht der Erweiterung des Spitals und der Schließung
des alten Friedhofs, für den ein anderer Ort gefunden wurde.
Eine neue Pestepidemie beeinträchtigte am Anfang des 17. Jahrhunderts die Stadt und selbstverständlich
auch das Spital. Die Verstorbenen wurden im Friedhof außerhalb der Stadt bestattet, der später der Armenfriedhof
genannt wurde. Das Rechnungsregister des Spitals enthält die bescheidenen Summen (vier Denare für jeden
Verstorbenen), die die Verwaltung für die Bestattungen vom Dezember 1603 und den ersten Monaten des Jahres 1604
vorsah. Das Verzeichnis der Summen, die für die Bestattungen bestimmt wurden, beginnt mit dem 8. Dezember 1603,
als die Summe von 20 Denaren für fünf Verstorbenen ausgeworfen wurden; danach wurde am 10. Januar die Summe
von 24 Denaren für die Bestattung von 6 Verstorbenen aufgezeichnet; bis zum 31. März erreichte die Anzahl der
Verstorbenen 60.13
Der Armenfriedhof, wo auch die im Spital verstorbenen Pestkranken bestattet wurden, wurde bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts benutzt; in der Landkarte von 1911 wurde er der „Armenfriedhof” genannt. Emil Sigerus berichtet,
daß sich dort ein evangelischer Friedhof befand, in dem die ungarischen Bürger bestattet wurden; einer davon war der
1738 verstorbene Arzt Martin Nagy Borosnyai.14
Die Zeitspanne der letzten Bestattungen in der Spitalkirche wird von einer Information von Georg Soterius
veranschaulicht. Am 16. März 1708 wurde in der Kirche, vor dem Chor, der Pfarrer Johann Bordan beigelegt. Soterius
berichtet nicht, ob die Pfarrer, die ihm folgten oder vor ihm tätig waren, ebenfalls in der Spitalkirche bestattet wurden.15
Die Tatsache, daß am Anfang des 18. Jahrhunderts die Verstorbenen in der Pfarrkirche beigelegt wurden, eine
Wirklichkeit war, macht diese Information glaubwürdig. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Bestattungen in der
Pfarrkirche verboten. Auch in der Siechenhauskirche wurden keine Bestattungen mehr aufgezeichnet.
Die Ausdehnung des Friedhofs, die Dichte der Gräber, die Anordnung der Skelette
Im Inneren der Kirche dehnten sich die Bestattungen bis zum Chor aus; ein Skelett überlagerte das
Fundament des alten Spitals. Auf der Westseite wurden die Bestattungen bis zum nordwestlichen Eingang durchgeführt.
Auf der Nordseite überlagerte das Fundament aus dem 18. Jahrhundert die älteren Skelette, da sie im 14.-17.
Jahrhundert nah an die Kirchenmauer beigelegt wurden. Auf der Südseite wurden keine Skelette in der Nähe der Mauer
gefunden. Ein Skelett wurde vom südwestlichen Pfeiler geschnitten. Da im allgemeinen dieser Ort als ein Durchgang in
die hinzugefügten Räumlichkeiten galt, wurde das südliche Gelände weniger für Bestattungen benutzt. In der Sakristei,
in der südwestlichen Ecke, wurde in dem nicht mehr verwendeten Grundbau des ehemaligen Spitals ein Ort für die
Beilegung der Verstorbenen eingerichtet.
Die wiederholten Bestattungen in dem Raum, der an der Nordseite der Kirche hinzugefügt wurde, können
schwer erklärt werden, wenn in Betracht gezogen wird, daß dieser Raum zum Wohnen benutzt werden konnte. Wie
auch im Kircheninneren kann das Fehlen der Pflasterung durch die häufigen Bestattungen erklärt werden. Das Gelände
um die Kirche, außer der Fläche von der südwestlichen Seite, war ein intensiv genutzter Friedhof. Auf der Nordseite
dehnte es sich bis zur Mauer vom Ende des Hofes aus. Ähnlicherweise wurden Grabgruben auch auf der Westseite, bis
zur Ringmauer und auf der Südseite bis zur Mauer gegraben, die den Hof, das Pfarrhaus und die vermutliche Kirche mit
dem Gemeindefriedhof schützte. Einige Skelette haben die Bauarbeiter auch außerhalb der Gartenmauer des
Pfarrhauses, im Abhang der Terrasse berührt. Auch östlich des Chors gab es Gräber, aber die Grenze des Friedhofs in
dieser Richtung wurde noch nicht erreicht.
Die große Bestattungsdichte gibt es nördlich und westlich der Kirche. Die häufigen Bestattungen an
demselben Ort führte zur Schneidung der Skelette; aus diesem Grund gibt es viele Skelette, die nur fragmentarisch
erhalten geblieben sind. Westlich der Kirche gibt es in einer Tiefe von 1,80 m eine dritte Bestattungsebene. Auf der
Südseite, von der Kirche etwas entfernt, sind die Bestattungen seltener. Aber neben dem Fundament sind sie genau so
dicht wie an den anderen Stellen.
Die Skelette haben eine ost-westliche Anordnung, die für die christlichen Bestattungen üblich ist. In fünf
Fällen – vier Skelette im Inneren und eines außerhalb – sind die Skelette nord-südlich orientiert. Diese Skelette sind auf
der Nordseite der Kirche angeordnet und gehören zur oberen Ebene.
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Die Hände wurden über das Becken oder über die Brust gekreuzt. Die Fälle, in denen die Arme entlang des
Körpers ausgestreckt wurden, sind selten. Die Schädel der Skelette, die in Gruben mit Kopfnischen beigelegt wurden,
sind zahlreicher als der Rest der Skelette.
Selten sind die Fälle, in denen die Anordnung der Knochen unnatürlich ist. Das Skelett aus dem Grab M98 ist
auf einer Seite gelegt. Bei einem Kinderskelett sind die Beinknochen krüppelhaft. Die Tierknochen neben einem
Menschenskelett scheinen zufällig hingelangt zu sein. Ein Skelett mit durchgedrückten Knien wurde in den Gang auf der
Westseite der Kirche hingesetzt.16
Es gibt merkwürdige Fälle von gleichzeitigen Bestattungen. Der Schädel eines der Individuen befand sich auf
dem Schulterblatt des anderen. Der Mann und die Frau sind im Alter von ungefähr 25-30 Jahren gestorben. Der Fall im
Äußeren der Kirche, aus dem nördlich hinzugefügten Raum, in der Nähe des Fundaments der Kirche, ist kein Einzelfall.
Im Inneren, in der Kasette 5 gab es drei Individuen, zwei Erwachsene und ein Kind, die anscheinend gleichzeitig
bestattet wurden.
Im Äußeren, auf der Nordseite, östlich des gegenwärtigen Eingangs, wurde ein Kind über einer Frau
bestattet. Die Lage einer Sonderkategorie der Hospitalisierten oder jenen, die dem Spital nahe standen, wird von einem
Kind mit kongenitaler Mißbildung veranschaulicht.
In der Kasette aus dem südöstlichen Zimmer des Gebäudekörpers, der auf der Nordseite zur Kirche
hinzugefügt wurde, wurden Reste von Särgen aus Holz konserviert, deren Schnitt trapezförmig war und ihre Höhe 25 cm
betrug. In solch einem Sarg, der in einer Länge von 45 cm freigelegt wurde, wurden nur ein Schenkelbeinfragment und
ein Stein gefunden, was nur durch die Überlagerung und Störung durch eine spätere Bestattung erklärt werden kann.
Anthropologische Erwägungen
Die archäologische Untersuchung profitierte von dem Beitrag des Biologen des Brukenthal-Museums,
Alexandru Dobrescu, nur während der letzten archäologischen Grabungskampagnen. Der Prozentsatz der Gräber, die
während der archäologischen Grabungen im Kircheninneren untersucht wurden, beträgt über 90%. Leider verfügen wir
über keine anthropologischen Daten betreffs der Gräber aus dem Inneren der Kirche. Es kann nur die Anwesenheit
zweier Kinderskelette festgestellt werden.
Die Struktur und Zusammensetzung des Friedhofs außerhalb der Kirche werden von den archäologischen
Funden veranschaulicht. Die Anzahl der Verstorbenen, die im erforschten Gelände bestattet wurden, ist größer als die in
der Tabelle angegebene.17 Daraus fehlen die neubestatteten Gebeine, die aus jenen Gräbern stammten, die während
der Existenz des Friedhofs durchwühlt wurden. Von den 131 in der ursprünglichen Anordnung gefundenen Skeletten
oder Skelettfragmenten gehören 14 Kindern. Von den gesamten Erwachsenenskeletten kennen wir die
anthropologischen Daten von über 82 erwachsenen Individuen.
Die Anzahl der Männer ist größer als jene der Frauen. Verhältnismäßig wenige Personen (sieben Frauen und
neun Männer) haben das Alter von 60-70 Jahren, für jene Zeit ein fortgeschrittenes Alter, erreicht. Ziemlich selten sind
die im Alter von 20-35 Jahren verstorbenen Personen: vier Frauen und fünf Männer. In zwei Fällen erlitten die Schädel
einen Hieb während der Lebenszeit, aber keiner davon war tödlich. Ein Schädelfragment im Friedhof westlich der Kirche
bewahrte ein rundes Loch. Der Schädel eines Mannes, ebenfalls westlich der Kirche bestattet, war leicht flachgedrückt.
Zwei Individuen hatten Kyphose/Wirbensäulenverkrümmung und Lordose, was für ältere Menschen üblich ist.
Das Schienbein eines Skelettes war durch die Ablagerung von Kallus/Schwiele verformt. Die Gruppe der
Hinkenden wird auch von der Frau im Alter von 40-45 Jahren veranschaulicht, deren beide Beine (das rechte
Schenkelbein und das linke Schienbein) gebrochen waren. Aus diesem Grund blockiert sich das Kniegelenk und das
Skelett blieb mit gebogenen Beinen.
Der Vergleich der anthropologischen Daten, die infolge der Analyse der menschlichen Knochenreste aus
Hermannstadt erhalten wurden, mit jenen aus anderen Spitalfriedhöfen ist schwierig, weil die Akkuratesse der Analysen
von Hermannstadt fragwürdig ist. Die anthropologisch untersuchten Leprösenfriedhöfe (in South Acre mit Verstorbenen
im Alter von 17-43 Jahren und in St. Leonard Newark im Alter zwischen 17 und 60 Jahren18) haben nicht dasselbe
Referenzsystem, da die Leprakranken eines höheren Todesrisiko darstellen. Auch die Ergebnisse der anthropologischen
Analysen der menschlichen Gebeine, die während der archäologischen Grabungen in Heidelberg Kornmarkt entdeckt
wurden, waren zur Zeit der Veröffentlichung der Monographie noch nicht zur Ende gebracht; so ist nur das
Durchschnittsalter der Verstorbenen bekannt: bei den Männern 42,6 Jahre, bei den Frauen 38,7 Jahre.19
Von den gesammten Skeletten, die in Hermannstadt im Friedhof am Huet-Platz entdeckt wurden, sind 11,4%
Kinder und Jugendliche20, ein Prozentsatz, der jenem vom Spital (12%) sehr nahe steht. Um die vergleichende Analyse
16
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fortsetzen zu können, wäre der Prozentsatz der alten Leute aus dem Gemeindefriedhof erforderlich gewesen. Im
Spitalfriedhof war der Prozentsatz der betagten Personen über 60 Jahre um die 20%; der Prozentsatz der Jugendlichen
(20-35 Jahre) betrug etwa 10%. Die meisten Verstorbenen waren im Alter zwischen 35-60 Jahren.
Lista cu prescurtări
A.N.R.D.J.S., Almosenfond - Arhivele Naţionale ale României.Direcţia Judeţeană Sibiu.Fond Primăria şi Magistratul oraşului Sibiu.
Socotelile milelor.[Fonds Bürgermeisteramt und Magistrat von Hermannstadt.Almosenfond).
A.N.R.D.J.S.,Magistrat, Socotelile Spitalului - Arhivele Naţionale ale României.Direcţia Judeţeană Sibiu.Fond Primăria şi Magistratul
oraşului Sibiu. Socoteli economice. Socotelile spitalului (Fonds Bürgermeisteramt und Magistrat von Hermannstadt.
Die Rechnungen des Spitals).
Beşliu 2009 - Petre Beşliu Munteanu, Azilul de bătrâni din Sibiu. Raport de cercetare arheologică 2004-2008, în Brukenthal. Acta
Musei, IV, 1, 2009, S. 171-201.
Christinne Prohaska Gross 1992 - Christinne Prohaska Gross, Der Spitalfriedhof. In: Dietrich Lutz, Vor dem grossen Brand.
Archäologie zu Füssen des Heidelberger Schlosses, Stuttgart, 1992, S.27-33.

Chronicon 1847 – Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardium sive annales Hungaricii et Transsilvanicii, edidit
Josepus Trausch,Coronae, MDCCCXLVII.
Egan, Pritchard 1991 - Geoff Egan, Frances Pritchard, Dress accessories, c.1150-c.1450, London, 1991.
Kimackowicz 1911 - Mauritius von Kimackowicz, Alt Hermannstadt. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie. In: Archiv des Verein
für Siebenbürgische Landeskunde, XXXVII/2, 1911, S.241-270.

Kronstad 1928 - Kronstad, I. Teil, In: Das Burzenlandt, Dritter Band, Kronstadt, 1928.

Marcu 2007- Daniela Marcu Istrate, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică, II, Catalogul mormintelor, Alba Iulia, 2007.
Marcu 2007 a - Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Victor Morar, Sacru şi profan
într-un oraş european, 1150-2007. Piaţa Huet - o punte peste timp, Braşov, 2007.
Orme, Webster 1995 - Nicholas Orme, Margaret Webster, The English Hospitals, London, 1995.
Sigerus 1922 – Emil Sigerus, Vom Alten Hermannstadt, I, Hermannstadt, 1922.
Sigerus 1923 - Emil Sigerus, Vom Alten Hermannstadt, II, Hermannstadt,1923.
Sigerus 1930 - Emil Sigerus, Chronik der Stadt Hermannstadt, Hermannstadt, 1930.
Soterius 2006 - Georg Soterius, Cibinium. Eine Beschreibung Hermannstadts vom Beginn de 18. Jahrhunderts, Köln, Weimar,
Wien, 2006

Abbildungen - Lista Ilustraţiei

Tafel I. Skelette innerhalb und außerhalb der Hermannstädter Spitalskirche.
Planşa I. Schelete în interiorul şi exteriorul Bisericii Azilului din Sibiu.
Abb. 1. Grabbeigaben in den Gräbern der Hermannstädter Spitalskirche: a. Grabstein; b.Buchschnalle; c.Gürtelschnalle mit Inschrift.
Fotografia 1. Obiecte de inventar funerar din mormintele cercetare arheologic în Biserica Azilului din Sibiu: a.piatră de mormânt;
b.cataramă cu inscripţie; c. închizătoare pentru legătură de carte.
Abb. 2. Skelette innerhalb(b) und außerhalb(a) der Hermannstädter Spitalskirche.
Fotografia 2. Morminte în interiorul(b) şi exteriorul(a) Bisericii Azilului din Sibiu.
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RELAŢIILE POLONIEI CU CRIMEEA ÎN SECOLUL AL XVII-LEA
Drd. Ciprian Rad
Abstract: The Polish - Crimean Relations in the 17th Century. Through this short article I will round up the main aspects
with regards to the relations between Crimeea and Poland during the 17th century, relations of outmost importance for this part of
Europe and for the political and economic developments, which eventually brought about changes in the region.
Cuvinte cheie: Commonwealthul Polono-Lituanian, relaţii, cazaci, tratate, conflicte, teritoriu.
Keywords: Polish - Lithuanian Commonwealth, relations, Cossaks, treaties, struggles, territory.

Secolul al XVII-lea este o epocă a mutaţiilor în istoria Europei Centrale şi Estice. Atunci s-au pus bazele unei
noi stări de lucru care va domina această parte a Europei pe durata următoarelor două secole. Această perioadă istorică
se distinge printr-un relativ echilibru de forţe şi prin diversitatea tendinţelor politice1. Două schimbări profunde au avut loc
în secolul al XVII-lea: mutarea centrului economic, comercial şi industrial al continentului din Mediterana spre Nord şi
Vest şi a doua schimbare a fost apariţia la mijlocul secolului a războiului motivat numai de ambiţiile comerciale 2. Eric
Hobsbawm spune că, de fapt, bumul economic şi demografic din secolul al XVI-lea s-a încheiat la sfârşitul veacului3,
pentru a fi urmat de stagnarea şi recesiunile frecvente din secolul XVII4. El sugerează că stagnarea demografică sau
declinul merg mână în mână cu schimburile economice5. Criza secolului al XVII-lea este una a relaţiei dintre stat şi
societate6. Cert este că această „criză” de care vorbesc istoricii a adus o nouă concentrare de capital şi a pregătit drumul
pentru revoluţia industrială. În Estul Europei două înfruntări cu turcii încadrează secolul al XVII-lea: prima s-a desfăşurat
între 1593-1606, cunoscută şi sub numele de Războiul de 13 ani, s-a încheiat cu un rezultat nul, ruinător pentru
autoritatea imperială, a doua, o sută de ani mai târziu, între 1715-1718, al doilea război al Moreeii. Între aceste două
conflicte s-a produs un veritabil recul al otomanilor, de neconceput încă la 16807.
Când privim principalele direcţii ale politicii poloneze în secolul al XVII-lea, putem cu uşurinţă să vedem că ele
se raportează, într-o mare măsură, la marile conflicte pentru preeminenţă în Europa, între cele două forţe politice ale
continentului: Franţa şi Austria8. Statul Polono-Lituanian, în ciuda dificultăţilor fiscale şi a lipsei cronice a unei armate de
profesie, a constituit în epocă o putere expansionistă considerabilă, care s-a manifestat în succesele militare,
colonizarea teritoriilor de la Est, influenţă şi strălucire asupra vecinilor9. Pentru Commonwealthul Polono-Lituanian
secolul al XVII-lea reprezintă „măreţia şi decăderea” în acelaşi timp. În veacul al XVII-lea atât Polonia-Lituania, cât şi
Hanatul din Crimeea au fost implicate în multiple conflicte şi s-au confruntat cu numeroase probleme interne de la cele
economice până la războaiele civile care le-au secătuit resursele.
Din secolul al XV-lea Crimeea se afla sub suzeranitate otomană, iar acţiunile sale erau limitate de interesele şi
relaţiile Sublimei Porţi. Hanatului tătăresc era un stat care „trăia din război” din jafurile şi raidurile din ţările creştine. În
secolul al XVII-lea ascensiunea Moscovei, acordurile dintre Polonia şi Imperiul Otoman, mai târziu, expansiunea
acestuia din urmă în Podolia şi Ucraina îl ameninţau cu dispariţia. Acţiunile cazacilor la Marea Neagră ca şi relaţiile
Commonwealthului cu Imperiul Otoman şi cu Moscova au afectat la rândul lor relaţiile dintre cele două state. O analiză
detaliată a multiplelor aspecte ale relaţiilor dintre cele două state este destul de dificilă, motiv pentru care ne vom
rezuma în paginile următoare doar la cele privind aspectele politico-militare. Numeroasele acorduri încheiate între cele
două state sunt consecinţa domniilor scurte ale hanilor din Crimeea sau de modificarea raporturilor dintre Poartă şi
Polonia. Fiecare nouă domnie era, în general, inaugurată prin raiduri şi expediţii de jaf în Polonia sau Rusia urmate de
înţelegeri prin care acestea din urmă se obligau la plata unor „cadouri” către han, în schimbul păcii. Condiţionarea păcii
printr-un cadou, nu garanta liniştea la frontierele sudice ale Commonwealthului; în plus nici cadourile nu erau trimise la
timp sau chiar deloc, de cele mai multe ori.
Baza relaţiilor dintre cele două state, în secolul al XVII-lea, o reprezintă acordurile încheiate în secolul al XVIlea, motiv pentru care vom începe cu o succintă trecere în revistă a acestora. După pierderea Smolenskului în favoarea
moscoviţilor, la 1514 regele Sigismund I (1506-1548) a semnat o alianţă cu Kagnatul Crimeeii, la 1516 şi un tratat de
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pace cu Selim I (1512-1520) la 151910. Aceste tratate, alături de plata anuală a unor „cadouri” (pominki) către han în
valoare de aproximativ 15.000 de zloţi, nu au scutit pe deplin Polonia-Lituania de raidurile tătare11. Prin tratatul de la
Ţuţora (pol. Cecora) din 1594 Ghazi al II-lea Ghirai „Bora” (1588-1596, 1597-1608) se angaja ca în schimbul unui
„cadou” anual să se abţină de la orice ostilităţi împotriva polonezilor12. Tratatul de la Ţuţora constituie, practic, baza
relaţiilor dintre polonezi şi tătari în secolul al XVII-lea; acordurile următoare vor încerca în linii generale să reitereze
prevederile acestei înţelegeri.
La 20 martie 1601 s-a încheiat un nou tratat între Polonia şi Crimeea, prin care regele îi cerea hanului să
interzică refugiul duşmanilor lui Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606), iar patronajul polono-crimean asupra Moldovei
era extins şi asupra fratele lui Ieremia, Simion, domnitorul Valahiei13. Documentul emis de către hanul Ghazi al II-lea
Ghirai la 24 iulie 1607 şi acceptat de către regele Sigismund al III-lea Vasa (1587-1632) la 15 februarie 1608, garanta
pacea Poloniei-Lituaniei, Moldovei şi Valahiei, securitatea comerţului şi asistenţă militară împotriva Moscovei, în schimb
polonezii trebuiau să trimită daruri anuale hanului, de Sf. Demetrius (5 noiembrie)14. După moartea lui Ghazi al II-lea
Ghirai, fiul său Tokhtamish (1608) a urcat pe tronul Hanatului, dar Poarta a hotărât să-l susţină pe unchiul său Selamet
Ghirai (1608-1610), ceea ce a provocat un scurt război civil în Crimeea, încheiat cu înfrângerea şi moartea lui
Tokhtamish. Ascensiunea lui Selamet Ghirai, a fost urmată de două raiduri ale tătarilor în Polonia-Lituania, în vara şi la
sfârşitul lui 1608, care aveau ca scop consolidarea domniei şi încheierea unui nou acord între cele două ţări. În
documentul din 20 decembrie 1609 trimis de Selamet Ghirai lui Sigismund al III-lea erau reiterate prevederile celui din
1607, al fratelui său, dar admitea că „regii Poloniei au obişnuit să numească hospodarii Moldovei şi Valahiei”15.
A doua decadă a secolului al XVII-lea a adus o deteriorare radicală a relaţiilor polono-otomane - din cel puţin
trei motive: în legătură cu Moldova, cu cazacii şi cu Habsburgii - cu impact direct asupra celor polono-tătare16. Raidurile
tătare împotriva Poloniei îi ofereau acesteia legitimitate pentru jafurile cazace, în plus ele nu îi afectau prea tare pe
cazaci. După moartea lui Selamet Ghirai, nepotul şi fiul său adoptiv, Djanibeck Ghirai (1610-1623, 1628-1635) a urcat pe
tron, în iunie 1610, contestat de către Mehmed şi Shahin Ghirai, ceea ce a provocat confruntări violente între cele două
grupări, ultimii fiind nevoiţi să plece în exil. Anii 1611-1616 au adus şi la creşterea tensiunii dintre Cracovia şi Bahcisarai,
datorită şi faptului că Polonia nu a trimis darurile cuvenite hanului. Un alt factor de rău augur, a fost apropierea Crimeeii
de Moscova confirmată de ambasada solemnă din 1614. Pe de altă parte, reînceperea ostilităţilor cu Persia i-a făcut pe
otomani să fie mai dispuşi pentru un compromis17. În ianuarie 1617, tătarii au invadat Polonia, dar expediţia otomană din
toamna aceluiaşi an, condusă de către Iskender Paşa, încheiată cu un armistiţiu între comandantul turc şi hatmanul
Stanisław Żółkiewski, a adus şi pacea dintre Crimea şi Varşovia. Prin acest tratat, turcii se angajau să stopeze raidurile
tătare în Polonia-Lituania, în schimbul darurilor datorate de către polonezi hanului şi cu condiţia opririi raidurilor cazace
de către Polonia18.
La 22 septembrie 1617, Iskender paşa, însoţit de domnitorii Ţărilor Române şi de principele Transilvaniei,
semna cu hatmanul Żółkiewski, convenţia de la Jaruga. Cele două părţi se angajau să pună capăt atacurilor cazace şi
tătare. Aceştia din urmă trebuiau să primească „cadouri”, în anul următor, pe care Gabriel Bethlen (1613-1629) le estima
la 15.000 de ducaţi. Aceasta intra în vigoare după ratificarea de către sultan şi rege19. Alish Mirza, plenipotenţiar al
Crimeeii prezent la negocierile polono-otomane a insistat ca, Commonwealthul să trimită darurile datorate pentru ultimii
şapte ani (de la urcarea pe tron a lui Djanibek Ghirai), dar tratatul stipula doar că darurile trebuiau trimise în anii
următori. Ca urmare a nerespectării tratatului de către polonezi în septembrie 1618, o mare expediţie condusă de Devlet
Ghirai şi Kantemir Paşa, hanul tătarilor nogai, a devastat vaste teritorii în Polonia20, campania s-a încheiat ca urmare a
solicitării sultanului ca tătarii să participe la campania din Persia. La începutul lui 1619, proaspăt întors din campania
persană, hanul Djanibek Ghirai a trimis o ambasadă în Polonia solicitând plata darurilor restante. Hanul promitea
prietenie faţă de domnitorii din Moldova şi Valahia, în consens cu înţelegerile mutuale dintre Polonia şi sultanul otoman.
În acest moment domneau în Moldova şi Valahia, domnitori dispuşi la prietenie cu Polonia: Gaşpar Graţiani (1619-1620)
şi Gavril Movilă (1618-1620)21. Înfrângerea de la Ţuţora (7 octombrie 1620) a fost urmată de raiduri ale tătarilor în sudul
Poloniei. După confruntarea de la Hotin (2 septembrie - 9 octombrie 1621) au urmat negocieri între combatanţi, în
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vederea încheierii păcii. Propunerea poloneză de a-l invita pe hanul Djanibek Ghirai la negocieri a fost respinsă de
otomani pe motiv că tătarii erau supuşii Porţii, fapt care l-a nemulţumit pe han ale cărui relaţii cu sultanul Osman al II-lea
(1618-1622) s-au deteriorat constant; în realitate, însă, tătarii nu au participat efectiv la asediul Hotinului, ei au tăiat liniile
poloneze de comunicaţii şi au devastat provinciile din sudul Poloniei22. Acordul din 9 octombrie 1621, după bătălia de la
Hotin, prevedea că raidurile cazacilor în zona Mării Negre şi ale tătarilor în Moldova şi Commonwealth urmau să fie
oprite, iar Polonia înceta să se mai amestece în Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria. Relaţiile Poloniei cu hanii
Crimeeii şi domnitorii Moldovei rămâneau prietenoase; se stipula că darurile anuale datorate hanului să fie livrate în
capitala Moldovei, Iaşi (nu la Camieniec, cum era până acum)23.
În 1623 hanul a fost detronat, exilat în Insula Rodos şi înlocuit cu Mehmed al III-lea Ghirai (1623-1628), susţinut
de Istanbul. În 1624 Poarta l-a trmis din nou pe Djanibek în Crimeea, ajutat de flota otomană şi de trupe. Spre surpriza
Istanbulului, fraţii Mehmed şi Shahin Giray au refuzat să se supună, învingându-i pe turci, cucerind Caffa şi forţându-l pe
noul protejat al sultanului să se întoarcă la Istanbul. Poarta s-a predat şi l-a recunoscut pe Mehmed al III-lea han24. În
1624, când conflictul polono-otoman era în culme, Shahin Ghirai a trimis o scrisoare regelui Sigismund al III-lea oferindui ajutorul tătarilor pentru cucerirea Akhermanului, Benderului şi Chiliei de la otomani. În acelaşi timp el a încercat să
obţină sprijinul şahului Iranului, căruia i-a propus o alianţă tătaro-polono-persană. În schimb el cerea regelui praf de
puşcă, muniţie şi trimiterea de ordin cazacilor pentru a-l asista pe el şi pe fratele său25. Shahin Ghirai nu a pierdut timpul,
ci a căutat alianţa unor magnaţi polonezi şi i-a contactat direct pe cazaci, fără a cere permisiunea regelui. La 3 ianuarie
1625 el i-a întâlnit la Karayteben pe bătrânii cazacilor. În urma negocierilor a rezultat o alianţă tătaro-cazacă îndreptată
împotriva Porţii, dar cazacii sperau că ea ar fi putut fi utilă, în mod egal, şi împotriva Poloniei 26. Pacea polono-crimeeană
nu a durat mult, în februarie 1626 Mehmed al III-lea Ghirai a condus un raid devastator în Polonia. Polonezii au protestat
la Poartă.
În lunile următoare situaţia s-a înrăutăţit, hatmanul Koniekpolski a condus principalele trupe poloneze, care în
mod normal erau în garnizoanele din sud, în Prusia Regală pentru a lupta împotriva suedezilor. Regele Gustav Adolf
încuraja raidurile tătarilor în Polonia oferind triplarea darurilor dacă ar fi urcat pe tronul Poloniei. În octombrie 1626 o
mare armată recrutată din Crimeea şi Buceag a intrat în Ucraina poloneză, dar au fost învinşi de trupele polono-cazace,
la Bila Cerkva27. După cele două campanii relaţiile dintre Polonia şi Crimeea s-au calmat pe fondul conflictului dintre fraţii
Ghirai şi şeful tătarilor nogai, Kantemir. În 1628 Shahin a invadat Buceagul, dar a fost învins la Babadag. Ca răspuns la
acest atac, Kantemir a invadat Crimeea şi a asediat Bahcisarai, dar Shahin Ghirai a cerut ajutorul cazacilor, care au
sosit sub conducerea hatmanului Myxajlo Dorošenko28. În aceste condiţii Kantemir a fost nevoit să se refugieze la Caffa,
fiind nevoie de intervenţia Porţii pentru rezolvarea conflictului. În iunie 1628 o mare flotă otomană a ancorat la Caffa
avându-l la bord pe Djanibek Ghirai. După un moment de panică Mehmed şi Shahin Ghirai, împreună cu cazacii s-au
retras în Ucraina poloneză. După ce au jurat credinţă Poloniei-Lituaniei, s-au întors în noiembrie 1628 şi iunie 1629,
împreună cu cazacii, încercând în zadar să recucerească tronul. După eşecul celei de-a doua expediţii Mehmed al III-lea
Ghirai a fost ucis de către cazacii dezamăgiţi, în timp ce Shahin a scăpat refugiindu-se în Iran. Chiar dacă Sigismund al
III-lea nu a susţinut oficial rebeliunea fraţilor Ghirai şi lupta lor împotriva Porţii, el acceptat tacit intervenţia cazacă ca mod
de diversiune29. Evenimentul este relatat şi de scrisoarea din 28 septembrie 1629, a domnului Moldovei către principele
Transilvaniei, în care îi scria că qalga Devlet Ghirai şi Kantemir au intrat în Polonia cu 80.000 de tătari 30, dar au fost
învinşi de polonezi, după ce devastaseră Podolia31. În august 1629 o altă armată formată din tătarii crimeeni şi cei nogai,
comandată de Devlet Ghirai şi Kantemir au intrat în Polonia, dar au fost învinşi la trecerea Nistrului, la Ustja (pol. Uście)
în octombrie 1629, printre captivi aflându-se şi viitorul han Islam Ghirai, închis în castelul Rawa, din Polonia, până în
163432. Înţelegerea dintre otomani şi polonezi din 9 septembrie 1630 a adus pacea între cele două state, favorizată şi de
participarea tătarilor, în 1631, la o nouă campanie în Persia. Prin această pace Polonia relua plata „cadourilor” către
han, iar în perioada următoare conflictele interne şi cele cu tătarii nogai, la care se adaugă campaniile istovitoare din
Persia au adus o oarecare linişte la frontiera sudică a Commonwealhului.
Din fericire pentru Polonia-Lituania, politica est-europeană a curţilor musulmane din anii 1632-1634 a fost cvasi
schizofrenică. Refuzul, pe motiv de bătrâneţe, al hanului Djanibek de a participa la campania din Persia din anul 1635 i-a
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atras mazilirea. În locul său a fost numit Inayet Ghirai (1635-1637). În ianuarie 1637 Inayet a invadat Buceagul, Kantemir
fiind nevoit să se refugieze la Istanbul. Inayet a ordonat mutarea nogailor din Buceag. Nemulţumiţi de acestă decizie
aceştia s-au revoltat în vara lui 1637, cerând protecţia Poloniei. Acţiunea lui Inayet nu a fost autorizată de către Poartă,
motiv pentru care hanul şi-a pierdut viaţa. În locul său a fost numit Bahadir Ghirai (1637-1641), care a insistat la rândul
său ca nogaii să se întoarcă sub autoritatea sa, motiv pentru care i-a executat pe principalii lideri ai acestora33.
Încheierea păcii între Poartă şi Persia, în 1639, le-a permis tătarilor să organizeze, la 1640, un nou raid în
Polonia condus de Qalga Islam Ghirai, pentru a-i obliga pe polonezi să trimită „darurile” cuvenite. Moartea hanului
Bahadir, la asediul cetăţii Azov, din 1641 a adus un nou han pe tronul de la Bahcisarai, în persoana fratelui mai mic al lui
Bahadir, Mehmed al IV-lea Ghirai (1641-1644). În vara lui 1643 un raid „privat” tătar a devastat teritoriile magnatului
Jeremi Wišniowiecki care i-a respins şi i-a învins în stepă.
Victoria hatmanului Koniecpolski de la Oxmativ (pol. Ochmatów), din 30 ianuarie 1644, împotriva lui Tugha Bei,
care conducea un raid major în Ucraina poloneză a fost urmată în februarie 1644 de hotărârea Senatul polonez de a
înceta plata darurilor către hanul tătar34. În iunie 1644 Poarta l-a înlocuit pe Mehmed al IV-lea cu Islam al III-lea Ghirai
(1644-1654), care pentru a câştiga popularitate a autorizat un raid împotriva Poloniei şi Moscovei35. Ca urmare a acestui
act în vara lui 1644, 20.000 de tătari au invadat Commonwealthul şi alţi 20.000 au trecut în sudul Moscovei. Raidurile
tătarilor l-au împins pe Wladislaw al IV-lea (1632-1648) să reînnoiască pacea cu Poarta şi să reia plata darurilor către
han în 1646.
Răscoala lui Bohdan Chmielnicki (1648) a pus capăt virtual autorităţii Commonwealthului Polono-Lituanian în
Ucraina şi a afectat Republica nobiliară în fundamentele sale. Implicarea, într-o formă directă sau indirectă, a puterilor
vecine: Crimeea, Rusia, Suedia, Brandenburg, Transilvania şi Austria, în confruntarea dintre cazaci şi Republică, va
transforma acest conflict dintr-o problemă internă a Commonwealthului într-un război regional de mare amploare care va
modifica raportul de forţe şi status quo-ul teritorial în Răsăritul Europei.
Chmielnicki înţelesese că revoltele anterioare eşuaseră din lipsa sprijinului extern şi spera, după o schemă
grandioasă, să formeze o coaliţie de puteri ortodoxe şi protestante, să forţeze Polonia-Lituania să-i admită pe ruteni ca a
treia naţiune. Jignit de intendentul Czaplinski şi nemulţumit de atitudinea autorităţilor poloneze Chmielnicki s-a refugiat în
Crimeea cerând sprijinul tătarilor împotriva Varşoviei. În bătălia de la Korsun, din 26 mai 1648, ambii hatmani au fost
luaţi prizonieri, de către trupele cazaco-tătare, şi trimişi în Crimeea. La 18 august 1648 în timpul încercuirii forţelor
poloneze de la Zborów s-a ajuns la o înţelegere, între tătari şi polonezi, negociată de către Jerzy Ossoliński şi Sefer
Ghazi. Potrivit acestui acord, darurile regale urmau să fie trimise la Camieniec, în fiecare an şi ridicate de aici de trimişii
tătarilor. În schimbul ridicării asediului hanul urma să primească 40.000 de taleri, iar tătarii se angajau să nu mai
organizeze raiduri în teritoriile Coroanei36. În 1652 o armată poloneză a fost masacrată la Batoh de trupele tătaro-cazace
(printre morţi s-a numărat şi hatmanul de câmp Marcin Kalinowski şi numeroşi nobili precum Marek Sobieski, fratele
viitorului rege) trimise să invadeze Moldova pentru a-l forţa pe domnitorul Vasile Lupu să-şi căsătorească fata cu Timuş
Chmielnicki. În anul următor, o coaliţie între Polonia, Transilvania şi Valahia i-a împins afară pe tătarii şi cazacii din
Moldova37.
Pentru Chmielnicki atitudinea duplicitară a tătarilor combinată cu pustiirea şi răpirea ţăranilor ruteni devenea din
ce în ce mai intolerabilă. Apropierea cazacilor de Moscova şi semnarea tratatului de la Perejaslav din 18 ianuarie 1654,
reprezenta un pericol atât pentru Polonia, cât şi pentru tătari, motiv pentru care în perioada următoare asistăm la o
apropiere între cele două puteri, susţinută şi de către Istanbul. De altfel, în perioada următoare tătarii se vor dovedi cei
mai fideli aliaţi ai Commonwealthului Polono-Lituanian în lupta cu celelalte forţe care doreau cucerirea Republicii
nobiliare.
În februarie 1654 trimisul polonez Mariusz Jaskólski a plecat în Crimeea luând drumul Moldovei şi a ajuns la
Bahcisarai la 7 aprilie 1654, pentru a cere ajutor împotriva cazacilor şi moscoviţilor38. Hanul era la rândul său interesat
de o astfel de alianţă, sperând să recucerească de la moscoviţi Kazanul şi Astrahanul. După o lună de negocieri Mariusz
Jaskólski s-a întors în Polonia în compania trimisului Crimeeii, Süleyman Aga. La 18 iulie 1654 proiectul de tratat a fost
prezentat Dietei. Acesta prevedea: ajutor împotriva cazacilor şi Moscovei, obişnuitele daruri ale Poloniei către han etc. În
afară de acestea Varşovia năzuia să restaureze un condominium Polono-Crimeeo-Otoman în Moldova şi Valahia,
reminescenţe ale înţelegerii de la Ţuţora din 1595, cu participarea unui alt actor Gheorghe Rákóczi al II-lea, care îi
asistase pe polonezi în alungarea cazacilor din Moldova în 1653. Moartea hanului Islam Ghirai şi urcarea pe tron a
fratelui său Mehmed al IV-lea (pentru a doua oară) nu a adus schimbări în relaţiile cu Polonia, noul han reînnoind, la 22
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noiembrie 1654, alianţa cu regele Jan Casimir. În 1655 tătarii şi aliaţii polonezi au învins în Ucraina, la Oxmativ armata
cazaco-moscovită. Pentru ceva timp hanul a rămas singurul aliat al Poloniei, asigurându-l în mai şi august 1655 pe
regele Jan Casimir de loialitatea sa, prin trimisul său Dedesh Aga. În noiembrie 1655 Chmielnicki a fost obligat, sub
presiunea tătarilor să suspende pentru un timp ostilităţile împotriva Poloniei39. Un corp auxiliar de tătari a participat la
bătălia polono-suedeză din 28-30 iulie 1656. În bătălia de la Prostki, 8 octombrie 1656, tătarii l-au luat prizonier pe
Bogusław Radziwiłł, susţinător al suedezilor. În Prusia Ducală raidurile tătarilor, însoţite de jaf şi luare de ostatici, au
lăsat urme adânci rămase în memoria locală până aproape de secolul XX. După moartea lui Chmielnicki noul hatman
Vyhovski va denunţa acordul de la Perejaslav şi va încerca prin Uniunea de la Hadiach (1658) o împăcare cu Polonia,
motiv pentru care pentru scurt timp cazacii vor redeveni aliaţii Commonwealthului şi ai tătarilor. Victoria tătaro-cazacă de
la Konotop, din 8 iulie 1659, împotriva moscoviţilor, trupele tătare au fost conduse de hanul Mehmed al IV-lea Ghirai, iar
cele cazace de hatmanul Vyhovski40.
După pacea de la Oliva (1660), tătarii au participat alături de polonezi la ofensiva împotriva Moscovei, iar în
1661, alături de cazaci, tot împotriva Moscovei. În timpul rebeliunii lui Lubomirski acesta a încercat să obţină sprijinul
tătarilor împotriva regelui Jan Casimir (1648-1668), dar a fost refuzat, hanul preferând să rămână credincios înţelegerii
cu regele. Tensiunile dintre marele vizir şi hanul Mehmed al IV-lea din 1663, când hanul a refuzat să participe, în
persoană, la campania din Ungaria, dar şi-a trimis fiul, a determinat în 1666 înlocuirea sa cu Adil Ghirai (1667-1671),
care la început a recunoscut alianţa cu Polonia. Dar la 19 decembrie 1666 un detaşament polonez condus de Sebastian
Machowski a fost distrus, pe neaşteptate, la Brajiliv (pol. Braiłów) de o armată tătaro-cazacă41. Machowski şi numeroşi
ofiţeri polonezi au fost luaţi prizonieri. Aceste acţiuni echivalau cu încetarea „prieteniei” şi redeschiderea ostilităţilor între
Polonia şi Crimeea. După primirea acestei veşti Jan Casimir a ordonat trimişilor polonezi să negocieze, cât mai repede,
o înţelegere cu Moscova (tratatul de la Andrussovo din 1667).
În octombrie 1667 o mare armată cazaco-tătară comandată de Pero Dorošenko şi de fratele hanului Qalga
Qirim Ghirai a asediat o armată poloneză, condusă de hatmanul de câmp Jan Sobieski, la Pidhajici (pol. Podhajce). În
urma acestei confruntări au fost semnate două tratate: unul polono-tătar, la 16 octombrie şi unul polono-cazac, la 19
octombrie. Adil Girai nu a dorit să rişte un conflict deschis cu Moscova şi Polonia ceea ce l-a costat tronul, în mai 1671
fiind înlocuit cu Selim Ghirai (1671-78, 1684-91, 1692-99, 1702-04), care a fost han, cu întreruperi, până în 1704.
Angajarea directă a otomanilor în Ucraina conducea în mod previzibil la limitarea zonei politice de influenţă a
Crimeeii42. Evliya Celebi lasă să se înţeleagă că responsabilitatea pentru declinul Crimeeii revine cazacilor. La părerile
sale se adaugă censul otoman (plătit de nemusulmani), care indică o scădere drastică a populaţiei şi economiei
peninsulei la 166243. În 1672 Sobieski şi-a asumat rolul de a negocia cu Imperiul Otoman, într-un moment în care
Republica era la pământ, negocieri terminate cu umilitorul tratat de la Buczacz44. Sobieski era de părere că Polonia nu
era condamnată la război împotriva Porţii şi a tătarilor, şi că ea putea să caute şi alte soluţii, mult mai avantajoase, de
exemplu să se alieze cu ei împotriva Moscovei45. După victoria de la Hotin din 11 noiembrie 1673 şi alegerea sa ca rege
al Poloniei, Sobieski a pus capăt, pentru un timp, conflictului cu Poarta şi implicit cu tătarii, prin intermediul Franţei, prin
semnarea tratatului de la Zurawno cu Turcia din 17 octombire 1676. Transformarea sudului Poloniei în teritoriu otoman
prin ocuparea Kamienezului a pus capăt raidurilor tătare în Commonwealth. Colaborarea dintre cele două state în timpul
Războiului Nordic a scos în evidenţă importanţa acestei alianţe pentu menţinerea statu quo-ului şi a echilibrului în
Răsăritul continentului. Din păcate pentru ele au înţeles prea târziu, într-un moment în care alte puteri le luaseră locul.
Bibliografie
Baranowski 1684 - B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź, 1648;
Berindei 1977 - M. Berindei, La Porte Ottomane face aux Cosaques Zaporogues 1600-1637, în „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 1,
nr. 3, sept. 1977;
Chaline 2005 - O. Chaline, Les théâtres de batailles dans le sud-est de l’Europe, în „XVIIe siècle”, nr. 229, oct. 2005;
Davies 2007 - B. L. Davies, Warefare, State and Society on the Black Sea Steppe 1500-1700, London and New York, 2007;
Fisher 1980 - Al. Fisher, The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preliminary Considerations, în
„Harvard Ukrainian Studies Eucharisterion”, vol. III/IV, 1979-1980, partea I, 1980;
Gierowski 1973 - J. A. Gierowski, L’Europe Centrale au XVIIe siècle et ses principales tendances politiques, în „Докладьі
Конгресса”, I, Moscova, 1973;
39

Ibidem, p. 167-168.
Ibidem, p. 169.
41
Ibidem, p. 173-175.
42
Ibidem, p. 186.
43
A. Fisher 1980, p. 216.
44
Z. Wójcik 1983, p. 14.
45
Ibidem, p. 14.
40

78

Guboglu şi colab. 1966 - M. Guboglu , M. Mehmed, Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, I, Bucureşti, 1966;
Hobsbawm 1954a - E. Hobsbawm, The General Crisis of the European Economy in the 17th Century, în „Past and Present”, nr. 5,
mai 1954;
Hobsbawm 1954 - E. Hobsbawm, The Crisis of the 17th Century - II, în „Past and Present”, nr. 6, noiembrie 1954;
Hurmuzaki 1886 – E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Suppl. II, vol. II, Bucureşti, 1886;
Kolodziejczyk 2011 - D. Kolodziejczyk, The Crimean Khanate and Poland – Lithuania, Boston, 2011;
Roper 1959 - T. Roper, The General Crisis of the Seventeenth Century, în „Past & Present”, 16, 1959;
Rabb 1975 - T. K. Rabb, The Struggle for Stability in Early Modern Europe, New York, 1975;
Serwański 2004 - M. Serwański, La Pologne dans la rivalité entre la Maison d’Austriche et la France (XVIe-XVIIIe siècles). Essai de
synthèse, în M. L. Pelus- Kaplan, D. Tolet, La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours, Poznán,
Paris, 2004;
Veress 1937- A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, Bucureşti, 1937;
Wójcik 1983 - Z. Wójcik, Jan Sobieski – Du politicien à l’homme d’etat, în „Acta Poloniae Historica”, nr. 47, 1983.

79

DIN ISTORIA CATASTROFELOR NATURALE.
INCENDIILE DIN SASCHIZ ÎN SECOLELE XVII-XVIII
dr. Nicolae Teşculă
Zusammenfassung. Aus der Geschichte der Naturkatastrophen. Die Brände in Keisd in 17.-18.Jh. Dieser Artikel
analysiert die Auswirkungen von Bränden in den Jahren 1676, 1714 und 1791 von Keisd, die ein wichtiger Platz im Schäßburger
Stuhl war. Feuer veränderte die Straßennetzes der Markt und hatte einen großen Einfluss auf die Mentalität der Menschen.
Stichworte: Keisd, Katastrophe, Brănde, Schăssburg.
Cuvinte chieie: Saschiz, catastrofă, incendii, Sighişoara.

Istoria a fost mult timp legată de evenimente, de personalităţi şi a neglijat un aspect esenţial pentru înţelegerea
evoluţiei civilizaţiei umane, impactul avut de mediul înconjurător, asupra destinului comunităţiilor, a popoarelor şi a
continentelor, contribuind decisiv la ceea ce, azi, numim cultură şi civilizaţie umană.
Anul 1929 aduce prin apariţia în Franţa a revistei Annales d’histoire économique et sociale o cotitură în
domeniul muzei Clio, cu apelul făcut la interdisciplinaritate, prin legături cu ştiinţe înrudite, cum ar fi geografia, psihologia
socială, sociologia, cu ajutorul cărora, istoricii au încercat să arate, dintr-o perspectiva a istoriei totale, modul de
dezvoltare a societăţii umane1.
Incendiile de-a lungul timpului au fost fenomene extreme, care au marcat profund mentalitatea colectivă. Prin
amploarea lor, prin factorul puternic distrugător au determinat schimbări profunde la nivelul conştiinţei, modificând total
aspectul unor localităţi, cum a fost Lisabona după incendiul care a urmat marelui cutremur de pământ din 1 noiembrie
1755.
Urmarea acestui eveniment a fost o preocupare crescândă spre normele moderne de urbanism ale edililor, care
constau in proiectarea unor străzi largi, în apariţia pieţelor publice şi construirea de clădiri din cărămidă si acoperirea lor
cu ţigle ceramice. Concomitent s-au luat măsuri în domeniul protecţiei contra focului deschis provocator de incendii şi în
apariţia instituţiei pompierilor voluntari2.
Secolul al XVII-lea s-a devedit a fi extrem de păgubos pentru Transilvania in acest domeniu. La instabilitatea
politică, multitudinea de conflicte, epidemiile de ciumă, ciudăţeniile factorului climatic, menţionat în cronicile vremii s-au
adăugat incendiile devastatoare3.
Aceste calamităţi ce se abăteau asupra omului de rând a determinat un profund sentiment al insecurităţii. Se
ştie că încă din perioade imemoriale omul a fost marcat de instabilitate, s-a simţit nesigur, instabil, element care a jucat
un rol deosebit în devenirea istorică umană, fiind generatoare de situaţii de criză, de frică4.
Incendiile au lovit şi vechiul târg al Saschizului5, a doua localitate proeminentă a Scaunului Sighişoara după
burgul eponim. Atestat documentar în anul 1309, localitatea Saschiz a avut la începuturile sale un rol major în cadrul
scaunului, fiind reşedinţa acestuia. Schimbarea rutei comericiale în evul mediu, între vestul şi estul Transilvaniei prin
Făgăraş spre Braşov, ocolind astfel Saschizul, a făcut ca acesta să piardă rolul de conducere în favoarea Sighişoarei,
care începând cu secolul al XV-lea cunoaşte o explozie demografică şi economică. Saschizul rămâne cu calitatea de
târg şi cu statutul de reşedinţă a capitulului catolic şi mai apoi evanghelic până în secolul al XIX-lea6.
Saschizul a fost într-o permanenţă rivalitate cu Sighişoara în organizarea scăunală păstrându-şi rolul de
reşedinţa a Scaunului de sus, o subdiviziune a scaunului, în timp ce sighişorenii se mulţumeau cu Scaunul de jos.
Această formă de organizare specifică demonstrază rolul avut de Saschiz în evoluţia administrativă a vechiului Fundus
Regius7.
Rivalitatea de care menţionam mai sus va determina şi o răscoală a locuitorilor Saschizului îndreptată
împotriva magistratului sighişorean între 1672-1679. Se cerea aici respectarea unor vechi privilegii acodate Saschizului
de către regii maghiari şi nerespectate de autoritatea scăunală. Revolta se va încheia nefericit pentru saschizeni,
deoarece nu vor obţine nimic, iar conducerea târgului va fi plimbată prin procese şi prin închisoare la Sighişoara8.
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Acest conflict major, alături de incendiile devastatoare, care s-au abătut asupra localităţii a făcut ca Saschizul
să îşi piardă importanţa în cadrul scaunului şi treptat să se ruralizeze devenind o comună. Legat de incendii, vechiul
oppidum a suferit de pe urma a trei mari incendii devastatoare: 3 mai 1676, 25 aprilie 1714 şi 15 martie 17919.
Primul incendiu din 3 mai 1676 a avut loc într-un moment dificil pentru scaunul Sighisoara, deoarece cu câteva
zile în urmă, urbea de pe Târnava Mare fusese lovită de vălvătaia distrugătoare a unui incendiu în 30 aprilie10.
Prezenţa celor două catastrofe, într-un interval atât de scurt, a întărit opinia multora, in ciuda faptului că s-au
găsit vinovaţii, că aceste evenimente sunt legate între ele şi sunt opera unor piromani, a căror scop principal a fost acela
al distrugerii.11.
Legat de acest nefericit eveniment eveniment ştim că arde biserica, turnul acesteia. Acesta din urmă va fi
refăcut în anul 1677 de către meşterii tirolezi Veit Gruber, Filip Bonge şi dulgherul Valentin, care asemeni Turnului cu
Ceas din Sighisoara i-au dat o formă caracteristică.
Legat de celelalte două incendii informaţiile le avem de la preotul evanghelic din Saschiz, Josef Fröhlich.
Sighişorean de origine, născut în anul 1844. A fost profesor la Gimnaziul din Deal, iar între 1882 şi 1901 va sluji ca
preot evanghelic in Saschiz, după care din 1901 şi până la pensionare va predica în Richiş. Moare la 5 august 1925 în
Braşov. A fost un om al şcolii prin excelenţă, cu preocupări în domeniul îmbunătăţirii vieţii ţăranului sas. A activat în
Asociaţia agricolă săsească ( Siebenbürgisch- Sächsichen Landwirtschaftsverein), filiala Sighişoara şi a scris o serie de
studii pe această temă. Preocupările sale întreptate spre filologie îl va determina să scrie studii cu privire la toponimia şi
antroponimia utilizată în Saschiz, dar nu lipsesc nici studiile cu privire la istoria localităţii12.
În articolul intitulat Zwei grosse Brände des vorigen Jahrhunderts in Keisd (Două mari incendii din secolul
trecut la Saschiz), preotul saschizean arată că asupra incendiului din 25 aprilie 1714 informaţiile le găsim în notiţele în
limba latină găsite în globul turnului din Saschiz in anul 1830 de către preotul Georg Simonis, paroh aici, între 1808 şi
1840.
În acest text În acest text găsim următoarea informaţie: „Anno 1714 die 25. April exorto repentino et horibili
incendio, haec Turris, cum Parochia, Schola, Curia, Diaconorium aedificiis maximaque Oppidi Parte, inter undecimam et
doudecimam nocturam horam, hominibus dormientibus ( hinc etiam multi in flammis et fumo suffocati, qui nonnisi in
exterma die evigilabant) totaliter, companis tribus liquefactis, horologio, vario itidem in ima contignatione frugum genere
cumque vasii aliquot vino impletis, combusta ac devastata, denuo, tadem, elapso triennio, diro ac combusta ac
devastata, denuo, tadem, elapso triennio diro ac duro, imo periculosissimo tempore, ob creperi belli disturbia,
Tartarorum precipue ac Turcarum hostilem irrptionem, qui plus quam ethnica ac barbara tyrannide moti et exercitati in
Sede praeprimis Bistriciensi aliisque circumjacentibus locis, glado et igne multos Pagos totaliter devastando, innumeros
pene Christianos homines utriusque Sexus, im Turciam abuxere captivatem, Sumtibus communibus Oppidi nostri, jam
multoties et intra 25 annorum spatium, tertia vice combusti, erecta et restaurata fuit; sub Imperio Romani Imperatoris
Caroli VI. Anno 1717”13.
Din această scurtă însemnare aflăm că în noaptea de 25 aprile 1714 la orele 11 şi 12 seara, un periculos foc a
cuprins turnul cu casa parohială, şcoala, primăria, cele două clădiri ale predicatorilor şi o mare parte din localitate. Șocul
a fost devastator, dacă ne gândim că majoritatea oamenilor din sat dormeau, ceea ce a provocat numeroase victime,
multe persoane fiind cuprinse de fum si de foc şi practic murind prin asfixiere. Pe lângă pierderile umane, pagubele
materiale sunt considerabile. Astfel, trei clopote s-au topit, ceasul din turn la fel şi fructele pregătite pentru distilare şi
butoaie pline cu vin au fost făcute una cu pământul14.
La acestea adăugăm faptul că pierderile de la turn, biserică, primărie, precum şi de la clădirile particulare au
fost foarte costisitoare, comunitatea revenindu-şi foarte greu de pe urma lui. Credem că pe lângă distrugerile materiale
şi numărul victimelor probabil că a fost considerabil, mai ales că majoritatea au fost surprinşi în somn
Această notiţă în limba latină prezentă în arhiva saschizeană este importantă şi pentru istoria Transilvaniei, nu
doar a Saschizului. Ea ne menţionează prezenţa unui conflict armat între Imperiul Otoman şi Imperiul Habsburgic în
zona de graniţă a ţinutului Bistriţei în jurul anului 1717. Este vorba de un atac al tătarilor, care au trecut prin foc şi sabie
distrugând sate şi ucigând pe locuitori lor, care sunt extrem de năpăstuiţi de soartă, pentru că într-o decadă de 25 de ani
au fost loviţi de trei ori de atacurile necredincioşilor15.
Necazurile asupra localităţii nu se vor opri aici. Lipsa unor măsuri clare de protecţie împotriva focului deschis,
precum şi folosirea unor materiale de construcţie pentru acoperirea locuinţelor predispuse pentru foc, cum sunt şindrila
9

Hamleschler 1996, p. 2.
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Fabritus 1853, p. 236.
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Ibidem.
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şi paiele, credem că a contribuit major la cel de-al doilea incendiu din 15 martie 1791, a cărui memorie a rămas marcată
profund la nivelul conştiinţei colective a comunităţii saschizene prin comemorarea în fiecare an la data de 15 martie.
Acest incendiu este prezentat de acelaşi preot Julius Fröhlich. Marele foc a început în în Hopfengasse (uliţa
Hameilului) la curtea Maurer, la orele 3 după amiază, când oameni erau la câmp. Satul fiind în mare parte gol, acest foc
s-a propagat rapid şi s-a transformat într-un devastator incendiu. Spre deosebire de cel din 1714, care a dus la victime
omeneşti, acum matricolele Bisericii Evanghelice menţionează un număr mic de victime şi anume 4 femei, 2 bărbaţi şi
un copil.
Pierderile materiale au fost impresionante: „Arseră de această dată următoarele uliţe: toată Hopfengasse,
mănăstirea până la pod, pe mănăstire a mers; Kaulengasse toată, Korngasse ( uliţa Cerealelor) până la podul de piatră
toată; în Korngasse au rămas ( case n.n.) până în partea de jos şi de mijloc de la podul de piatră până la final
neprevăzut, deoarece partea de sus sau Morgen până la câmp a avut o victimă a focului, mai departe un noroc mare a
avut Lazgasse, toată piaţa şi Zeklegasse până la ulicioarele de vis a vis. Fischergasse a rămas nevătămată cu moara.”16
Vedem că pagublele nu au afectat zona centrală a localităţii, ci doar o parte din ea, însă pierderile materiale
majore făcute prin arderea gospodăriilor de pe străzile menţionate mai sus au afectat comunitatea care greu şi-a revenit.
Acest incendiu a afectat 7 uliţe, care au fost în mare parte carbonizate. Au trebuit să fie refăcute casele şi acest
lucru a afectat inclusiv denumirile de mai tărziu ale toponimiei stradale. De pildă, uliţa Hopfengasse, inainte de incendiu
purta numele de Hoppengasse, iar azi acest nume vine de la hameiul sălbatic, care învăluie pomii şi gardurile, ceea ce
arată o zona mai puţin populată, unde natura a intrat după incendiu, probabil multe locuinţe şi acareturi nu au mai fost
reconstruite. Apoi, Zekelgasse este numită azi Seklergasse ( uliţa secuiască), de unde în ¾ ore se ajunge la localitatea
secuiască Szderjes ( azi Mureni ).
Distrugerile provocate de incendiu sunt relevate şi de faptul că în notiţa asupra incendiului din 1791 nu se
menţionează nimic despre trei uliţe, care autorul documentului nu le-a menţionat deloc: „Două dintre ele sunt Breitenlei
şi Mühleham, care există încă şi apoi Bachgasse (uliţa pârâului n.n.), care a fost lovită de o devastatoare inundaţie în
urmă cu 20 de ani”, după cum menţionează Julius Fröhlich. La reconstrucţia satului au contribuit toţi bărbaţii în putere la
care s-a adăugat participarea locuitorilor din satul vecin Cloaşterf.17
Aceste incendii au provocat schimbări majore la nivelul conştiinţei colective au marcat profund comunitatea,
contribuind masiv la decăderea economică şi socială a târgului, care şi va pierde statutul juridic de oppidum şi devine
doar o comună încorporată admistrativ în scaunul Sighişoara şi mai târziu în comitatul Târnava Mare.
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CÂTEVA ASPECTE ALE LUPTEI SOCIALE DIN ŢINUTUL PĂDURENILOR
(SEC. AL XVIII-LEA)
Dr. Gherghina Boda
Abstract. Some aspects of social fight from Pădureni (XIII century). Land record of 1725 gives us more information
about Pădureni. They led a very hard life burdened by many obligations. Because these obligations and abuses committed in their
name and status of non-recognition of workers miner, Pădurenii rioted countless times. Several places on the Hunedoara were
affected by riots: Ghelar, Ruda, Topliţa, Boz.
Cuvinte cheie: Pădureni, exploatare, lupta socială.
Keywords : Pădureni, exploitation, social fight.

Despre ţinutul pitoresc al Pădurenilor s-a scris mult în decursul timpului, acesta atrăgând atenţia specialiştilor
prin originalitatea şi unicitatea elementelor etnografice în special, total diferite de cele ale ţinuturilor vecine. Deşi nu
există nici o dată istorică despre unitatea teritorială a „Ţării Pădurenilor” de pe cuprinsul judeţului Hunedoara, totuşi
această zonă are un caracter distinct, graniţe clar delimitate şi o puternică personalitate etnică, diferenţiată faţă de
celelalte zone vecine, mai mult sau mai puţin îndepărtate. Este zona cuprinsă între ramificaţiile de est ale Munţilor
Poiana Ruscă, platou mărginit la nord de Valea Mureşului, la sud de Ţara Haţegului, iar la est oprindu-se în Valea
Cernei. Acesta alcătuieşte o platformă cu o înălţime de 1100 m, fiind despărţit de regiunile vecine printr-o zonă
împădurită şi tăiată de văi adânci (Antologie 1959, p. 3).
Aşezarea Pădurenilor pe latura aceasta estică i-a ferit secole de-a rândul de influenţele externe, fapt care
explică conservarea nealterată a graiului actual în care se regăsesc multe expresii de origine latină (de exemplu „a
vulnera”, cu sensul de a lovi), a portului unic, a tradiţiilor, obiceiurilor, riturilor. Cu toată această izolare, se resimt totuşi
unele influenţe de origine slavă, în special în denumirea unor localităţi ca Sohodol, Ruda, Dobra ş.a. Romulus Vuia
afirma că asemenea particularităţi etnografice s-ar găsi, izolat, la bulgari, „unde între Vidin şi Timoc se află o altă regiune
a Pădurenilor şi mai ales în regiunea de şes din nordul Dunării, în regiunea Vidinului şi a Nicopolei, pe la sfârşitul
veacului trecut, s-a păstrat un port asemănător. Iar în regiunile muntoase ale Bulgariei se poartă şi „colţunii” cu aceeaşi
denumire…se foloseşte la stână un răboj aproape identic cu cel al pădurenilor şi cu o terminologie pastorală mult
asemănătoare cu a noastră…” (Vuia 1958, p. 37).
Pădurenii celor 40 de sate reprezintă ”cea mai interesantă enclavă etnografică din ţara noastră…o comoară
etnografică unică, o arhivă cu documente vii, ale unui trecut pe care nu am reuşit să-l dibuim în întregime” (Secoşan
1982-1983, p. 666). Această cultură populară arhaică, extrem de originală şi de diferită faţă de aceea a regiunilor
învecinate, se distinge prin câteva trăsături principale: amplasarea aşezărilor pe culme, culturi agricole pe dealuri
terasate, lipsa olăritului, portul specific, îndeosebi al femeilor, şi graiul (Kräutner 1984, p. 40). Trebuie amintite de
asemenea laturile social-istorice care, fragmentar, s-au păstrat până pe la mijlocul sec. XX: „a). reminiscenţe de
economie naturală şi de structură social-economică patriarhală; b). elemente de devălmăşie teritorială sătească în
alternarea câmpurilor de ţarină de bucate cu cele de păşune, sau a acestora din urmă cu cele de ţarină de fâneţe; c).
forţa obiceiului juridic comunitar în determinarea riguroasă a momentelor principale ale calendarului pastoral (păscutul
terenurilor de fânaţe primăvara, închiderea fânaţelor vara, slobozirea miriştilor şi porumbiştilor toamna, măsuratul
colectiv al laptelui oilor din turmă, spartul turmei de vară, iernatul în zona fânaţelor de pădure sau de sub pădure); d).
alternanţa şi interferenţa exercitării pădurăritului, mineritului, păstoritului şi a ocupaţiilor tradiţionale secundare (cules,
albinărit, pescuit, vânătoare) cu agricultura, care, în ciuda ponderii sale economice, redusă ori relativ redusă,
funcţionează pretutindeni şi întotdeauna ca o ocupaţie tradiţională de masă” (Dunăre 1974-1975, p. 384).
Omogenitatea lor excepţională este dată de unitatea vieţii comune, a caselor de locuit, a ocupaţiilor, a meşteşugurilor
practicate, a portului popular, a obiceiurilor şi a tradiţiilor, a concepţiei lor de viaţă, într-un cuvânt, a totalităţii produselor
spirituale.
În Ţinutul Pădurenilor, Evul Mediu timpuriu este reprezentat de obiecte ceramice şi de alte materiale
arheologice descoperite la Cerişor şi Crăciuneşti, iar Evul Mediu dezvoltat de descoperirile de la Nandru şi Cerişor. Alte
descoperiri s-au mai făcut la Ghelar, Teliucul Inferior, Alun şi Cinciş-Cerna (Repertoriul 2012).
Înainte de secolele XIII-XIV nu avem informaţii documentare despre Ţinutul Pădurenilor. Dar ţinând cont de
tradiţiile şi obiceiurile Pădurenilor putem conchide că au vieţuit pe aceste meleaguri din vremuri străvechi. Informaţii
documentare despre satele Pădurenilor avem încă din sec. al XIV-lea (vezi prima atestare a localităţii Lunca Cernii la
1369). După Romulus Vuia, cel mai vechi document în care apar nume de sate pădureneşti datează din 1297 (este
vorba de satele Ruda, Zlaşti şi Răcăştia), sate care aparţineau cetăţii de la Hunedoara iar într-un alt document din
1330 regăsim numele satelor Josani, Nandru şi Ogreş (Vuia 1975, p. 428; Vuia 1926, p. 33). La începutul sec. al XVlea se pare că domeniul Hunedoarei cuprindea târgul Hunedoara cu toate satele din apropiere, spre vest toată
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regiunea Pădurenilor cu aşezările de acolo, iar spre est câteva sate de pe valea Streiului, în total vreo 25 de aşezări
(Pataki 1973, p. XI). Începând cu acest secol, cele mai multe informaţii sunt în legătură cu meşteşugul extragerii şi
prelucrării fierului, din acestea reuşind să creionăm şi unele aspecte ale vieţii comunitare pădureneşti. Alte informaţii ne
parvin indirect, prin referirile documentare la domeniul Hunedoarei, care fac trimiteri şi la Pădureni sau care îi includ şi
pe aceştia în categoria supuşilor domeniului. Conspectele din anii 1482, 1506 şi 1510, printre alte informaţii, dau şi liste
cu comunele care făceau parte dintre proprietăţile cetăţii de la Hunedoara. R. Vuia consideră că cea mai completă listă
a comunelor o regăsim în conspectul din 1510 (Vuia 1926, p. 35): Mânerău (Monyorod), Govăjdia (Gabosdvar)Arineş,
Cerbăl, Socet, Poieniţa-Tomii, Ferejd (Ferecze), Zlaşti (Dobramer), Poieniţa-Răchiţelii (Rekecze), Runc (Ronk),
Limperd, Sohodol, Alun (Monyoromezö), Peşteşel (azi Peştişul Mic), Poieniţa-Voinii (Gyurka-Pojnicza), Ruda, Topliţa,
Cerna, Plosca, Teliuc şi comunele azi dispărute Oineasa (Ojnasza), Frăsinet (Frazinet), Brăteasa (Bratyasza), Nadobor
(azi existând valea Nădrabului), Costaia (Cosztaja), Berecz (?), Valea (Vajla şi Vallya), Iuba şi Luba.
Pădurenii Hunedoarei reprezintă una din cele patru grupe de populaţie existente pe cuprinsul judeţului, la sud
de Valea Inferioară a Mureşului. Alături de ţărani, mărgineni şi jieni, Pădurenii multă vreme au fost cuprinşi într-o singură
mare unitate etnoculturală şi anume Ţara Haţegului. În sec. al XV-lea, Pădurenii apar incluşi în domeniul Hunedoarei. Cu
timpul, sub impactul transformărilor sociale, ocupaţionale, de mediu, industriale, însuşi Ţinutul Pădurenilor a suferit
împărţiri zonale etnografice: Pădurenii Hunedoarei, Valea Superioară a Cernei, Muntenii Hunedoarei, Valea Mijlocie a
Cernei şi subzona din imediata vecinătate a municipiului Hunedoara, Valea Inferioară a Cernei (Dunăre 1974-1975, p.
384)
Exploatarea Pădurenilor în perioada feudală nu a fost însă atât de cruntă ca în alte părţi, poate deoarece
aşezarea izolată a satelor, înconjurate de păduri şi văi adânci nu permitea un control prea riguros din partea stăpânirii.
Acest lucru a încurajat aşezarea în acest ţinut a numeroşi fugari de pe moşiile din alte zone ale ţării, în special din
Muntenia şi Moldova. Aceştia erau cunoscuţi sub denumirea de munteni. La începutul sec. XX încă se mai găseau
munteni în comunele Vadu-Dobrii, Poian-Răchiţelii, Teliuc, Vălar, Baia-de-Crai, Topliţa, Păroasa şi Cerna, primele
două localităţi fiind întemeiate de munteni, în celelalte aceştia convieţuind cu Pădurenii. R. Vuia afirmă că muntenii au
fost colonizaţi aici între anii 1740-1750 de către erariu (Vuia 1926, p. 35-36). Ei au fost angajaţi ca tăietori de copaci şi
bocşeri, muncă pentru care au primit atât plata obişnuită, cât şi terenuri pe care şi-au ridicat locuinţe pentru care
plăteau o taxă simbolică de circa 40-90 de bani de iugăr, de unde le vine şi denumirea de „taxalişti” sau „tăşcaşi”,
precum şi păduri din partea statului (Vuia 1926, p. 36). Dacă iniţial numărul familiilor de munteni a fost de 30, cu timpul
şi prin amestecul cu familiile de Pădureni, numărul lor a crescut. Totodată, s-a produs şi fenomenul asimilării lor de
către populaţia de Pădureni, acest fapt fiind remarcat în modificarea graiului, a portului şi obiceiurilor, foarte
asemănătoare, uneori chiar identice cu ale Pădurenilor.
Ocupaţiile tradiţionale ale Pădurenilor au fost agricultura deluroasă şi montană, păstoritul local şi pendular,
pădurăritul, culesul din natură, vânătoarea, albinăritul, pescuitul, cărbunăritul şi mineritul (Milcu, Dumitrescu 1961, p.
22). Având în vedere caracteristicile reliefului din acest ţinut, Pădurenii au practicat o agricultură montană de coastă şi
în răzoare sau în terase (Dunăre 1974-1975, p. 386). Trebuie subliniat faptul că agricultura (deluroasă şi montană) nu
a constituit ocupaţia de bază a Pădurenilor, ci a fost o ocupaţie tradiţională de masă. O caracteristică a zonei este
inversiunea zonelor de vegetaţie şi culturi, astfel că în regiunea văilor mai întâi găsim zona de păduri, apoi, pe măsură
ce urcăm, fâneţele şi arăturile, apoi, pe culme, comuna (Vuia 1926, p. 66). O altă caracteristică a Ţinutului Pădurenilor
este emigrarea sezonală, adică mişcarea populaţiei apte de muncă către regiunea văilor de trei ori pe an, adică
primăvara, vara şi toamna (Vuia 1926, p. 67-68). Acest lucru era posibil deoarece înălţimea ţinutului decala operaţiunile
agricole (săpatul, semănatul, seceratul) faţă de cele din văi, acest fapt dându-le posibilitatea de a câştiga suplimentar
şi, totodată, de a se ocupa şi de terenurile lor agricole.
Din urbariile şi inventarele vremii aflăm că în sec. al XVII-lea Pădurenii aveau obligaţia de a cultiva ovăz pentru
întreţinerea cailor folosiţi în activitatea de minerit. Conform Urbariului din 1681/1682 aflăm că se cultiva şi cânepa din
care Pădurenii confecţionau pânza pernelor de sub şa şi acoperămintele pentru corfele de cărat cărbuni. Femeile
aveau obligaţia iobăgească de a ţese şi lucra această pânză. Datorită producţiei insuficiente de cereale, Pădurenii nu
aveau obligaţia plăţii dijmelor în bucate.
Dacă bogăţiile solului au influenţat ocupaţiile tradiţionale, agricultura şi creşterea animalelor, şi bogăţiile
subsolului au determinat existenţa ocupaţiilor miniere. Fierăritul, în ateliere de suprafaţă şi mineritul, în adâncul
minelor, au înregimentat o mare parte a Pădurenilor. De la producerea mangalului până la lucrul în subteran şi
confecţionarea uneltelor, oamenii locului şi-au adus aportul în producţia domeniului. În această adevărată industrie a
fierului, doar bărbaţii îşi aduceau aportul, femeile şi copiii având alte obligaţii, de regulă gospodăreşti. În privinţa
fierăritului, Pădurenii aveau cele mai multe sarcini. Conform Urbariului din 1681/1682 „Iobagii ereditari din Pădureni
slujesc la mine; ei sunt datori să îndeplinească orice slujbă cerută de nevoile minelor”, aşadar taie lemne pentru fierării,
fac mangalul, îngrijesc caii, scot minereul din mină şi îl transportă, scot fierul şi îl prelucrează (Prodan 1994, p. 129).
Din socotelile existente în registrele începutului de sec. XVI reiese caracterul sezonier al acestor munci. Se ştie că
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fierăriile propriu-zise (atelierele de extras şi prelucrat fierul) funcţionau numai 15-17 săptămâni pe an, anume
primăvara, de obicei lunile aprilie-mai şi toamna în octombrie-noiembrie (Pataki 1973, p. LI). Lucrul la fierării era sistat
în perioada iulie-august şi continua doar în mine.
Sarcinile Pădurenilor se regăseau şi în monopolurile senioriale. Chiar dacă dintre ei nu se alegeau crâşmari
domneşti, de Crăciun, de Paşti şi de Rusalii aveau obligaţie de a vinde câte o bute de vin de 40 de vedre de sat, cu
preţul stabilit de stăpân, iar dacă nu li se da vin, satele erau obligate să răscumpere câştigul cu câte 2 dinari de cupă,
sub titlul de „crâşmă seacă” (Prodan 1994, p. 128). Pentru celelalte monopoluri – vânat, pescuit, morărit, măcelărit etc.
– nu avem informaţii.
Obligaţiile erau atât faţă de stăpânul feudal, cât şi faţă de stat. Prestaţiile erau de trei feluri: dijme, cens şi
slujbe (servitia). Am văzut că dijmele din cereale nu erau date de Pădureni, dar erau compensate cu prestaţia de ovăz
cunoscută sub titlul de cens. Se dădea în schimb dijmă din oi, porci şi stupi, lucrătorii fierăriilor fiind scutiţi de aceste
dijme, dar nu şi bocşerii. Pădurenii care îşi duceau porcii în păduri în perioada ghindelor mai plăteau o dijmă şi anume
un porc din zece, iar pe cei care nu se ridicau la zece îi răscumpărau cu 20 dinari de cap şi cu 4 dinari pe cei rămaşi
după ce s-a luat din ei al zecelea (Prodan 1994, p. 125).
Ţăranii dependenţi aveau mai multe obligaţii băneşti. Dintre acestea, în primul rând trebuie amintit censul, birul
pământului plătit de toţi aceia care aveau în folosinţă pământ arabil şi fânaţ.
Pretenţiile băneşti ale feudalilor nu se limitau doar la cens, ci îmbrăcau şi alte forme, cum ar fi răscumpărările,
taxa regală, darea oastei sau taxa extraordinară (Pataki 1973, p. LV-LVI).
Prestaţiile în natură compuse din pâine, spată de porc, slănină, carne pentru friptură, ouă, vin, iezi, cerbi, ovăz,
fân, lemne, scoarţă de copac, ocupau un loc aparte în aprovizionarea cetăţii, însă acestea de multe ori erau convertite
în bani.
O altă grupă a obligaţiilor iobăgeşti o formau slujbele sau servitia. Această obligaţie se transpunea în munca
gratuită prestată în folosul domeniului. La începutul sec. al XVI-lea aceste obligaţii nu erau prea mari, însă în secolul
următor acestea au crescut foarte mult, „nevoile” feudalilor fiind tot mai mari şi mai diverse, în detrimentul gospodăriilor
individuale. O caracteristică a slujbelor pe domeniul Hunedoarei în sec. al XVI-lea este munca salariată (Pataki 1973,
p. LXI). Nemulţumirile ţăranilor izvorau din abuzurile dregătorilor şi ale castelanilor.
O altă obligaţie a Pădurenilor era cosirea fânului pentru toţii caii întrebuinţaţi la fierării. De asemenea, ei
trebuiau să are pământul pentru cerealele de primăvară, să cultive legume, să semene şi să prelucreze inul şi cânepa,
să dea anual câte 35.700 de pari de vie, să strângă ghindă, mere şi pere pădureţe, porumbele, ciuperci, hamei, să
usuce fructe (Prodan 1994, p. 126).
Altă obligaţie o constituiau „darurile” (munera), obligaţie înscrisă sub titlul „Usus, Ritus et Consventudines”. Ei
erau datori a participa la aprovizionarea cu bucate a cetăţii sau a curţii stăpânului cu diverse ocazii (şederea stăpânului
şi a suitei sale în cetate, nunţi, botezuri, vânători, primiri de oaspeţi, de persoane oficiale, pregătiri de război,
înmormântări şi alte evenimente) (Prodan 1994, p. 126).
Unii iobagi făceau slujba cu meseria lor, de exemplu dulgherii şi pescarii.
Informaţii despre Pădurenii din primul sfert al veacului al XVIII-lea avem din Urbariul din anul 1725. Despre
cărbunari ni se spune că pe umerii lor apăsau cele mai grele sarcini. Pe lângă obligaţiile din secolul trecut, mai trebuiau
să dea câte 2 trunchiuri de copac pentru joagărul domenial de la Runc, să întreţină stăvilarul de la atelierul Limpert, să
ardă var pentru nevoile provizoratului domenial. Referitor la iobagi, se pare că dijmele s-au păstrat şi în sec. al XVIIIlea identice cu cele din secolul trecut, doar despre jeleri avem informaţia că slujba acestora se reducea la o zi pe
săptămână, iar în posesiunile montanistice singura lor obligaţie era o taxa anuală de 1 florin renan şi 40 cruceri (Frăţilă,
Ionaş 1974-1975, p. 377). O situaţie nouă o reprezintă obligativitatea plăţii dijmelor şi de către cetăţeni şi târgoveţi,
consideraţi liberi, doar pentru că locuiau pe pământ fiscal. Cu excepţia nobililor, toţi erau datori cu dijmă din toate
roadele pământului, plătind de asemenea şi câte 1 florin de sesie. Deoarece gospodărirea alodială a domeniului
cunoscuse o mare dezvoltare, aceştia erau obligaţi să participe la construirea şi întreţinerea zăgazurilor de la morile
alodiale, precum şi să transporte caşii din munţi până în cetate sau să răscumpere acest transport cu câte 8 florini
anual (Frăţilă, Ionaş 1974-1975, p. 377).
Nenumăratele obligaţii, dar mai ales abuzurile săvârşite în numele acestora, au determinat proteste din partea
Pădurenilor. Aşa se explică şi aderarea multor ţărani la marea răscoală din 1514 (Pataki 1973, p. LV). În 1762, minerii
din Certej şi Topliţa i-au alungat pe agenţii fiscali şi i-au bătut, tot datorită nemulţumirilor legate de dările împovărătoare
(Basa 1966, p. 132).
Un alt motiv de nemulţumire l-a constituit nerecunoaşterea statutului de miner. „Articolele novelare” din 1747 şi
rescriptul imperial din 8 mai 1771 au reglementat pe baze noi mineritul din Transilvania, printre alte măsuri acestea
cuprinzând şi dispoziţii referitoare la situaţia socială a metalurgiştilor. Trebuie subliniat faptul că în sec. al XVIII-lea, prin
metalurgişti se înţelegeau toţi aceia care se ocupau cu metalurgia fierului, de la extracţie până la produsul finit.
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În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea mulţi ţărani iobagi care lucrau ca şi mineri şi-au exprimat nemulţumirile
legate de obligaţia de a presta robota cu toate convenţiile de răscumpărare a acesteia. O formă nouă de protest s-a
manifestat în satul Ghelar, minerii de aici refuzând să mai plătească impozitele ce le reveneau pe anii 1764-1767 (
Cerghedean 1974-1975, p. 167).
Este de consemnat faptul că rezistenţa depusă a avut ca şi consecinţă anularea restanţelor. Cu toate acestea,
lucrurile nu s-au calmat pentru mult timp, începând cu anul 1770 conflictele reizbucnind cu şi mai multă intensitate.
Obligate de împrejurări, oficialităţile vremii au convocat o comisie mixtă, formată din reprezentanţi ai tribunalului minier,
ai comitatului şi ai fiscului, comisie care a declanşat o anchetă la faţa locului şi în urma căreia s-a constatat că locuitorii
Ghelarului îndeplineau condiţiile pentru a fi conscrişi ca metalurgi. Lucrurile nu s-au rezolvat deoarece comisia,
neasumându-şi responsabilitatea, şi-a înaintat raportul forurilor superioare pentru a lua o decizie în acest caz. Însă în
anul următor, 1775, s-a întrunit o altă comisie, care a luat o decizie în favoarea sătenilor ( Cerghedean 1974-1975, p.
167).
La 1788, satul Ruda din Ţinutul Pădurenilor a fost implicat într-un conflict consemnat de documentele vremii.
Dezvoltarea, în această perioadă, a minelor din jurul Bradului a determinat un consum foarte mare de material lemnos.
Nobilimea locală profitând de situaţie sporeşte taxele pentru folosirea pădurilor, aceste taxe fiind valabile şi pentru
iobagii minieri. Plângerile fiind într-un număr foarte mare, se întruneşte şi de această dată o comisie mixtă care face
cercetări la faţa locului. În urma anchetei s-a constatat că în sat locuiau iobagi ereditari, jeleri, proprietari de şteampuri
în Ruda dar cu domiciliul în alt sat şi persoane care posedau în comun şteampuri cu iobagi locali, într-un cuvânt, mai
multe categorii de locuitori. Taxa care urma să fie plătită nobilului a fost stabilită în funcţie de categoria din care
aceştia făceau parte. Înţelegerea era valabilă numai până la epuizarea pădurii, folosită atât de nobil, cât şi de iobagi,
după care se făcea o altă înţelegere cu nobilul ( Cerghedean 1974-1975, p. 171).
Ca de obicei, înţelegerile nu au fost respectate şi la 1797 apare un nou conflict între nobilul Ladislau Türi şi
mineri ( Cerghedean 1974-1975, p. 171).
Cu toate reglementările existente, nobilul îi împiedică pe mineri să folosească lemnele din pădure şi păşunile,
fapt care dă naştere unor conflicte foarte violente. Deşi ancheta a stabilit că minerii de la mina „12 Apostoli” lucrau în
condiţii foarte grele şi nerentabile iar creşterea taxelor nu era recomandată deoarece îi împovăra prea mult pe mineri,
situaţia nu s-a descongestionat şi a fost obligat să intervină chiar tezaurariatul.
Răscoala lui Hora, Cloşca şi Crişan a afectat şi comitatul Hunedoara, lupta împotriva exploatării feudale
îmbrăcând şi aici următoarele aspecte: cereri ale iobagilor pentru a li se uşura „daturile”, refuzul de a presta slujba
iobăgească şi de a asculta poruncile, fuga de pe moşie, jefuirea curţilor şi atacul asupra autorităţilor, revolta în masă şi
lupta religioasă. Răscoala a afectat şi domeniul Hunedoara, însă într-o măsură mai mică decât alte zone, acţiunile
răsculaţilor aici manifestându-se cu o mai mică intensitate. Trebuie menţionat faptul că pe acest domeniu atât
pertinenţele interne, cât şi cele externe erau formate în majoritate de sate de Pădureni, care datorită dublului lor statut
de ţărani şi mineri beneficiau de anumite privilegii şi scutiri de taxe. De aceea, exploatarea feudală nu era atât de
puternic resimţită de ţăranii dependenţi.. Pădurenii depindeau de erariu şi de castel ca domeniu şi mai puţin de nobili,
care aici nu erau în număr atât de mare, puţini dintre aceştia deţinând aici posesii sau părţi de posesii. Acest fapt, la
care se adăuga şi intensa supraveghere de către autorităţi a zonei datorită existenţei aici a minelor şi uzinelor de fier a
determinat o exploatare mai suportabilă a locuitorilor. Evenimentele din timpul răscoalei nu au fost notabile, ci mai
curând episoade izolate. Astfel, conducătorul fierăriei din Topliţa, van Beugger, raporta că în seara zilei de 10
noiembrie 1784 răsculaţii din Cinciş, refugiaţi în pădure, ameninţau că vor masacra toţi nemţii şi că vor da foc uzinelor
(Lazăr 1995, p. 137). Îngrijoraţi de soarta maiştrilor şi a lucrătorilor nemţi, autorităţile au trimis 74 de grăniceri ca să-i
apere, cerându-i lui van Beugger să sisteze lucrul şi să-i înarmeze pe lucrători cu puşti sau cu topoare şi lopeţi, să
trimită iscoade pe drumurile spre uzină şi să le apere de atacurile răsculaţilor. Aceleaşi îndemnuri le-au primit şi
conducătorii altor fierării.
La 4 noiembrie, Tezaurariatul ordona administraţiei domeniului Hunedoara să manifeste faţă de zonele miniere
o mare vigilenţă atât în privinţa caselor de bani, cât şi a minelor şi în special a turnului de praf din Ghelar. De
asemenea, paznicii minelor trebuiau să ascundă cu mare grijă armele şi praful de puşcă din mine. Cu toate aceste
măsuri, documentele vremii relatează cazul unui funcţionar de la mina Ghelar, care a reuşit să sustragă o cantitate de
praf de puşcă pe care mai apoi l-a dat minerului Zaharia Alic, care la rândul său l-a dat preotului Lazăr, care urma să-l
dea conducătorilor răscoalei (Pascu 1983, p.12-13). Planul acestora a fost dejucat de autorităţi, preotul a fost prins şi
arestat, Zaharia Alic condamnat la 25 de bâte şi plata a 40 de creiţari, contravaloarea prafului de puşcă, interzicerea
deţinerii pe viitori a oricărei arme de vânătoare şi exclus de la munca în mină.
Locuitorii din Boz şi-au manifestat şi ei nemulţumirile, cerând să li se uşureze „datul naturalelor” (renta în
produse), deoarece erau puţini în sat şi nu mai puteau suporta greul acestei sarcini (Basa 1966, p. 130).
Alte nemulţumiri apar la sfârşitul secolului când Curtea de la Viena, în timpul războaielor duse
împotriva Franţei revoluţionare şi a lui Napoleon, pentru a face faţă cerinţelor materiale ale războiului,
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impune noi impozite. Astfel, la 30 ianuarie 1793, comitatul Hunedoara se adresează tribunalului minier
căruia îi aduce la cunoştinţă faptul că în congregaţia nobililor s -a hotărât ca şi proprietarii de mine să
participe la contribuţia de război, proporţional cu veniturile lor (Cerghedean 1974 -1975, p. 168). Trebuie
precizat faptul că printre proprietarii de mine figurau şi mulţi iobagi şi jeleri, care prin răscumpărarea
robotelor puteau să aibă şi îndeletniciri neagricole, practicate pe cont propriu, printre care şi mineritul.
După cum se vede, aceste nemulţumiri din sectorul minier apar şi pe fondul stăpânirii austriece. După ce la
sfârşitul sec. al XVII-lea Transilvania ajunge sub stăpânirea Habsburgilor, noua putere tratează Transilvania ca pe o
provincie cucerită instituind un regim de exploatare colonială. În cadrul acestuia funcţionau trei factori: agentul fiscal,
generalul împărătesc şi călugărul iezuit (Dumitru 1951, p. 30). Agentului fiscal îi revenea sarcina de a aduna pentru
curtea de la Viena resurse băneşti, cu atât mai mult cu cât aceasta era implicată în războaie nesfârşite iar viaţa la curte
era extrem de costisitoare datorită luxului excesiv, fapt care menţinea curtea într-o permanentă criză financiară. Iar
referitor la armată, putem afirma că aceasta avea un comportament caracterizat, chiar de un ofiţer de la justiţia militară
(Flämizer), ca fiind de o cruzime mult mai mare decât a armatei turceşti, iar postul ocupat era considerat drept mină de
aur, o sursă de averi şi viaţă în lux, toate pe spatele locuitorilor. Astfel, exploatarea cunoaşte noi forme, dar cu acelaşi
scop de extorcare a populaţiei transilvănene.
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ARGUMENT PENTRU REMODELAREA UNEI ATITUDINI.
POLITICA REFORMISMULUI IOSEFIN
ŞI PROCESUL EMANCIPĂRII ROMÂNILOR ARDELENI (1765-1790)
Dr. Ioan Cristinel Roman Negoi
Summary. Argument for the remodeling a attitude.The politics of the Josephine reformism and the process of
emancipation of the Romanians from Transylvania (1765-1790). The 18th century remains in the conscience of Europe and in
the pages of speciality literature as the period of the great reforms which led to new directions of development according to the
principles of the Enlightenment promoted by the reforming monarchs. The new type of monarch, convinced by the values of the
ideals of the Enlightenment and aware of his own power, started an ample process of the modernizing the society he was ruling.
Taking this perspective into account, Joseph II’s reign is not an exception, but we can notice that the Austrian emperor’s effort in a
multilayered and traditionalist empire was more difficult than in the other European countries. Due to this, the Josephine reformist
politics enjoyed special attention from the European and national historiography. The theme itself opened to several research
directions allowing some of the most varied approaches and leading to daring results and interpretations. In order to succeed in the
effort of restructuring the state, according to the idea of putting the available resources to good use, the emperor was aware that he
had to get important mutations at the mental and cultural level of the Romanians from Transylvania. We must not forget that it was
even more remarcable the way he consigned the skepticism of this nation that had been through such rough times. In order that the
reforming programme should succeed in a divided and conservative society, the emperor understood that the simple man needs to
be attracted to his projects not as an obeying person, but as a citizen. The communication between the central power and the
individual needed to be direct, participating and, if possible, with no intermediaries that would modify the sent message. The direct
relationship between the Josephine reformism and the emancipation of the Romanians from Transylvania can be expressed through
three major directions that had as a result the transformation of the Romanians from an amorphous mass into a social and ethnical
piece aware of its own value: recovering, uprising and redifining. Joseph II’s reforms finally led to creating new dimensions of the
social, political and cultural life in Transylvania. Especially at a cultural level, the reformism succeeded in increasing the human
personality of the individual also enreaching the dialogue with his peers and, last but not least, with history and the whole community.
Cuvinte cheie: emancipare, reformism josephin, şcoală, tipar, biserică.
Keywords: emancipation, joesphine reformism, school, printing, church, recovery.

Secolul al XVIII-lea rămâne în conştiinţa Europei şi în paginile lucrărilor de specialitate ca perioada marilor
reforme care au condus la noi direcţii de dezvoltare în acord cu principiile iluminismului promovat de monarhii
reformatori. Noul tip de monarh, convins de valoarea idealurilor epocii Luminilor şi conştient de propria-i putere a început
un amplu proces de modernizare a societăţii pe care o conducea. Privită din această perspectivă, domnia lui Iosif al IIlea nu face o notă discordantă însă se poate observa că efortul depus de împăratul austriac într-un Imperiu
multistratificat şi tradiţionalist era cu mult mai dificil decât în celelalte ţări europene. Din acest motiv politica reformistă
iosefină s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea istoriografiei europene şi naţionale. Tema în sine s-a deschis unor
multiple direcţii de cercetare permiţând abordări dintre cele mai diverse şi conducând la rezultate şi interpretări
îndrăzneţe.
De aceeaşi atenţie din partea istoricilor s-a bucurat şi procesul de formare al naţiunilor. Istoriografia
românească a consacrat pagini ample analizei formării sentimentului naţional la românii ardeleni. Analizând diversele
influenţe culturale, ideologice şi sociale, istoricii au reuşit să reconstituie în detaliu etapele formării naţiunii române
subliniind în mod decisiv perioada în care acest proces a început să se cristalizeze. Printr-un îndelungat efort ştiinţific s-a
reuşit identificarea şi descrierea contextului intelectual şi instituţional românesc ce şi-a adus aportul decisiv la formarea
valorilor naţionale. Complexitatea fenomenului formării naţiunii române nu putea fi susţinut doar printr-un efort
unidirecţionat din partea elitei şi instituţiilor româneşti din Transilvania. El a parcurs câteva etape importante şi a avut ca
punct de plecare, politica reformistă a Imperiului Habsburgic care a oferit prin intermediul lui Iosif al II-lea, imboldul
decisiv. Împăratul reformator a dorit să organizeze Imperiul pe baza unor noi principii sociale, politice, administrative şi
economice. Din acest motiv prima mare schimbare a vizat cadrul juridic al statului austriac, fapt ce a oferit românilor
posibilitatea de emancipare colectivă în noul construct proiectat de împărat. Perioada domniei lui Iosif al II-lea a
reprezentat pentru români un moment esenţial în definirea propriei identităţi marcând sub aspect psihologic, politic şi
juridic ridicarea românilor şi integrarea lor alături de celelalte popoare ale monarhiei în statul austriac.
Alegerea anului 1765 ca punct de plecare pentru investigaţia desfăşurată nu s-a făcut în mod aleatoriu. Iosif al
II-lea a devenit coregent în acest an şi, deşi până în momentul debutului său ca împărat în anul 1780, perioada este
dominată de Maria Tereza, contribuţia sa la conducerea Imperiului este esenţială. Chiar dacă convingerile împărătesei
nu au rezonat întotdeauna cu valorile iluminismului, factorii externi şi propria-i capacitate de adaptare au determinat-o pe
aceasta să se înconjoare de o serie de consilieri capabili cu ajutorul cărora a demarat programul de reformare a
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Imperiului. Perioada coregenţei a însemnat din această perspectivă un schimb reciproc de idei între cei doi conducători
care, în funcţie de împrejurări, şi-au adus contribuţia la numeroasele decizii care au marcat acest timp al marilor
schimbări. Punctele de vedere, adesea diferite ale celor doi au creat la nivel central posibilitatea polarizării cercurilor
politice1. Iosif al II-lea a căutat să îşi creeze propriul grup de influenţă şi control format din consilieri cu vederi mai
radicale în conformitate cu propriile sale convingeri. În cadrul Consiliul de Stat, cel mai important organism de
coordonare a problemelor administrative ale Imperiului, echilibrul între cele două tabere a fost asigurat de cancelarul
Wenzel Anton von Kaunitz, care prin diplomaţia sa a reuşit să depăşească o serie de momente dificile generate de
starea de tensiune instalată între mamă şi fiu către finalul domniei împărătesei.
Debutând la conducerea Imperiului la vârsta de 24 ani, Iosif al II-lea şi-a evidenţiat foarte buna pregătire
teoretică, aspect care s-a răsfrânt în proiectele şi măsurile legislative iniţiate caracterizate adesea de o notă de idealism.
Conştient de lipsa de experienţă practică Iosif al II-lea a folosit coregenţa ca un moment de iniţiere în problemele
politice, administrative şi juridice ale Imperiului. Degrevat pentru început de o serie de sarcini, împăratul a putut parcurge
efectiv toate provinciile, în ample călătorii de documentare, care i-au dezvăluit până în cele mai mici detalii tabloul
complex al statului pe care-l conducea. Imperiul Habsburgic constituia în fapt un conglomerat de state ce aveau ca şi
numitor comun dinastia austriacă. În cadrul acestui sistem, fiecare provincie căuta pe baza tradiţiei şi a raportului de
forţe să-şi conserve propriul sistem constituţional şi chiar să-şi extindă aceste atribuţii. Din punct de vedere procedural,
contactul dintre monarh şi supuşi se realiza prin intermediul instituţiilor provinciale, fapt ce aşeza viitorul monarhiei şi al
Imperiului sub dependenţa factorilor politici şi sociali dominanţi în aceste provincii. Înţelegând aceste mecanisme,
împăratul s-a folosit de aceste călătorii pentru a transmite supuşilor propriul program politic. Contactul personal a fost
esenţial în relaţia cu românii ardeleni care, puşi în faţa unui comportament atipic în ceea ce priveşte relaţia stăpânsupus, au dezvoltat un puternic ataşament pentru dinastia austriacă reflectat în mentalul colectiv prin mitul bunului
împărat.
Călătoria lui Iosif al II-lea din anul 1773 în Transilvania a constituit pentru români un moment decisiv. Împăratul
a perceput direct realitatea constituţională şi administrativă a Marelui Principat şi a cunoscut situaţia socio-economică
deosebit de grea a românilor din această zonă a Imperiului. În scrierile personale elaborate în această perioadă el a
identificat cu acurateţe motivele pentru care această populaţie, cea mai numeroasă a provinciei, era din punct de vedere
politic şi social, menţinută de stările privilegiate la statutul de tolerată. Mai important pentru români, împăratul a putut
constata gravele consecinţe economice şi culturale ce decurgeau pentru aceştia din perpetuarea pentru Transilvania a
unui sistem constituţional tradiţionalist şi refractar. Iosif al II-lea a identificat cu acurateţe elementele care au contribuit la
perpetuarea regimului stărilor privilegiate din Marele Principat2. Evoluţia relaţiilor între centru şi provincie a depins de o
serie de factori: politica din timpul predecesorilor săi, guvernatorii trimişi de Viena, opoziţia stărilor privilegiate, războaiele
externe şi statutul de provincie de graniţă al Transilvaniei.
Proiectul de reformare avea în vedere integrarea completă a Marelui Principat în structurile politicoadministrative ale Imperiului, periferia urmând să se emancipeze la rândul ei în strânsă corelaţie cu evoluţia centrului3.
Sensibilitatea împăratului la problema românească a fost în principal rezultatul propriilor idei fiziocrate şi mercantiliste pe
baza cărora dorea să reformeze statul austriac. Iosif al II-lea era conştient că o populaţie săracă şi lipsită de drepturi
politice nu avea cum să manifeste un ataşament sincer faţă de Imperiu şi mai ales nu putea să fie folositoare statului.
Emanciparea pe care el o preconiza urma să se facă individual pornind de la redefinirea rolului social al fiecărui individ,
naţiunea politică şi etnicitatea devenind aspecte secundare în proiectele sale. După model prusac şi francez se făcea
apel la ideea de stat centralizat, iar la acest nivel se oferea un nou model de coeziune întemeiat pe principii noi, de
afecţiune, dar şi de îndatoriri reciproce între membrii societăţii.
Analiza complexităţii programului politic din perioada 1780-1790, care a avut ca şi consecinţă directă ridicarea
socio-culturală a românilor, trebuie strâns corelată cu reforma din perioada tereziană şi iosefină. Accentul a fost pus pe
influenţarea lor reciprocă, pe caracterul unitar al acţiunilor reformatoare, subordonată dezideratelor raţiunii de stat şi
asigurării coeziunii Imperiului. Până la un punct reformismul lui Iosif al II-lea nu este altceva decât o continuare a
direcţiilor şi deciziilor din perioada Maria Tereza, majoritatea dintre acestea fiind însă modificate în sens extinctiv în
conformitate cu opinii sale şi ale consilierilor care îl susţineau. Aşezat în această paradigmă, procesul de emancipare
socială, politică şi culturală a românilor din Transilvania a demarat timid în timpul împărătesei şi a atins punctul culminant
în timpul lui Iosif al II-lea.
Moartea împărătesei a eliberat ambiţiile noului împărat care pentru început a îndepărtat de la Curte o serie de
consilieri cu vederi conservatoare păstrând însă o parte a celor care formaseră în jurul lui Kaunitz tabăra reformatoare
moderată. Convingerile sale erau bine închegate iar faptul că din anul 1765 participa la actul de guvernare îi clarificase
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obiectivele şi opţiunile în plan intern. Pe acest fond s-au dezvoltat ideile etatiste care au stat la baza măsurilor
reformatoare şi legislative stimulând iniţiativele imperiale de organizare administrativă, teritorială, economică,
instituţională, bisericească a Imperiului. Politica de reforme iniţiată de Iosif al II-lea s-a concretizat într-un număr foarte
mare de acte legislative iniţiate într-un timp scurt şi într-o varietate a domeniilor oferind adesea şi multe contradicţii,
aspecte care o fac uneori atât de stufoasă şi implicit dificil de analizat. Proiectele ambiţioase, şi caracterul
temperamental al împăratului au avut ca şi consecinţă emiterea unui număr enorm de patente şi decrete imperiale ce au
vizat toate aspectele societăţii. Reproşând în nenumărate rânduri politica precaută a mamei sale, împăratul nu a pus la
îndoială unitatea şi uniformizarea pe care dorea să le creeze în cadrul Imperiului său. Reformismul iosefin a avut din
această perspectivă un puternic caracter teoretic. Convins de faptul că împăratul este cel mai important funcţionar care
prin exemplu personal de conduită trebuie să demonstreze supuşilor calea de urmat, Iosif al II-lea nu a ţinut cont în
demersul său de realităţile statului austriac.
Pentru a reuşi în efortul de restructurare a statului, în conformitate cu ideea valorificării tuturor resurselor
disponibile, împăratul era conştient că trebuiau obţinute mutaţii importante în planul mental şi cultural al românilor din
Transilvania. Nu trebuie uitat că a fost cu atât mai remarcabil cu cât acesta consemna scepticismul acestei etnii atât de
greu încercate. Pentru ca programul reformator să reuşească într-o societate divizată şi conservatoare, împăratul a
înţeles că omul simplu trebuie atras în cadrul proiectelor sale nu ca supus ci ca cetăţean. Comunicarea dintre puterea
centrală şi individ trebuia să fie directă, participativă şi dacă se poate fără intermediari care să modifice mesajul trimis.
Relaţia directă dintre politica reformismului iosefin şi emanciparea românilor din Transilvania poate fi exprimată prin trei
direcţii majore care au avut ca rezultat transformarea românilor dintr-o masă amorfă într-un corp social şi etnic conştient
de propria sa valoare: recuperarea, ridicarea şi redefinirea.
Într-o primă fază, printr-un ansamblu concentrat de măsuri care au avut ca ţintă sistemul constituţional, s-a vizat
recuperarea românilor din ipostaza politică de toleraţi ai provinciei prin integrarea lor în cadrul acesteia cu drepturi
politice egale cu cele ale naţiunilor privilegiate. Prin reforma administrativă şi legislativă, prin deciziile cuprinse în edictele
de concivilitate şi toleranţă s-a reuşit demolarea sistemului constituţional existent şi înlocuirea sa cu principii moderne de
relaţionare între locuitorii provinciei în care etnia şi religia nu mai constituiau elementele definitorii. Românii deveneau
astfel pentru prima dată obiect al politicii de stat, într-un proces care a inaugurat şi cultivat emanciparea acestui segment
etnic în acord cu dezideratul un singur monarh, o singură naţiune, o singură limbă.
Cea de-a doua fază a urmărit ridicarea culturală, modernizarea societăţii româneşti printr-un vast program de
alfabetizare iniţiat în timpul Mariei Tereza şi extins de către Iosif al II-lea. Tot pentru prima dată românii au fost cuprinşi
de autorităţi într-un amplu proiect de educare ce avea ca scop transformarea acestora din simpli ţărani aserviţi în buni
agricultori, cu minime cunoştinţe economice, plătitori de taxe pentru statul ce oferea protecţia necesară împotriva
abuzurilor nobiliare. Dinspre această direcţie se desprinde cea de-a treia fază a reformismului iosefin în relaţie cu
procesul emancipării românilor ardeleni, cea caracterizată de redefinirea acestui segment prin echivalarea supuşilor
români cu noul model de cetăţean de care Imperiul avea atâta nevoie. După modelul prusac s-a căutat transformarea
tuturor supuşilor în buni militari care conştientizau raţional şi emoţional ataşamentul lor la noua comunitate. Noul
cetăţean era participativ, integrat în sistemul constituţional şi informat de evenimentele majore ce se derulau în cadrul
Imperiului. Probabil că acest deziderat al împăratului era cel mai greu de atins într-o societate tradiţionalistă şi tocmai de
aceea s-a recurs la un ansamblu de măsuri ce au vizat restructurarea bisericii şi a şcolii pe principii etatiste, ca instituţii
pilon chemate să susţină proiectele imperiale. Iosif al II-lea a înţeles că succesul reformelor sale poate fi obţinut numai
prin controlul şi cooptarea în cadrul programului său de redefinire a societăţii pe baza noilor valori iluministe a trei
instituţii importante, legate în mod organic de individ şi societate: biserica, şcoala şi tipografia.
Primul pas absolut necesar a fost reprezentat de reforma administrativă. În general datorită autonomiei
provinciale, administraţia de la nivel local nu cunoştea noţiunea ataşamentului faţă de Curtea vieneză. Ea reprezenta de
cele mai multe ori interesele politice ale diferitelor centre locale de putere care, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul
Transilvaniei, doreau să-şi conserve propriile privilegii politice şi economice4. Primele măsuri în cadrul reformei
administrative au fost demarate în perioada Mariei Tereza când s-a înfiinţat la Viena, în anul 1760, Consiliul de Stat,
organism ce a coordonat majoritatea reformelor din acest domeniu şi în perioada lui Iosif al II-lea5. Reforma
administrativă a Transilvaniei s-a declanşat în exclusivitate în perioada lui Iosif al II-lea şi în general s-a încadrat în
coordonatele generale ale reformei din întreg Imperiul. Conform concepţiei imperiale s-a ţinut cont şi de particularismele
locale înregistrate în documentele imperiale personale redactate în timpul călătoriei din această provincie. Reforma
administrativă din anul 1784 şi reorganizarea Marelui Principat a adus micul funcţionar provincial în rândul administraţiei
centrale şi a aşezat întregul aparat birocratic transilvănean în subordinea voinţei imperiale. Pentru românii din
Transilvania măsurile administrative au fost esenţiale în procesul de emancipare. Prin introducerea edictelor de
4

Drăgan 2000, p. 58.
Săsăujan 2002, p. 38.

5

90

concivilitate şi de eliminare a iobăgiei, prin măsurile în domeniul juridic - Codul Penal şi Codul Civil - , prin reglementările
legislative ale relaţiei dintre nobil şi agricultor, prin limitarea abuzurilor administraţiei locale şi nobiliare, prin schimbarea
criteriilor de admitere în cadrul corpului funcţionarilor imperiali, românii din Transilvania au fost echivalaţi din punct de
vedere juridic cu celelalte naţiuni. Necesitatea rapidă a implementării reformelor l-a obligat să apeleze la structurile de
putere existente din diferitele provincii ale imperiului; structuri conservatoare care au fost supuse, ele însele, reformării.
Din acest motiv a fost necesară cooptarea în actul administrativ a bisericii, care prin intermediul preoţilor devenea o
„administraţie paralelă” atât de necesară în actul comunicativ.
Relaţia dintre Imperiul Habsburgic şi Biserica Romano-Catolică a fost una de conlucrare în spiritul
Contrareformei şi a Conciliului tridentin. Conducătorii Imperiului au considerat până în timpul Mariei Tereza că rolul lor
determinat este recâştigarea poziţiilor bisericii catolice în cadrul statului pe care îl conduceau. Conform propriilor lor
convingeri religioase, reconversia protestanţilor şi ortodocşilor la religia oficială era una dintre misiunile sacre de care
trebuiau să se achite. Din acest motiv cooperarea dintre cele două instituţii a fost benefică ambelor părţi şi Biserica
Romano-Catolică a ajuns să deţină în cadrul Imperiului o largă autonomie juridică si administrativă. Prin intermediul
Ordinului Iezuit şi al clericilor conservatori controlul său a trecut din sfera spirituală în ceea culturală şi educaţională.
Cenzura, sistemul şcolar şi universitar au ajuns să devină atribuţii importante ale bisericii oficiale. Primii paşi spre
reformarea relaţiilor dintre Roma şi Viena au fost demaraţi în perioada Mariei Tereza. Deşi convingerile sale religioase
nu difereau de cele ale predecesorilor săi, războaiele cu Prusia au demonstrat Vienei necesitatea diminuării puterii
administrative şi a influenţei intelectuale a Romei în Imperiu. Majoritatea reformelor din acest domeniu au fost
declanşate în a doua jumătate a deceniului al şaptelea şi au fost susţinute, chiar şi în perioada lui Iosif al II-lea, de către
cancelarul Anton von Kaunitz. Gradual s-a trecut de la reforma administrativă a bisericii la intervenţii şi în domeniul
spiritual şi canonic, dar într-o permanentă consultare cu papalitatea.
Relaţia dintre Imperiu şi necatolici a fost mereu conflictuală din cauza eforturilor depuse de autorităţi în
diminuarea numărului acestora. Readucerea necatolicilor în rândul bisericii oficiale a implicat în general măsuri punitive
ce au constat de la interzicerea exercitării cultului în mod public până la deportări şi închisoare pentru aceştia. Creşterea
influenţei ideilor fiziocrate şi populaţioniste la Viena au determinat unele modificări în politica religioasă a împărătesei şi
astfel, în funcţie de realităţile din provinciile Imperiului, s-a aplicat o politică religioasă mai flexibilă. Moartea împărătesei
a adus în acest domeniu cele mai radicale schimbări. În conformitate cu propriilor sale convingeri şi al consilierilor săi,
Iosif al II-lea a întreprins în acest domeniu cea mai amplă şi radicală reformă. Diferenţa esenţială dintre politica sa şi cea
a predecesoarei sale a constat în faptul că în raport cu statul, individul era evaluat în funcţie de valoarea sa economică
şi intelectuală iar apartenenţa sa la un cult creştin a devenit din această perspectivă o problemă secundară. Pentru a
reuşi în efortul său, Biserica oficială a fost restructurată din temelii şi adusă la stadiul de Biserică de Stat
(Staatskirchensystem). Dacă în timpul Mariei Tereza, reforma a vizat mai ales aspectele economice şi laice, extinzânduse apoi şi asupra aspectelor doctrinare, totul pe fondul unei colaborări sinuoase cu Roma, în schimb, noul împărat, a
atacat de la început problemele ecleziastice ale Bisericii Romano-Catolice, fără a încerca o minimă colaborare cu
papalitatea. Împăratul era convins că succesul reformelor sale depindea în mare măsură de recâştigarea încrederii
populaţiei necatolice.
O serie de măsuri au dus treptat la diminuarea influenţei papale în Imperiu şi la sporirea autorităţii imperiale în
domeniul administrativ şi al episcopilor în domeniul ecleziastic şi dogmatic. Raţionalizarea bisericii în spiritul ideilor
janseniste a continuat prin scăderea numărului de călugări şi sporirea clerului secular. Preotul devenea în concepţia
iosefină principalul actor al bisericii. Rolul său se amplifica prin faptul că trebuia să sprijine efortul de educare al maselor
în spiritul noilor valori. Prin introducerea salarizării el devenea în acelaşi timp un funcţionar al statului ce trebuia să
îndeplinească atribuţii şi în acest domeniu. Astfel, preotul prin influenţa spirituală în comunitate şi subordonarea faţă de
stat urma să contribuie prin puterea exemplului la crearea noului model de cetăţean în parametrii valorilor iluministe şi
ale conceptelor morale creştine universale. În raport cu necatolicii, cea mai importantă decizie a împăratului a fost
Edictul de Toleranţă. Prin introducerea acestuia s-a reglementat modul de convieţuire dintre religiile Imperiului. S-a creat
astfel un climat propice care a reuşit să îndepărteze abuzurile autorităţilor şi astfel necatolicii au putut fi recuperaţi ca
cetăţeni pentru stat.
În Transilvania politica de catolicizare dusă de autorităţile austriece a avut chiar de la începutul secolului al
XVIII-lea importante consecinţe asupra românilor. Pe baza promisiunilor imperiale oficiale de rezolvare a problemelor
juridice şi de încadrare în structurile politice ale Principatului, elita clericală ortodoxă a decis trecerea la Biserica Romei.
Noul construct religios nu a fost recunoscut de stările privilegiate şi după reaşezarea relaţiilor cu Imperiul - este vorba de
războiul curuţilor - punerea în practică a deciziilor imperiale pentru uniţi au fost abandonate. Crearea Bisericii GrecoCatolice a dus în rândul românilor la o ruptură importantă. În general, autoritatea austriacă a susţinut efortul elitei grecocatolice de catolicizare a românilor ortodocşi care în cadrul Principatului nu erau nici măcar menţionaţi. Mişcările
religioase declanşate de Visarion Sarai şi Sofronie au avut ca efect, recunoaşterea din partea autorităţilor austriece, a
realităţii religioase din Transilvania. Sub presiunea acestor mişcări şi a evenimentelor similare din Imperiu, autorităţile
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centrale au introdus pentru românii ortodocşi o serie de decizii favorabile care au culminat cu înfiinţarea în anul 1761 a
Episcopatului ortodox de la Sibiu. Practic, din acest moment cultul ortodox din Transilvania a fost recunoscut oficial şi sa admis pentru el o toleranţă limitată. Moartea împărătesei a avut şi pentru Transilvania efecte importante în plan
religios. Emterea Edictului de Toleranţă la 8 noiembrie 1781, de către Iosif al II-lea, avea să redefinească raporturile
religioase dintre locuitorii Marelui Principat. Chiar dacă catolicismul era în continuare favorizat, românii ortodocşi şi
greco-catolici au primit o libertate de exprimare religioasă mai mare. Ambele biserici au avut posibilitatea de a-şi extinde
propria reţea parohială şi de a-şi construi noi biserici. Prin dispoziţii imperiale ulterioare relaţiile dintre cele două instituţii
religioase româneşti au fost reglementate şi astfel cele două biserici au trecut de la o relaţie de confruntare directă la
una de colaborare pentru apărarea intereselor românilor. Politica de toleranţă a dus astfel la un echilibru religios între
românii transilvăneni, atât de necesar în perioada post iosefină, când cele două biserici au demonstrat că sunt capabile
să conlucreze pentru emanciparea naţională.
La fel de important, din perspectiva reformei religioase iosefine, a fost pentru români redefinirea rolului preotului
în cadrul societăţii. Acest fapt a fost corelat cu introducerea unor măsuri ce trebuiau să amelioreze din punct de vedere
financiar situaţia acestora. O clasă socială importantă pentru românii din Transilvania a trecut astfel într-un alt registru
social şi civic, fapt ce a avut urmări imediate. Emanciparea preoţilor nu avea cum să nu declanşeze din partea acestora
un răspuns favorabil la efortul imperial. Dacă luăm în calcul şi faptul că majoritatea elitei româneşti era de origine
clericală putem înţelege mai bine dimensiunea adeziunea populaţiei româneşti la valorile reformismului iosefin.
Şcoala a fost, la rândul ei, un alt domeniu important de manifestare a reformismului iosefin. Primele măsuri au
fost luate în perioada Mariei Tereza când s-a observat situaţia culturală retrogradă a Austriei în comparaţie cu celelalte
state europene. Monopolul şcolar şi intelectual iezuit care îşi demonstrase propriile limite şi necesitatea unor buni
specialişti la nivel central au determinat-o pe împărăteasă să introducă primele măsuri de reformare a sistemului
universitar austriac. Susţinută de consilieri ca Gerard van Swieten şi Carol Anton Martini, împărăteasa a înfiinţat în anul
1760, Comisia Aulică Şcolară (Studienhofkommission) care urma să coordoneze reforma în acest domeniu important.
Desfiinţarea Ordinului Iezuit în anul 1773 de către papa Clement al XIV-lea a obligat autorităţile imperiale la regândirea
completă a sistemului şcolar oficial. Sub coordonarea specialiştilor Gratian Marx şi Ignatius Felbiger s-a trecut la
aplicarea unor principii pedagogice noi în şcolile gimnaziale şi elementare. Reforma şcolară s-a desfăşurat la început
doar în provinciile ereditare fiind extinsă ulterior în Ungaria. În anul 1777, Ratio Educationis intra în vigoare pentru
această zonă şi în mod precaut îşi propunea reformarea sistemului gimnazial şi mai puţin a celui elementar. Pentru
Transilvania, unde situaţia confesională şi etnică era mult mai complexă, problema reformei şcolare a fost amânată pe o
perioadă nedefinită. Abia în anul 1780 asistăm la modificări importante. Dacă în timpul Mariei Tereza statul s-a îngrijit de
dezvoltarea sistemului gimnazial, care urma să formeze noua generaţie de funcţionari, ofiţeri şi clerici; scopul central al
politicii şcolare iosefine l-a constituit dezvoltarea învăţământului elementar, de masă, conform convingerii personale a
împăratului, că masele producătoare şi contribuabile reprezintă cea mai mare utilitate în stat. Din acest motiv în fruntea
Comisiei Aulice Şcolare a fost numit în anul 1781, Gottfried van Swieten, o persoană cu vederi liberale, anticlerical şi
reformator. Pe baza noilor principii o serie de gimnazii diocezane şi universităţi au fost închise sau reduse ca activitate,
efortul principal al statului în plan financiar orientându-se în extinderea sistemului şcolar elementar. Astfel, în Imperiul
Habsburgic s-a aplicat pentru prima dată în Europa cea mai amplă campanie de alfabetizare cu rezultate remarcabile
pentru această perioadă. Acest efort s-a datorat în mod special convingerilor personale ale împăratului care considera
că binele public şi nevoile cetăţeneşti cer ca toţi indivizii să aibă un minim de cultură şi un minim de educaţie civică, fiind
de datoria statului să se îngrijească de educarea unor cetăţeni luminaţi.
În Transilvania sistemul şcolar a fost unul eminamente confesional. El reflecta în mare măsură situaţia socială
şi constituţională a Marelui Principat. Cele mai extinse sisteme şcolare erau cele protestante care, sprijinite şi de o
realitate economică şi politică puternică, au putut să se dezvolte autonom chiar şi în perioada habsburgică. Sistemul
şcolar catolic a avut la rândul său o extindere puternică în perioada secolului al XVIII-lea fiind susţinut de stat şi de
ordinele călugăreşti catolice. Românii au beneficiat de propriile şcoli prin intermediul greco-catolicilor care, cu sprijinul
autorităţilor centrale au reuşit să dezvolte la Blaj propriile seminarii şi gimnazii. Cu toate eforturile depuse de elita grecocatolică, aceste şcoli nu acopereau nevoia de educaţie din rândul populaţiei româneşti care reprezenta din punct de
vedere educaţional segmentul cel mai vitregit. Din această perspectivă, sistemul şcolar ortodox era oficial inexistent,
deşi unele şcoli primare au fost deschise cu sprijinul comunităţii şi al bisericii. Pornind de la studierea dezvoltării
sistemelor şcolare confesionale din Transilvania putem concluziona că la începutul domniei lui Iosif al II-lea rata cea mai
mare de analfabetism se înregistra în rândul populaţiei româneşti care nu putea susţine un sistem educaţional propriu.
Eforturile în reducerea decalajelor au fost declanşate în perioada domniei sus amintitului împărat. Primii paşi s-au făcut
în anul 1781 când pentru această provincie s-a aprobat o variantă mai redusă a lui Ratio Educationis, adaptată
învăţământului confesional local: Norma Regia. Ea a fost elaborată de Mártonffi József, directorul şcolilor elementare din
Transilvania, care i-a avut ca şi colaboratori pe Kováts János, profesorul Gimnaziului Piarist din Cluj şi pe Pállya István,
rectorul Academiei Tereziene din Cluj. Proiectul, acceptat de Comisia Catolică şi înaintat de Camcelaria Aulică a
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Transilvaniei a fost aprobat de Iosif al II-lea la 16 mai 1781, intrând imediat în vigoare. Concomitent cu aprobarea
legislaţiei s-a modificat şi sistemul de control şi coordonare a învăţământului, prin înfiinţarea unui adevărat “minister” şi
anume Commissio Litteraria, desprinsă din vechea Commissio Publico-Ecclesiastica, subordonată din 1784 direct
Comisiei Aulice Şcolare din Viena. Astfel, din punct de vedere instituţional sistemul şcolar din Transilvania a fost aşezat
în sfera intereselor imperiale depinzând direct de instituţiile aulice centrale ce coordonau reforma şcolară. Efortul de
extindere al reţelei şcolare elementare a fost susţinut cu ajutorul bisericii care a deţinut în continuare un rol de control
local prin intermediul preotului. Acesta avea misiunea de a supraveghea educaţia spirituală a elevilor prin predarea
catehismului, dar şi de a observa conduita morală şi profesională a dascălului. Pentru români, debutul implementării unui
program şcolar sistematic este marcat prin numirea în fruntea şcolilor elementare a directorilor Gheorghe Şincai, pentru
învăţământul greco-catolic, şi a lui Dimitrie Eustatievici, pentru învăţământul ortodox. Ambii s-au remarcat prin
demersurile de creştere a numărului şcolilor elementare, prin strădaniile de alfabetizare şi ridicare culturală a românilor
ardeleni. Munca lor a fost dublată de o bogată activitate în plan pedagogic prin editarea unui număr impresionant de
manuale şi mai ales prin pregătirea dascălilor, resursele umane atât de necesare pentru succesul unui proiect de
asemenea dimensiuni. Chiar dacă la moartea lui Iosif al II-lea, statul austriac şi-a retras sprijinul pentru şcolile româneşti
primare, ambele biserici româneşti au continuat să susţină extinderea reţelei elementare prin atragerea sprijinului
comunităţii locale. Evoluând mult mai lent ca în perioada iosefină, acest proces a continuat pe toată perioada secolului al
XIX-lea profitându-se şi de faptul că legislaţia şcolară elaborată între anii 1780-1790 a fost menţinută în Principat până
în anul 1805. Astfel, putem concluziona că reforma şcolară iosefină a avut în durata lungă a istoriei românilor ardeleni
impactul cel mai important, ea a contribuind în mod esenţial la evoluţia şi integrarea acestora în modernitate.
În privinţa instituţiei tipografiei şi a atragerii acesteia în efortul reformator iosefin evenimentele au diferit într-o
mare măsură. În general, de la începutul apariţiei tiparului, activitatea a fost desfăşurată de o breaslă independentă de
stat. Ulterior, anumite instituţii şcolare şi religioase şi-au dezvoltat ateliere pentru a putea susţine propriile programe
educaţionale sau ideologice. După ce cartea tipărită a jucat un rol important în demararea şi răspândirea ideilor
Reformei, Biserica Romano-Catolică şi indirect, statul austriac, au înţeles că trebuie instituită cenzura ca instrument de
control asupra tipografiei şi a produselor acesteia. Biserica Catolică a devenit prin intermediu iezuiţilor cel mai important
factor în acest domeniu, în cadrul Imperiului Habsburgic. Pornind dinspre aceste perspective şi în contextul reformei
şcolare era firesc ca echipa de consilieri din jurul împărătesei Maria Tereza să pună în discuţie şi supremaţia iezuită în
domeniul cenzurii. Puterile pe care le aveau în comisia de cenzură erau exorbitante deoarece, pe lângă lucrările de
teologie, ei le cenzurau şi pe cele de medicină şi de ştiinţă. Necesitatea modernizării societăţii reclama deschiderea
culturii austriece spre curentele gândirii europene şi, implicit, trecerea cenzurii din sfera de control a iezuiţilor în cea a
statului. Astfel, anul în 1760 Comisia Aulică de Studii a primit atribuţii şi în această direcţie. Chiar dacă în perioada
tereziană s-au publicat o serie de cărţi importante iar cultura austriacă a cunoscut o receptivitate crescută la valorile
iluministe, cenzura a rămas în continuare eficientă şi în mare parte controlată de Biserica Romano-Catolică. În anul 1781
s-a trecut la reorganizarea Comisiei de cenzură şi la schimbarea fundamentală a principiilor ce stăteau la baza acestei
activităţi. Practic, comisia de cenzură a fost laicizată şi scoasă de sub autoritatea bisericii, fapt ce era în concordanţă cu
spiritul Edictului de Toleranţă şi a reformelor din domeniul educaţiei. Acest demers avea în acelaşi timp şi o latură
pragmatică, de slăbire a autorităţii bisericii şi de întărire a controlului statului. Coordonarea cenzurii a fost încredinţată lui
Gottfried van Swieten, preşedintele Comisiei Aulice de Studii. Acesta introduce o serie de criterii atât de indulgente,
încât de obicei sunt respinse pamfletele care conţineau critici la adresa împăratului şi a altor persoane precum şi
anumite opere teologice care criticau biserica. Relaxarea cenzurii avea să ducă în final la un având deosebit în apariţia
de lucrări noi, periodice şi pamflete, care au creat pentru prima dată în Imperiu, un spirit critic şi polemic în rândul
cetăţenilor.
În Transilvania, cea mai importantă tipografie a fost cea deschisă la Blaj care a avut de la început ca scop
susţinerea efortului de definire confesională în rândul enoriaşilor Bisericii Greco-Catolice. De asemenea, prin publicaţiile
tipografiei, statul austriac a încercat să oprească afluxul de carte ortodoxă de peste Carpaţi. În perioada lui Iosif al II-lea,
tipografia de la Blaj a devenit un important instrument în cadrul reformei şcolare. Tipografia a oferit cadrul necesar de
manifestare a reformei iosefine prin publicarea de cărţi esenţiale la preţuri accesibile (manuale, cărţi de ridicare, cărţi cu
conţinut civic etc.), dar şi a actelor legislative imperiale (patente, circulare, decrete). Gheorghe Şincai a publicat aici cea
mai mare parte a manualelor sale, care au stat la baza sistemului educaţional românesc. Tipografia, prin publicaţiile sale,
a produs schimbări de ordin cultural şi mai ales mental, ale căror consecinţe au devenit vizibile în durata lungă a evoluţiei
românilor ardeleni, prin coagularea şi mai apoi afirmarea unei puternice conştiinţe naţionale.
Moartea împăratului a determinat şi pentru tipografia de la Blaj la un regres editorial. Elita intelectuală
românească care contribuise prin publicarea de cărţi de popularizare la răspândirea noilor valori iosefiniste a fost redusă
la tăcere şi din acest motiv o parte a ei a fost obligată să se regrupeze în jurul mediului universitar de la Buda unde
spiritul iosefin a continuat să existe. Mediul cultural de la Buda, prin multitudinea oportunităţilor deschise în faţa
intelectualilor români a contribuit la conservarea şi chiar amplificarea proiectelor culturale româneşti. Acest fapt a devenit

93

posibil prin activitatea în cadrul tipografiei a corifeilor Şcolii Ardelene, Samuil Micu Klein, Gheorghe Şincai şi Petru Maior
care şi-au asumat conştient programul împăratului de ridicare socială şi politică a românilor din Transilvania, prin
educaţie şi cultură. Tipografia Universităţii din Buda a reprezentat un mediu progresist cristalizând un fenomen cultural unic la
acea vreme, cu implicaţii profunde asupra procesului emancipării românilor din Transilvania.
În ciuda perioadei scurte de guvernare absolută, reformismul promovat de Iosif al II-lea a avut importante consecinţe
asupra percepţiei de sine a românilor. Astfel, românii şi-au recâştigat respectul de sine ca indivizi, au început să conştientize
valoarea socială şi etnică în raport cu autorităţile locale şi au putut să îşi redefinească poziţia de cetăţeni într-un stat multietnic
şi multiconfesional. Moartea împăratului în anul 1790 a schimbat radical situaţia politică din Transilvania. Revoltele
naţiunii nobiliare maghiare corelate cu problemele din Ţările de Jos austriece au determinat pe noul împărat Leopold al
II-lea (1790-1792) să convoace Dieta Transilvaniei. Un spirit revanşard şi demolator a dus în final la refacerea vechiului
sistem constituţional în care românii au fost readuşi la stadiul de naţiune tolerată. În acest context, efortul politic
românesc s-a îndreptat spre menţinerea statutului social şi politic câştigat în perioada iosefină. Pentru prima dată
românii au demarat acţiuni în numele naţiunii, mişcarea Suplexului devenind cea mai importantă acţiune politică
românească în finalul secolului al XVIII-lea. În mod cert, diferitele confesiuni creştine, şi în special opoziţia dintre
ortodoxie şi catolicism, au reprezentat frontiere suplimentare de tensiune. Şi totuşi, graniţele nu s-au dovedit a fi
insurmontabile. Lucru valabil mai ales în cazul coexistenţei şi cooperării dintre uniaţii şi ortodocşii din Transilvania, unde
faptul de a fi român a fost principalul liant6. Acţiunea coordonată a celor două biserici româneşti la care asistăm este
până la un punct un rezultat al reformei iosefiene. Cuprinse într-un proiect vast, ambele biserici deveniseră parteneri
reali de dialog şi colaborare cu autorităţile provinciale şi centrale. Chiar dacă tensiunile dintre uniţi şi ortodocşi persistă în
perioada secolului al XIX-lea, colaborarea în plan politic şi cultural reprezintă o constantă a elitelor. Readucerea la statul
de tolerat a produs în mentalul românilor acea sinapsă de legătură necesară pentru formarea naţiunii moderne. Între
planul gândirii şi planul faptei, distanţele nu sunt atât de mari. În general, se poate observa că accentuarea contradicţiilor
din interiorul Principatului, ca urmare a crizei declanşate după moartea împăratului a avut loc în consens cu cristalizarea
spiritului de regenerare naţională când s-a prefigurat o imagine a societăţii clădită pe noile idealuri sociale şi naţionale.
Era firesc ca noile abordări de la nivelul elitei româneşti transilvănene să adâncească meditaţia pe marginea unor noţiuni
fundamentale în restructurarea modernă a conştiinţelor. Sub impulsul lor, noţiunea de naţiune a dobândit o accepţiune
socială mai largă, capabilă să cuprindă întreaga populaţie românească din Transilvania. Restauraţia a avut urmări grave
în durata lungă a evoluţiei Imperiului. Sistemul politic a reafirmat o structură socială puternic ierarhizată. Contradicţiile
care au marcat sistemul au fost cu atât mai acute cu cât ele s-au concentrat pe acele aspecte care au coincis cu
diferenţele naţionale şi etnice. Forţele sociale aparţinând clasei de mijloc în sens larg, fie că erau de origine rurală sau
urbană, au fost prea puţin numeroase şi incapabile din punct de vedere finaciar să susţină o creştere modernă de tip
capitalist7.
Reformele lui Iosif al II-lea au dus în final la crearea unor noi dimensiuni ale vieţii sociale, politice şi culturale din
cadrul Transilvaniei. În plan cultural în mod deosebit reformismul a reuşit să sporească personalitatea umană a
individului îmbogăţind şi conţinutul dialogului său cu semenii şi, în ultimă instanţă, cu timpul, cu istoria şi cu întreaga
colectivitate.
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STUDENŢI DIN MEDIAŞ LA UNIVERSITĂŢI EUROPENE (1750 – 1800)
Drd. Dragoş Lucian Ţigău
Zusammenfasung. Die Studenten aus Mediasch an europäischen Universitäten (1750–1800). In der hier analysierten
Zeitspanne wird die Rolle der Intellektuellen immer wichtiger und entwickelt sich zu dem Status von Beruf oder Amt, die oft in den
Dienst des Staates gestellt werden. Die Tätigkeit der Hochschulabsolventen wird immer mehr unter moralischem und materiellem
Aspekt geschätzt. Der Besuch der akademischen Zentren aus dem Reich entsprach vollkommen der öffentlichen Politik. Im Sinne
der Aussage der Kaiserin Maria Theresia, die meinte: „Das Schulwesen aber ist und bleibet allezeit ein politicum” (1770) gab es
Versuche, den Besuch der ausländischen- insbesondere der protestantischen- Universitäten zu verbieten. Für die Periode 1750–
1800 werden 55 Jugendliche aus Mediasch erwähnt, die Universitätsstudien abgeschlossen haben. Die meisten haben die
Universitäten aus Erlangen, Jena, Tübingen und Wien besucht. In einigen Familien waren, gleichzeitig oder in verschiedenen
Generationen, Personen mit hoher Ausbildung. Der materielle Zustand und die Haltung der Eltern bestimmten entscheidend den
Besuch der Kurse. Die hohe Ausbildung kann aus Veröffentlichung von Vorträgen und wissenschaflichen Arbeiten, sowie aus
besonderen Leistungen der postuniversitären Karriere geschlossen werden. Heimgekommen haben die ehemaligen Studenten in
verschiedenen Bereichen gearbeitet: im kirchlichen (Pfarrer, Prediger, Kuratoren), administrativen (Bürgermeister, Berater),
didaktischen (Lektoren, Professoren, Rektoren) Bereich.
Cuvinte cheie: Mediaş, Transilvania, universitate, studenţi, doctorat.
Schlagwörter: Mediasch, Siebenbürgen, Universität, Studenten, Doktorat.

În a doua jumătate a Secolului Luminilor, învăţământul din Transilvania a cunoscut progrese importante sub
aspectul conţinuturilor şi organizării. Naţiunea saşilor, cu un statut privilegiat în ordinea constituţională a Transilvaniei, şia modelat propriul sistem educaţional sub influenţa unor factori diverşi. Cea mai importantă cauză a fost intervenţia
hotărâtă a statului în problemele învăţământului. Dificultăţile de la începuturile stăpânirii habsburgice au amânat pentru
ultima treime a secolului XVIII aplicarea unei politici şcolare coerente şi riguroase. Până atunci, biserica a rămas să
coordoneze activitatea domeniului educaţional, potrivit celor statornicite în Evul mediu1. Ideea de a turna supuşii, diverşi
sub aspect etnic, lingvistic şi confesional, în tiparul cetăţeanului fidel Imperiului, productiv economic, la nevoie soldat şi
întotdeauna plătitor de impozite, acelaşi peste tot, a determinat şi reformele şcolare din a doua parte a secolului.
Convingerea în forţa educaţiei, generală în Luminile europene, a constituit baza unei adevărate pedagogii pan-imperiale
aplicată uneori cu mijloace severe, dar cu intensitate maximă şi efecte remarcabile. Epoca tereziană şi cea iosefină au
stat sub semnul şcolii şi al pedagogiei, prin promovarea hotărâtă a unui complex program oficial de luminare.
Amestecarea intenţiilor absolutiste şi de catolicizare ale Casei suverane de Habsburg cu principiile iluministe a fost
exprimată în concepţia că „numai uniformitatea şcolilor poate crea uniformitatea de gândire generală şi de principii, de
concepţii despre patrie şi datoriile faţă de ea, idei ce trebuie să constituie cea mai strânsă legătură între suverani şi
obedienţa liniştită a supuşilor”2. În spiritul sentinţei împărătesei Maria Tereza, potrivit căreia „învăţământul este şi
rămâne o chestiune politică” (das Schulwesen aber ist und bleibet allezeit ein politicum, 1770)3, au existat încercări de a
interzice frecventarea universităţilor din afara Imperiului, mai ales a celor protestante. Restricţiile au început în anul
1752, când peregrinarea academică a fost refuzată tuturor celor care nu se pregăteau pentru teologie. Chiar şi viitorii
preoţi trebuiau să se îndrepte doar spre universităţile din statele prietene Austriei. Războiul de 7 Ani a oferit autorităţilor
motivaţia de a interzice părăsirea Imperiului, dispoziţie reiterată şi în august 1764, când raţiunile politico-militare nu o mai
susţineau4. Revoluţia Franceză şi războaiele napoleoniene au dat ocazia unei noi închideri a accesului spre universităţile
apusene (1795)5. Totodată, s-a impus interdicţia de comercializare a cărţilor neverificate de cenzură, dispoziţie extinsă la
toate tipăriturile importate nu numai din lumea rusă sau Ţara Românească, dar şi de la Halle şi Leipzig, oraşe
universitare frecventate de medieşeni (1 sept. 1770)6.
Simultană cu consolidarea regimului habsburgic în Transilvania a fost afirmarea pietistimului, dezvoltat în cadrul
Universităţii din Halle şi răspândit în Principat de studenţii care învăţaseră acolo. Influenţa ideilor pietiste transpare în
regulamentele gimnaziilor săseşti elaborate după anul 17507. Curentul pietist a contribuit la cultivarea limbii germane, la
generalizarea instruirii primare pentru ambele sexe, la introducerea unor manuale şi materiale didactice noi. Un alt factor
1
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determinant în modernizarea învăţământului Naţiunii săseşti a fost crearea la Sibiu, în aprilie 1753, a Consistoriului
Superior al Bisericii Evanghelice. Prima întrunire s-a făcut chiar cu scopul examinării candidaţilor doritori să studieze la
universităţile străine8. De la început, această instituţie a primit largi competenţe în organizarea învăţământului. După o
scurtă perioadă de inactivitate (1757–1762), Consistoriul a lucrat sistematic timp de două decenii. În 1780–1781, acesta
a fost restructurat prin înfiinţarea unui Consistorium Evangelicorum Publicum (general superior) secondat de Consistorii
pentru fiecare district şi scaun săsesc. Vechile atribuţii, limitate în decada reformelor iosefine, au fost restaurate în ultimii
ani ai secolului XVIII. Meritul Consistoriului constă în buna organizare a şcolilor de pe Pământul Crăiesc şi în susţinerea
dreptului saşilor la o instrucţie superioară în universităţile apusene9.
A doua jumătate a secolului XVIII evidenţiază cel mai bine disputa dintre tendinţele de centralizare şi
uniformizare, promovate de Habsburgi, şi viziunea tradiţională de dezvoltare autonomă a saşilor. Pe de o parte,
impunerea programului oficial de luminare a conturat tot mai pregnant categoria intelectualilor, dornici să-şi amelioreze
statutul material şi social prin educaţie şi competenţă. Rolul lor social devine tot mai important şi evoluează spre statutul
de profesie sau funcţie puse adeseori în serviciul statului. Activitatea absolvenţilor de şcoli înalte se bucură de o
apreciere crescândă sub aspect material şi moral. Perspectiva clericală, dominantă în Evul mediu şi la începutul
modernităţii, este concurată de noile orizonturi de afirmare. Studioşii au posibilitatea să devină artişti, funcţionari, jurişti,
medici, ofiţeri, profesori, tehnicieni etc10. La rândul ei, profesionalizarea a contribuit la dezvoltarea şi diversificarea reţelei
de învăţământ şi a ramurilor ştiinţei, la conturarea unor noi orientări în lumea artelor, ideilor şi literaturii, la maturizarea
conştiinţei individualităţilor naţionale. Tinerii întorşi de la studii au avut partea lor de contribuţie la modernizarea oraşului
lor, la promovarea „etosului instruirii” specific zonei central-europene în răstimpul dintre 1750–1850. Privind din cealaltă
parte, se constată că Mediaşul avea un învăţământ bine dezvoltat, completat printr-o îndelungată şi fructuoasă
peregrinare academică. Prin numărul de tineri şcoliţi la universităţile europene, Mediaşul a urcat constant în topul
oraşelor transilvane, ajungând, în intervalul 1700–1750, pe locul al treilea, după Sibiu şi Braşov. Şcoala era accesibilă
tuturor locuitorilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială. Biserica Luterană care coordona învăţământul, s-a
dovedit a fi mai receptivă la progres decât statul, una din cauze fiind tocmai contactele strânse cu universităţile din
spaţiul german. Consistoriul evanghelic a luptat energic pentru liberul acces spre centrele academice occidentale,
reuşind să obţină concesia ca tinerii care doreau să urmeze o carieră clericală să poată studia şi în afara graniţelor
Imperiului. De asemenea, saşii au respins prevederile cuprinse în Norma regia pro scholis magni Principatus
Transilvaniae (1781), prin care învăţământul gratuit era desfiinţat, iar accesul la şcolile mai înalte era limitat (din punctul
de vedere al utilităţii cetăţenilor)11. Centralismul administrativ, adversar al autonomiei teritoriale şi al drepturilor
corporative, a fost privit de saşi ca un pericol pentru statutul lor de stare privilegiată. Naţiunea săsească a văzut în stat
nu atât un agent al modernizării şi reformei, cât mai ales un factor de obstrucţie în autonomia şi autoadministrarea ei12.
Înainte de a pleca spre universităţile europene, tinerii medieşeni îşi începeau pregătirea în gimnaziul oraşului.
Acesta funcţiona după un regulament aproape centenar13, care trebuia adaptat la noile concepţii şi valori iluministe. În
1762, gimnaziul medieşan a primit o nouă organizare, regulamentul său fiind redactat după modelul celui de la Sibiu
(1756–1758)14. Erau reglementate programa studiilor, normele de comportament, modalităţile de numire şi salarizare a
profesorilor, drepturile şi obligaţiile lor. Periodic, un inspector luteran controla calitatea procesului educaţional.
Problemele disciplinare erau tratate cu exigenţă maximă, gimnaziul medieşan fiind printre cele mai riguroase şcoli din
reţeaua de învăţământ luterană15. Ciclul de studii începea cu două–trei clase elementare, continua cu gimnaziul inferior
(Untergymnasium) care cuprindea cinci clase (Teutonica, Minorum, Rudimentistarum, Grammatistarum, Syntaxistarum).
Gimnaziul superior (Obergymnasium) avea trei clase (Poesis, Rhetorica, Logica)16. Şcoala era condusă de un rector,
ales dintre absolvenţii universităţilor europene, secondat de un co-rector (Konrektor), doi lectori şi cinci colaboratori17.
Elevii erau recrutaţi dintre localnici (adolescentes/ chlamidati) sau din tinerii proveniţi din afara oraşului (studiosi/ togati),
ultimii fiind admişi în urma susţinerii unor examene şi obligaţi să plătească o taxă de doi florini18.
Pe lângă gimnaziul luteran a funcţionat şi o şcoală catolică întreţinută de călugării piarişti. Existenţa gimnaziului
catolic este limitată la perioada 1741–1789, instituţia fiind descurajată de autorităţile luterane. Pentru români s-a
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constituit prin decret imperial (1785) o şcoală trivială cu elevi ortodocşi şi greco-catolici. Şcoala românească a funcţionat
într-o clădire proprie abia din 1824, construită prin eforturile episcopului unit Ioan Bob19.
Calitatea învăţământului medieşan a facilitat continuarea studiilor în universităşile europene. La înscrierea în
facultăţi, tinerii erau capabili să converseze în limba latină şi se adaptau uşor la sistemul de predare-învăţare şi evaluare
academică. Ei aveau şi avantajul cunoaşterii limbii germane, devenită acum mijloc oficial de comunicare, care le uşura
mult traiul cotidian în oraşele unde îşi petreceau câţiva ani din viaţă. Faţă de prima jumătate a secolului al XVIII-lea,
când centrele academice au fost frecventate de 81 medieşeni, în partea a doua a veacului sunt atestaţi numai 55 de
studioşi. Scăderea se poate explica prin amintitele constrângeri impuse de autorităţile habsburgice. Totuşi, numărul
universitarilor medieşeni rămâne însemnat. În perioada 1751–1800, pentru întreaga regiune Transilvania–Banat–
Partium sunt înregistraţi 1515 studenţi la universităţile europene, cei 55 de medieşeni reprezentând 3,6% din total20.
Majoritatea tinerilor din Mediaş s-au îndreptat către universităţile din spaţiile austriac şi german (52), doi orientându-se
spre centrele ungureşti şi unul spre spaţiul italian. Dacă se ia în calcul doar frecvenţa din centrele austro-italo-germane,
făcându-se abstracţie de şcolile ungureşti unde prezenţa este încă modestă (abia 135 studenţi între 1777–1800), se
poate constata că în privinţa numărului de studioşi, Mediaşul ocupă locul al treilea în topul oraşelor din regiunea
Transilvania–Banat–Partium, după Sibiu (134) şi Braşov (104), devansând Sighişoara (51), Clujul (42), Timişoara (39) şi
Aradul (15). Pe lângă această poziţie onorabilă, deţinută şi în prima parte a Secolului Luminilor, oraşul Mediaş s-a mai
remarcat prin numărul relativ mare de centre academice frecventate de locuitorii săi. Cele 11 universităţi, unde au studiat
medieşenii între 1750–1800, erau foarte diferite între ele: fie aveau o lungă tradiţie academică (Padova – 1222, Viena –
1365, Leipzig – 1409, Tübingen – 1477, Wittenberg – 1502, Jena – 1558) sau erau recent înfiinţate (Göttingen – 1734,
Erlangen – 1742, Pesta – mutată de la Trnava în 1777), unele erau catolice (Padova, Viena), majoritatea îşi păstraseră
caracterul protestant (Erlangen, Jena, Leipzig, Tübingen, Wittenberg), cea din Strasbourg a redevenit catolică după
anexarea la Franţa (1681), iar universitatea din Göttingen s-a remarcat de la început prin spiritul liber. Faţă de epocile
anterioare se constată câteva schimbări semnificative. Mai întâi, studioşii medieşeni reîncep să frecventeze, după o
întrerupere de două secole (1564–1772), universitatea vieneză. Această lungă absenţă se explică la început prin
insecuritatea generată de proximitatea stăpânirii otomane, apoi prin dezinteresul tinerilor luterani faţă de un centru
catolic, tutelat în parte de iezuiţi, atitudine perpetuată în secolul XVIII prin resentimentele faţă de administraţia
habsburgică. În capitala Imperiului oferta educaţională era generoasă, dovadă că medieşenii sunt prezenţi la
Universitate21 unde studiază dreptul sau medicina, dar şi la şcoli noi: Academia cezaro-crăiască de Geniu (K.K.
Ingenieur- und K.K. Genie-Akademie ) creată în 1717 şi Academia de Arte (K.K. vereinigten Akademie der bildenden
Künste) înfiinţată la 172522. O discontinuitate evidentă a existat şi în cazul accesului spre universităţile italiene. Singurul
student din veacul al XVIII-lea este Theodorus Megyesi, înscris la Padova după 90 de ani de când trecuse pe acolo
ilustrul său concitadin Laurentius Toppeltin. În paralel, s-a diminuat foarte mult prezenţa la universitatea din Wittenberg:
abia doi studioşi faţă de 53 (din totalul de 90) în perioada Principatului autonom şi 30 (din 81) în prima jumătate a
secolului XVIII. De asemenea, a încetat frecventarea universităţii din Halle, datorită interdicţiilor impuse de Habsburgi,
inclusiv în privinţa importului de carte (1770). O scădere semnificativă se observă şi în cazul universităţii din Jena: 17
cursanţi faţă de 43 în prima parte a secolului. În schimb, a crescut interesul pentru şcolile din Erlangen şi Tübingen (17,
respectiv 11 studenţi). Din 1783 începe frecventarea universităţii din Pesta23, şirul medieşenilor fiind inaugurat cu doi
absolvenţi în farmacie.
Peregrinarea academică a fost un fenomen restrâns, doar zece studenţi figurând înscrişi în matricolele a două
universităţi: Erlangen–Jena (3)24, Erlangen–Göttingen, Erlangen–Leipzig, Erlangen–Tübingen, Jena–Leipzig, Jena–
Nürnberg, Viena–Leipzig şi Wittenberg–Leipzig25. Accesul a fost limitat de distanţele mari şi de costurile ridicate pe care
le pretindea peregrinarea, obstacole depăşite de ambiţia medieşenilor pentru dobândirea unei pregătiri mai temeinice,
precum şi de atracţia exercitată de prestigiul universităţilor.
Informaţiile despre studioşii Mediaşului se pot reconstitui într-o formă acceptabilă. Evoluţia academică
transpare din matricolele universitare, iar cariera ulterioară se întregeşte din surse variate: registre parohiale, acte
administrative, publicaţiile foştilor absolvenţi etc. Identificarea cursanţilor este posibilă prin precizarea expresă a oraşului
şi a regiunii de provenienţă, în forme ortografice variate: Media Transsilvaniae, Mediensis, Mediasch Transsylvanus, von
19
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Mediasch, von Siebenbürgen aus Mediasch. Rar este indicată apartenenţa la naţiunea săsească (ex Mediass Saxo Tr.)
sau la „naţiunea” universitară germană (ego Theodorus Megyesi filius Johannis Megyesi Transylvanus descriptus sum in
hoc libro matriculatorum inclytae nostrae Nazionis Germanicae)26. În unele cazuri, studioşii declaraţi medieşeni
proveneau din alte localităţi: Aţel (Petrus Auner Media), Băgaciu (Johann Georg, Christian Bartholomaeus şi Lucas
Johannes din familia Schuller Media Tr.), Hoghileag (Martin Teutsch Mediasch Tr.), Sighişoara (Martin Binder Mediasch)
şi Şeica Mare (Jac. Josephus Mangesius aus Mediasch)27. Despre Johann Georg Schuller, născut la Băgaciu, se
cunoaşte că şi-a dobândit pregătirea preuniversitară la şcolile din Mediaş, Târgu-Mureş şi Sibiu28.
Câteva familii se remarcă prin faptul că au în rândul lor, pe parcursul mai multor generaţii, persoane cu studii
înalte. Familia Auner a dat pe parcursul secolului XVIII un număr de opt studenţi (câte patru în fiecare jumătate), iar în
neamul Hahnenheim au existat trei fraţi: Andreas, Peter şi Stephan Andreas (ultimii doi fiind, cel mai probabil, gemeni)29.
Familia Schuller oferă un alt exemplu sugestiv: Christian Schuller a studiat la Halle în 1748, fiii săi Lucas Johannes şi
Christian Bartholomaeus au fost înmatriculaţi simultan la Jena (15 mai 1764), iar mezinul Johann Georg, născut în 1763,
când fraţii săi se pregăteau de facultate, a ajuns şi el cursant la Erlangen şi Göttingen când avea 19 ani30. De
asemenea, fraţii Martin şi Michael Traugott Josephi au studiat pe rând (1798, 1801) teologia la Tübingen31.
Starea socială a studioşilor a fost variată, însă exemplele edificatoare sunt relativ puţine. Indiscutabil, toţi tinerii
erau oameni liberi şi proveneau din familii capabile să le plătească sumele necesare studiilor. Se remarcă fraţii Andreas,
Peter şi Stephan din familia Hahnenheim care îşi etalează titlul de „Freiherr von Siebenbürgen aus Mediasch”, tatăl lor
fiind judele oraşului (între 1752–1770)32, dar şi Georg Hitsch înscris ca „Nobilis Tr.” la universitatea vieneză33. Câţiva
studenţi proveneau din familii de preoţi (pastori, predicatori), de militari (general, căpitan, puşcaş), de proprietari34. Ei se
recrutează şi dintre fii de lucrători: agricultor la Hoghileag sau meşter ţesător în Mediaş35. Un caz interesant este al
studentului medicinist Paul Meissner: tatăl său bun fusese chirurg, dar murise, în timp ce părintele adoptiv (Johann
Wagner) era cleric în Mediaş36.
Vârsta studioşilor este cunoscută pentru jumătate din numărul celor repertoriaţi. Au existat cursanţi aflaţi în
perioada copilăriei, precum Franz Prokop von Werlein (10 ani în 1778) şi Joseph von Lebzeltern (12 ani la 1794), înscrişi
în Şcoala de ingineri militari de la Viena37, dar şi studenţi de vârstă adultă (24–25 ani)38. Confesiunea majorităţii tinerilor
a fost, neîndoielnic, cea luterană. Menţiunile explicite sunt foarte rare şi provin de la universitatea din Pesta, loc unde
specializările noi erau accesibile studenţilor de orice credinţă39.
Din anexa studiului se poate remarca faptul că au existat situaţii când tinerii din Mediaş au plecat simultan, câte
2–3 sau 5, spre aceeaşi universitate. Tovărăşia a servit la creşterea siguranţei călătoriei, la acomodarea mai uşoară în
primele luni de cursuri şi la întrajutorare. Totodată, medieşenii şi-au făcut studiile alături de ardeleni proveniţi dintr-un
număr mare de oraşe şi târguri. Starea materială a condiţionat în mod hotărâtor urmarea cursurilor. Doar familiile
înstărite îşi puteau permite cheltuieli însemnate pe o perioadă apreciabilă. La taxele de studiu se adăugau costurile
legate de întreţinere, procurarea cărţilor şi rechizitelor, tipărirea dizertaţiilor de absolvire. În octombrie 1753, Theodorus
Megyesi a plătit la înscrierea în facultatea juridică de la Padova suma de 30 de livre (solvi libras 30), iar generalul
Lebzeltern a dat 300 de florini pentru fiul său Joseph, în contul cheltuielilor pentru pensiune, la înrolarea în Şcoala de
ingineri militari (30 sept. 1794). Mai avantajat a fost copilul Franz von Werlein (10 ani), ale cărui costuri de întreţinere în
aceeaşi şcoală au fost acoperite de fundaţia Griener40. De facilităţi materiale a beneficiat şi Petrus Auner. La Tübingen,
pe 23 aprilie 1770, profesorul de jurisprudenţă Christian Heinrich Hiller a dispus prin testament crearea unei fundaţii care
să acorde stipendii pentru patru ardeleni ce studiau teologia reformată (Stiftung für Studierende der evangelischen
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Theologie aus Siebenbürgen). Petrus Auner a avut şansa să se afle printre primii stipendişti numiţi chiar de către
profesorul C. H. Hiller41. Preţul ridicat al studiilor explică de ce puţini studenţi s-au încumetat la o peregrinare academică.
Deşi Iluminismul era în plină afirmare, cvasi-totalitatea tinerilor au optat pentru o carieră clericală. Acest fapt
reiese din matricolele universitare, unde ei apar înscrişi ca studenţi la teologie (theologiae studiosus)42, dar şi din
evoluţia post-universitară. Celelalte specializări sunt abia remarcate, dar ele prefigurează deschiderea spre modernitate.
A existat un interes pentru medicină (Johann Michael Gierling, Paul Meisner, Daniel Gottlieb Scheint) şi Artele frumoase
(Johannes Kraeger) studiate doar la Viena, şi pentru farmacie (Martinus Kessler, Stephanus Czoppelt) urmată numai la
Pesta43. Spre capitala Imperiului s-au îndreptat cei doi viitori ingineri militari şi un doritor de studii juridice (Georg
Hietsch)44. Frecvenţa efectivă a cursanţilor poate fi reconstituită doar pentru o treime din numărul lor. Tinerii au studiat
între câteva luni şi opt ani45. O soartă nefericită au avut-o Michael Meyndt şi Peter Hahnenheim, ambii înscrişi când
aveau 22 de ani, decedaţi în timp ce învăţau la Erlangen46. Cele mai îndelungate studii le-au făcut Martinus Kessler şi
Franz Werlein. Primul a plecat din Mediaş la 3 iulie 1783, cu intenţia de a studia farmacia, iar după cinci ani a devenit cel
dintâi medieşan absolvent al universităţii din Pesta (18 iunie 1788). În aceeaşi perioadă, concitadinul Werlein a intrat de
copil în Şcoala de ingineri militari de la Viena – Laimgrube (1 nov. 1778), la sfârşitul studiilor întinse pe opt ani servind
drept cadet într-un regiment de infanterie (1 iulie 1786). Pe timpul studiilor, tinerii înmatriculaţi aveau un statut bine
definit în cadrul comunităţii academice şi în oraşul care îi găzduieşte. Activităţile de învăţare, pregătirea examenelor şi
susţinerea dizertaţiilor erau coordonate de profesori şi rectori care deţineau titlul de doctor47.
Absolvirea facultăţilor şi obţinerea unor grade academice sunt atestate doar pentru câţiva din tinerii repertoriaţi.
Cei doi elevi militari sunt foarte diferiţi sub aspectul carierei şi informaţiei documentare. Joseph Lebzeltern (1782–1836)
îşi începe meseria armelor ca stegar într-un regiment de infanterie (1797) şi avansează până la gradul de general-maior,
având funcţia de inspector general al uniformelor (1834)48. Cariera lui Franz Werlein rămâne luminată doar la început,
când proaspătul absolvent devenise cadet de infanterie. Departe de casă s-a afirmat şi Paul Traugott Meissner (1778–
1864). După finalizarea cursurilor de medicină la Viena, el lucrează o perioadă ca farmacist la Bad Aussee, Braşov şi
Sighişoara. Reîntors în oraşul natal, se căsătoreşte, dar pleacă definitiv înapoi la Viena. Aici devine profesor la
facultatea de chimie din cadrul noului Institut Politehnic (K.K. polytechnisches Institut), desfăşurând timp de trei decenii
(1816–1845) o bogată activitate49. După cum se observă, doar un absolvent a intenţionat să profeseze în învăţământul
superior, fapt ce constituie un regres faţă de epocile anterioare. Dintre cei reîntorşi acasă, 29 îşi încep cariera ca
profesori (lectori)50. Cei mai capabili au deţinut pentru câţiva ani funcţia de rector al gimnaziului medieşan51. Alţi cinci
absolvenţi au activat în domeniul didactic la Sighişoara (Petrus Auner, Martin Binder, Martin Teutsch)52 şi Sibiu (Johann
Brenner-Lucas, Johann Georg Schuller)53. Cu toate acestea, profesoratul a fost privit ca o activitate temporară. În epocă,
s-a menţinut ideea că adevărata împlinire a carierei era ocuparea unei demnităţi ecleziastice de pe cuprinsul Pământului
Crăiesc. Se poate remarca faptul că 16 dintre foştii studenţi au păstorit într-o singură parohie între 25 şi 47 de ani54.
Calităţile au fost apreciate prin alegerea sau numirea în funcţii onorante. Daniel Graeser (1752–1833) a înaintat până la
demnitatea de episcop superintendent – cea mai înaltă în Biserica Luterană (1822–1833)55. În fruntea decanatelor/
capitlurilor s-au aflat Theophil Auner (Copşa Mare şi vicar episcopal), Johann Brenner-Lucas (Miercurea), Andreas
41

Fata, 2006, p. 248. Primele patru stipendii au fost obţinute de Petrus Auner din Mediaş, de sighişorenii Jakob Simonis şi Andreas
Clemens, ultimul „mit einer doppelten Portion”.
42
Szabó-Szögi, 1998, nr. 89, 144, 185, 412, 563, 570, 736, 744, 1058, 1929, 2420, 2429, 2525, 2644, 2907, 3327, 3478, 4320.
43
Ibidem, nr. 1336, 2609, 3415 (medicină); 2272 (arte); Szabó, 2005, nr. 313, 903 (farmacie).
44
Ibidem, nr. 1700 (drept), 2396, 4409; Gatti, 1901, p. 314, 387 (geniu).
45
Ibidem, nr. 736, 2601 (1 an); 2525, 3415, 3549, 4352 (2 ani); 412, 563, 1336, 2396, 3543 (3 ani); 569 (4 ani); 4409 (8 ani); Szabó,
2005, nr. 903 (5 ani).
46
Ibidem, nr. 1503 şi 2644.
47
Mokos Gyula, Magyarországi tanulók a jénai egyetemen, Budapest, 1890, p. 61-68.
48
Szabó-Szögi, 1998, nr. 2396; Gatti, 1901, p. 387; OBL, V, 1970, p. 68.
49
Ibidem, nr. 2609; OBL, VI, 1974, p. 202-203. Dintre lucrările sale: Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie, 5 vol.,
Wien, 1819-1833; Neues System der Chemie, 3 vol., Wien, 1835-1838; Vorträge über Pyrotechnik, Wien, 1852. În 1822 se
recomanda: „Magister der Pharmacie, ordentl. und öffentl. Professor der technischen Chemie am k. k. polytechnischen Institute in
Wien, ordentlichem Mitgliede der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg, und
Ehrenmitgliede der pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Petersburg”, cf. Handbuch, II, foaia de titlu.
50
Ibidem, nr. 144, 185, 563, 736, 744, 963, 1054, 1058, 1173, 1391, 1393, 1719, 1929, 2294, 2420, 2429, 2479, 2525, 3327, 3367,
3413, 3454, 3478, 3568, 3572, 4305, 4320, 4352, 4562.
51
13 din cei 29 lectori (ibidem, nr. 144, 185, 736, 963, 1054, 1058, 2429, 2479, 3327, 3367, 3572, 4305, 4562). Lista rectorilor la
Schuller, 1896, p. 123.
52
Szabó-Szögi, 1998, nr. 147, 412, 4053.
53
Ibidem, nr. 569, 3549. În cadrul gimnaziului sibian, Brenner a fost colaborator IV (1760-1761) şi III (1762), apoi lector III (1763),
iar Schuller a ocupat funcţiile de lector I (1793) şi co-rector (1794-1798), cf. AVSL, 1884, p. 484 şi 486.
54
Ibidem, nr. 3572 (25 ani), 145, 3413 (26 ani), 569 (27 ani), 1929, 2420, 3568 (29 ani), 144 (31 ani), 89, 736 (32 ani), 2294, 2525,
4352 (33 ani), 2479, 1391, 3327 (35, 37, 47 ani).
55
Ibidem, nr. 1393; Trausch, II, 1870, p. 16.
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Graeser (Mediaş) şi Johann Georg Schuller (Sibiu)56. Johann Wagner şi-a încheiat cariera ca paroh al Mediaşului
(1821–1830)57. Unii preoţi s-au dedicat scrisului, alcătuind lucrări interesante, tipărite sau rămase în manuscris, despre
literatură, istoria ecleziastică şi politică a saşilor, despre probleme teologice etc. Dintre aceşti clerici se remarcă
Johannes Michaell Ballmann (1765–1804)58 şi Johann Georg Schuller (1763–1830)59.
Modelul de afirmare în domeniul administrativ-judiciar este ilustrat de Andreas Hahnenheim (1749–după 1817)
care devine, pentru mulţi ani, jude al scaunului Sibiu (1788–1789, 1797–1804), notar (1786–1787) şi primar al oraşului
omonim (1789–1790, 1811–1817)60. Fratele acestuia, Stephan Andreas, se impune printre notabilităţile locale, fiind ales
consilier al scaunului Mediaş61. Realizări însemnate vin şi din partea foştilor studenţi medicinişti. Daniel Gottlieb Scheint
(1772–1835) activează la început în Szolnok, iar din anul 1800 este medicul oraşului şi scaunului Mediaş62. Este singurul
absolvent care îşi etalează titlul academic de doctor (Doktor der Medizin). Funcţia de medic al Mediaşului este ocupată
din 1839 de un alt absolvent al universităţii vieneze, anume Johann Michael Gierling, care desfăşoară o activitate
rodnică până în 1846–1847 63. Specializarea farmaciei este reprezentată de Stephanus Czoppelt (n. 1774). El începe să
o studieze de tânăr la Sibiu, chiar înainte de a deveni student la Pesta, apoi o profesează şi după obţinerea diplomei64.
O meserie aparte, unică în rândul absolvenţilor acestei perioade, este cea de maestru ebenist. A fost practicată de
Johannes Kraeger, primul student medieşan la Arte Frumoase (1775)65.
Pe ansamblu, perioada este importantă prin schimbările aduse sistemului de învăţământ, dar mai ales prin
transformările la nivelul conştiinţelor şi vieţii spirituale. Viaţa culturală a saşilor cunoaşte progrese semnificative: apar
primul jurnal politic (Siebenbürgische Zeitung, 1784) şi cea dintâi revistă de ştiinţă (Siebenbürgische Quartalsschrift,
1790), se crează societăţi de lectură, se extind bibliotecile şi se constituie bogata colecţie a guvernatorului Samuel
Brukenthal, de care va beneficia cercetarea ştiinţifică viitoare. A existat chiar şi intenţia înfiinţării unei academii în
Transilvania (1762)66. În acelaşi timp, modelul dinamic de dezvoltare din Occident, manifestat prin industrializare,
liberalism, mobilitatea indivizilor şi egalitate civică, model promovat inclusiv prin peregrinarea academică, a devenit
factorul de disoluţie inexorabilă a societăţii săseşti tradiţionale, îndeosebi pe parcursul secolului al XIX-lea.
ANEXĂ

LISTA STUDENŢILOR (1750 – 1800)
Nr.
crt.

Nume şi prenume

1
2

Theodorus Megyesi
Johann Brenner-Lucas
Media Tr.

3

Michael Gottfried Brenner

4

Johann Czelg v.
Siebenbürgen aus
Mediasch
Michael Meyndt

5

Universitatea
şi
specializarea
Padova
Jena
teologie
Erlangen
teologie
Jena
Erlangen
teologie
Erlangen
teologie

Perioada
25 oct. 1753
16 oct. 1754 –
22 mart. 1758

Cariera post-universitară

Profesor (1759-1763), diacon (1763) la
Sibiu; pastor şi decan la Miercurea Sibiului
(1772-1799)

4 mart. 1760
17 oct. 1760
23 nov. 1761
31 oct. 1763

56

Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Ighişul Nou (1778-1796)
Moare în timpul studiilor (apr. 1764)

Ibidem, nr. 148, 569, 1391, 3549.
Gräser, 1862, p. 86.
58
Trausch, I, p. 47-55. Statistische Landeskunde Siebenbürgens im Grundrisse (parte tipărită, Hermannstadt, 1801, parte în mss.);
Geschichte Siebenbürgens von den ältesten Zeiten bis auf Andreas II. mit vielen Beilagen (mss.).
59
Ibidem, III, p. 246. Schulplan für die Gymnasialschulen der Sachsen in Siebenbürgen, 1823; Siebenbürgisch-sächsisches Idiotikon,
1838 (ambele în mss.).
60
Franz Zimmermann, Chronologische Tafel der Hermannstädter Plebane, Oberbeamten und Notare in den Jahren 1500 bis 1884,
în AVSL, 1884, p. 554-556.
61
Szabó-Szögi, nr. 1504.
62
Ibidem, nr. 3415; Trausch, III, p. 166-167; OBL, X, 1990, p. 70. Este autorul lucrărilor Die Heilquelle von Borszék, nach eigenen
Erfahrrungen in Kürze beschrieben von einem prakt. Arzte, Wien, 1824; Das Land und Volk der Szeckler in Siebenbürgen, in
physischer, politischer, statistischer und geschichtlicher Hinsicht, Pesta, 1833.
63
Ibidem, nr. 1336.
64
Szabó, 2005, nr. 313.
65
Szabó-Szögi, 1998, nr. 2272.
66
Schulordnungen, I, p. 277-281; II, p. XII-XIII.
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6

Daniel Georg Duldner
Media Tr.

Jena

14 nov. 1763

7

Michael Fleischer Media
Tr.
Lucas Johannes Schüller
Media Tr.
Christian Bartholomaeus
Schüller Tr.
Johann Waechter Tr.

Jena

2 mai 1764

Jena

15 mai 1764

Jena
Nürnberg

13 ian. 1767
16 sept. 1768

Tübingen
Erlangen
teologie

20 sept. 1768
23 sept. 1768

Erlangen
teologie
Tübingen
teologie
Erlangen
teologie
Erlangen
teologie

23 sept. 1768

8
9
10
11
12
13

Petrus Auner Media
Johann Georg Auner von
Mediasch
Michael Lieb

14

Johannes Gottlieb Lupini

15
16

Jeremias Olert
Martin Binder

17

Petrus Traugott Brecht

18

22

Andreas G. Hahnenheim
Freiherr von Siebenbürgen
aus Mediasch
Peter M. Hahnenheim
Freiherr von Siebenbürgen
aus Mediasch
St. Andreas Hahnenheim
Freiherr von Siebenbürgen
aus Mediasch
Andreas Leutschaft ex
Mediass Saxo Tr.
Michael Hitsch Media Tr.

23

Georg Hietsch Media Tr.

24

Daniel Graeser Tr.

25

Andreas Schlosser

26

Martinus Fabini Mediens.

27

Johannes Kraeger

28

Joannes Wagner Media Tr.

19
20
21

Profesor şi rector (1772-1775) al
gimnaziului din Mediaş; predicator şi pastor
la Bratei (1776-1788)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Nemşa (m. 1792)
Profesor şi rector (1775-1778) la Mediaş;
pastor la Băgaciu (1778-1803)
Lector la Mediaş (1770); pastor la Filitelnic
(1801)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Şoala (1781); cleric la Valea Viilor (1783);
pastor la Richiş (1810-1814)
Lector la Sighişoara (până în 1774)
Lector şi rector (1778) la Mediaş; pastor
(1779) şi cleric (1783-1810) la Valchid
Profesor şi rector (1781-1783) la Mediaş;
cleric la Valchid, apoi la Muşna (17901806)
Profesor şi rector (1779-1781) la Mediaş;
pastor la Buzd (1783-1818)
Profesor, co-rector şi predicator (1787) la
Sighişoara; pastor la Saschiz (1792-1807)

18 iun. 1771
25 aug. 1769
28 aug. 1769

Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Bazna (1779-1787)
Jude al scaunului Sibiu (1788-1789, 17971804); notar (1786-1787) şi primar al
Sibiului (1789-1790, 1811-1817)
Decedat în timpul studiilor (nov. 1770)
Consilier al scaunului Mediaş

Strassbourg
teologie
Wittenberg
Leipzig

11 dec. 1769

Viena
juridic
Leipzig
Jena

1772

Tübingen
teologie
Viena
arte plastice
Wittenberg

11 apr. 1770
14 mai 1770

15 apr. 1772
21 iun. 1772

Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Moardăş (1787-1816)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Axente Sever (1784) şi Nemşa (17921800)

12 oct. 1775

Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Şaroş/ Târnave (1786); pastor la Biertan şi
superintendent al Bisericii luterane (18221833)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Alma (1787-1811)
Profesor şi rector (1783-1784) la Mediaş;
pastor la Haşag (1784-1802)
Ebenist

13 dec. 1776

Profesor şi rector (1784-1790) la Mediaş;

6 iul. 1772
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29

Franz Prokop von Werlein

30

Stephanus Andreae
Siebenbürgen

31

Georg Czekelius von
Siebenbürgen

32

Christian Schuller Media
Tr.
Martin Teutsch Mediasch
Tr.
Jac. Josephus Mangesius
aus Mediasch

33
34

Viena
inginerie
militară
Erlangen
teologie
Jena
Erlangen
teologie
Jena
Jena
Leipzig
Neprecizat

1 nov. 1778 –
1786

Erlangen
teologie

9 sept. 1781

Jena

6 oct. 1781

27 apr. 1782

17 nov. 1779
6 mart. 1780
17 nov. 1779
6 mart. 1780
8 mai 1780
10 ian. 1783
ante 1781

35

Daniel Christian Sander Tr.

36

Andreas Scheint

37

Johann Richter Tr.
Mediasch
Johann Georg Schuller von
Mediasch

Erlangen
teologie
Erlangen
Göttingen
teologie

Martinus Kessler, Medias
Transsylvanus
Stephan Gottlieb Roth Tr.
Mediens

Pesta
farmacie
Tübingen
teologie

1783 – 18 iun.
1788
26 nov. 1783

Johannes Michael
Ballmann Mediensis
Friedrich Krauss Mediens
v. Siebenbürgen
Matthias Gottlieb Zoppelt
Tr. aus Mediasch

Tübingen
teologie
Tübingen

1790
5 oct. 1790

Jena

19 oct. 1790

Jena

5 iun. 1793

Viena
inginerie
militară
Tübingen
teologie
Viena
chimie,
medicină
Tübingen

30 sept. 1794
– oct. 1797

Tübingen

1796

38

39
40
41
42
43
44

Andreas Graeser

45

Joseph von Lebzeltern

46
47

Josephus Schmidt aus
Mediasch in Siebenbürgen
Daniel Gottlieb Scheint

48

Mathias Auner Media

49

Andreas Fabini Traugott
aus Mediasch

13 mai 1782
10 nov. 1783

21 oct. 1794
1795 – 1797
1796
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pastor la Valchid; paroh la Mediaş (18211830)
Cadet într-un regiment de infanterie (1 iul.
1786)
Predicator la Mediaş (până la 1792), pastor
la Axenter Sever (m. 1824)
Profesor şi rector (1790-1792) la Mediaş;
pastor la Satu Nou (1796-1828)

Activează ca profesor la Sighişoara (1781);
pastor la Jimbor (1782-1792)
Lector la Mediaş (1783); predicator la
Biertan (1786); pastor la Haşag (18021835)
Profesor şi rector (1792-1798) la Mediaş;
pastor la Aţel (m. 1819)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Bazna (1808-1834)
Studiază şi la Univ. Leipzig
Profesor (1793) şi co-rector (1794-1798) la
Sibiu; pastor la Cisnădie (1797), cleric la
Şura Mare (1810) şi decanul capitlului din
Sibiu (1817-1825); m. 1830
Profesor şi rector (1798-1800) la Mediaş;
pastor la Nemşa (1800-1803) şi Şeica Mică
(1803-1847)
Profesor şi co-rector la Mediaş (m. 1804)
Lector la gimnaziul din Mediaş; pastor la
Nemşa (1803-1814) şi Richiş (1814-1836)
Profesor şi rector (1806-1808) la Mediaş;
pastor la Copşa Mare (1808-1821) şi cleric
la Moşna (1821-1830)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Alma (1811-1848) şi decan al capitlului
medieşan (1848)
General-maior şi inspector general al
uniformelor militare (1834)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Şoala (1814-1837)
Medic al scaunului Mediaş din 1800 (m.
1835)
Pastor la Dârlos (1806-1811) şi Seleuşul
Mic (1811-1837)
Profesor şi rector (1812-1814) la Mediaş;
pastor la Motiş (1821-1822)

50

52

Martinus Josephi aus
Mediasch in Siebenbürgen
Stephanus Czoppelt,
Mediasch Transsylvanus
Theophil Auner Tr.

Tübingen
teologie
Pesta
farmacie
Jena

53

Paul Traugott Meisner

54

Johann Michael Gierling

55

Paulus Wagner

Viena
medicină
Viena
medicină
Tübingen
teologie

51

9 iun. 1798
28 iul. 1798
30 sept. 1798
1798
1798 – 1801
3 dec. 1799

Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Buzd (1818), paroh la Muşna (1830-1847)
Farmacist la Sibiu
Predicator şi pastor (1814) la Nemşa; cleric
la Copşa Mare (1822); prim-decan şi vicar
episcopal (m. 1844)
Farmacist la Pesta; profesor la Institutul
Politehnic din Viena (1816-1845)
Medic al scaunului Mediaş (1839-1847)
Profesor şi predicator la Mediaş; pastor la
Moardăş (1816); cleric la Şaroş/ Târnave
(1822-1838)
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OFIŢERI VALOROŞI DIN REGIMENTUL 1 GRĂNICERESC ROMÂN DE LA ORLAT
Dr. Alexandru Bucur
Nicolae Conca
Résumé. Des officiers de grande valeur du Régiment I garde de frontière roumain d’Orlat. Créé pendant l’an 1766,
le régiment a donné le premier officier roumain seulement en 1733, par la personne de sous-lieutenant Avram Caliani. Après ont
commencé apparaître plus d’officiers roumains. En 1800 ils representaient 13,7% du total des officiers et en 1850 en arriva à 49,
45%. Parmis ceux qui se sont évidenciés par une évolution remarquable dans leur carrière, par leur héroїsme prouvé pendant les
guerres auxquelles a participé leur régiment, mais aussi pendant les événéments révolutionnaires de 1849-1849, on remarque aussi
les suivants: Bohaciu Iosif, Brad Ioan, Chicoş Andrei, Chicoş Ştefan, Cloceanu Ludovic, Cutean Ioan Mihai, Drăgoi Dionisie, Igna
Ioan, Mărginean Ieremie, Novac Mihai de Hunedoara, Stejar Constantin, Şăndruc Matei, Tulbaş Gheorghe et, le dernier, mais aussi
le plus précieux, Urs David baron de Margina. On ajoute que des uns de ceux-ci, après la retraite, ont continué l’activité comme des
membres de base de l’intelectualité roumaine de la deuxième moitié du XIX-e siècle.
Mots clèf: officier, douanier, méritant, guerre, révolution, lutte, avancement, école.
Cuvinte cheie: ofiţer, grănicer, Orlat, valoros, război, revoluţie, luptă, avansare, şcoală.

În anul 1764, după terminarea lucrărilor de constituire a Regimentului 2 de graniţă românesc, cu sediul la
Năsăud, s-a trecut la înfiinţarea Regimentului 1 grăniceresc român. Prin patentă împărătească, întregul teritoriu supus
militarizării a fost declarat liber, viitorii grăniceri urmând a fi scoşi din starea de iobăgie şi scutiţi de toate dările, mai puţin
de ,,taxa capului” (capitaţia), de ,,taxa marhelor” (vitelor), de un aşa-zis impozit comercial şi de unul pe clădiri, stabilit în
funcţie de sursele de venit ale grănicerilor respectivi. Şi în această situaţie, grănicerii urmau să plătească doar 2/3 din
valoarea acestora comparativ cu ceilalţi locuitori. La data apariţiei sale, ,,Erstes Walachisches Siebenbürger GrenzInfanterie Regimentes”, a primit numărul 16, corespunzător poziţiei sale în şirul celorlalte regimente grănicereşti ale
imperiului1.
Deşi ,,Statutul grăniceresc” prevedea că grănicerii ,,nu vor fi scoşi din patrie şi duşi în ţinuturi îndepărtate decât
numai când va cere trebuinţa”, începând cu anul 1778 au fost prezenţi pe mai toate câmpurile de luptă ale Europei,
dovedind vitejie şi spirit de sacrificiu. Grănicerii regimentului vor primi botezul focului în războiul pentru succesiunea
Bavariei, înfruntând pe regele Prusiei (1778). Începând războiul ruso-austro-turc care a adus Principatele sub ocupaţie
străină, grănicerii sunt nevoiţi să acţioneze în perioada 1788-1791, întărind cordoanele şi având mai multe ciocniri cu
turcii, nepermiţându-le acestora să treacă peste graniţă2.
Între anii 1793-1815, grănicerii români au participat pe mai multe fronturi, în luptele cu armatele franceze. S-au
evidenţiat în mod deosebit la înfruntările din 15-17 noiembrie 1796 de la Arcole, fiind admiraţi de către însuşi împăratul
Napoleon. Cu ocazia războiului dintre Franţa şi Austria (1796-1797), s-au alcătuit încă 2 batalioane combinate care au
plecat să lupte în Italia, unde s-au acoperit de glorie. Grănicerii români reprezentau o oaste de elită, singura pe ale cărei
urme puteau habsburgii să alerge cu încredere pe câmpul de luptă. Ei au reprezentat avangarda oştilor imperiale, fiind
regăsiţi prin toate ordinele de zi ale armatei austriece, dar şi scoşi şi lăudaţi în faţa întregii armate.
Doi ani mai târziu, grănicerii pleacă din nou să lupte împotriva francezilor. Datorită victoriilor franceze de la
Marengo şi Hohenlinden, a doua coaliţie formată din Anglia, Rusia şi Austria este învinsă. Se încheie pacea de la
Lunéville (9 februarie 1801), batalioanele române întorcându-se la Orlat parte în 5, ceilalţi în 15 iunie 1801. În anul 1805,
a treia coaliţie declară război lui Napoleon, dar este înfrântă. După înfrângerea Austriei şi încheierea păcii de la
Pressburg (27 decembrie 1805), batalioanele se întorc în Ardeal, unde ajung la 2 ianuarie 1806, grănicerii înapoindu-se
la sediile companiilor în zilele de 7, 10 şi 11 martie.
În anul 1809, când Franţa se războia cu Spania, Austria îi declară război celei dintâi sperând să-şi ia revanşa,
dar este înfrântă la Wagram, în luna iunie. Regimentul 1 grăniceresc a participat cu un batalion format din 6 companii,
care a luptat alături de un alt batalion din Regimentul 2 de la Năsăud, la Sandomir, Zamosc şi în alte locuri. După pacea
de la Schönbrunn (14 octombrie 1809), trupele s-au întors la Orlat în data de 22 noiembrie.
În lupta de la Leipzig, din 16-19 octombrie 1813, trupele franceze sunt învinse. La lupte au luat parte şi
grănicerii, care trec apoi fluviul Rin, participând la confruntările de la Dresda, Besançon şi altele. La data de 3
septembrie 1814, grănicerii se întorc la reşedinţă.
Datorită întoarcerii lui Napoleon în Franţa (după abdicarea din aprilie 1814), ia naştere coaliţia a şaptea.
Regimentul de la Orlat trimite la Piemont un batalion format din 6 companii. După înfrângerea lui Napoleon la Waterloo,
batalionul pleacă spre Orlat, unde ajunge la 6 ianuarie 1816 fiind primit cu mare pompă3.

1

Regimentele vor fi numerotate în ordinea dispunerii lor pe graniţă, de aceea Regimentul de la Orlat va purta numărul 1, iar cel de la
Năsăud, numărul 2; Bariţiu 1885, p. 36; Göllner 1973, p. 127-143.
2
C. Göllner 1973, p. 127-143.
3
Micu 1943, p. 14-17.
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În data de 15 mai 1848, la Adunarea Naţională de la Blaj, se remarcă prezenţa masivă a grănicerilor de la
Orlat. Tot acestor grăniceri le revine meritul eliberării din închisoarea cetăţii Sibiului, şi apoi a adăpostirii principalilor
conducători ai Comitetului Naţional Român - adevărat guvern românesc - care îşi avea sediul în acest oraş transilvan.
Mai mulţi membri ai Comitetului erau ascunşi în ,,staţiunile” grănicereşti Orlat, Veştem şi Racoviţa, unde se simţeau
protejaţi de surpriza unei arestări din partea autorităţilor. Poziţia antiunionistă a grănicerilor orlăţeni se manifestă încă din
26 iunie, când, cei de la Haţeg, au dat jos de pe clădiri steagul unguresc, refuzând să execute ordinele maiorului Riebel,
comandantul lor. Printre ofiţerii superiori, nepopulari grănicerilor români, se numărau: colonelul Rauber, comandantul
regimentului, locotenent-colonelul Trausch, maiorii Arpad Szabó şi Riebel, caracterizaţi ca partizani ai guvernului
maghiar.
Cu prilejul Adunării generale a regimentului, în zilele de 10-11 septmbrie 1849, la Orlat, au întocmit cunoscuta
,,Petiţie” care a fost înaintată împăratului. În documentul menţionat, problematica naţională, domină. Problema
învăţământului este prezentată clar şi detaliat. Este pentru prima dată când apare o revendicare de acest fel, într-un
program revoluţionar, aceasta fiind în deplină concordanţă cu evenimentele din acele zile. La cea de a treia adunare de
la Blaj, prezenţa grănicerilor este mai numeroasă, tot lor revenindu-le sarcina de a asigura paza Comitetului Naţional
Român.
Declanşându-se ostilităţile, Regimentul de la Orlat a luat parte efectivă la întreaga campanie din anii 18481849, acoperindu-se de glorie în luptele de la Târgu Mureş, Albeşti, Ocna Sibiului şi altele. Datorită victoriilor obţinute de
trupele generalului Bem, care a ocupat Sibiul la 11 martie 1849, trupele imperiale şi cele grănicereşti se retrag în Ţara
Românească prin pasul Turnu Roşu sau spre Braşov. Retragerea grănicerilor, dar mai ales a Comitetului Naţional, a
însemnat înfrângerea Revoluţiei române din Transilvania. O bună parte din grănicerii refugiaţi în Ţara Românească au
avut o soartă crudă, decedând din cauza unei epidemii de holeră. Prin revenirea trupelor ruseşti în Transilvania (11 iunie
1849), revoluţia maghiară va fi înfrântă, prin capitularea de la Şiria4.
La fel ca şi regimentul grăniceresc român năsăudean, la data înfiinţării sale, corpul ofiţeresc al regimentului
orlăţean a fost compus în exclusivitate din ofiţeri de altă origine decât română. În marea lor majoritate, ofiţerii
regimentului nou înfiinţat au fost austrieci - dar şi de alte naţionalităţi - asimilaţi sau austrofili, devotaţi Vienei. Ulterior, ca
urmare directă a unor revendicări în acest sens, regimentul a fost încadrat şi cu ofiţeri români, recrutaţi din rândul
gimnaziştilor de la Blaj, fie prin avansarea la excepţional a unor subofiţeri deosebit de merituoşi, pentru fapte de vitejie
dovedită pe câmpurile de luptă sau a absolvenţilor unor şcoli militare, în fruntea cărora s-a aflat Institutul de educaţie
militară din Năsăud, înfiinţat la data de 22 noiembrie 1784. Austriecii au fost nevoiţi să recunoască vitejia, curajul,
dârzenia şi inteligenţa ofiţerilor proveniţi dintre români, aceştia fiind avansaţi iniţial în funcţii mici, apoi în funcţii de mare
răspundere5.
În contextul arătat, dacă în anul 1774 exista în regiment doar un singur ofiţer de naţionalitate română sublocotenentul Caliani (Căianu) Avram - reprezentând doar 3,1% din corpul ofiţeresc, în anul 1800, procentajul
ofiţerilor români a crescut la 13,7%, acum fiind citaţi ca atare: un adjutant, doi stegari, doi sublocotenenţi, doi locotenenţi
majori şi un căpitan-locotenent. În anul 1830, ponderea ofiţerilor români în regimentul orlăţean a crescut la 23,4%,
pentru ca în anul 1850, cu un an înaintea desfiinţării sale, dintre cei 91 de ofiţeri care formau corpul de comandă al
unităţii, 45 să fie români, (49,45%) după cum urmează: 29 de sublocotenenţi, 11 locotenenţi-majori, 4 căpitani şi un
maior. Mulţi dintre aceştia - peste 20 - au fost avansaţi chiar în focul luptelor revoluţionare din anii 1848-1849 şi mai apoi
decoraţi pentru faptele lor de vitejie, cum a fost cazul locotenenţilor majori Mânzat Albert, Morar Iosif şi a căpitanului
clasa 1 David Urs, pentru a aminti aici doar pe aceştia. Tot în vâltoarea acelor ani, unii ofiţeri români au căzut pe
câmpurile de luptă, cum a fost cazul sublocotenenţilor Catariga Petru, Păsărar Ioan, Stoica Petru, al locotenentului
major Poşa Matei precum şi al căpitanului Itu Anton6.
Odată cu desfiinţarea regimentului, în primăvara anului 1851, care mai apoi a fost transformat în Regimentul de
linie nr. 46, ofiţerii români din rândurile lui au avut destine diferite. Unii dintre ei au fost pensionaţi şi ,,aplicaţi” în
administraţia civilă, devenind mai apoi în marea lor majoritate componenţi de nădejde ai ,,inteligenţei” româneşti
transilvănene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După anul 1863, an în care ,,Fondul de montură” al fostului
regiment orlăţean a fost transformat în ,,Fond scolastic”, mulţi dintre aceştia ,,s-au angajat la gingaşa şi nemuritoarea
acţiune” de a conlucra la înflorirea ,,şcolilor grăniţereşti” susţinute din fondul amintit, între anii 1871-1921. Astfel, din
,,Comitetul administratoriu” al acestui fond au făcut parte în decursul anilor, următorii foşti ofiţeri grăniceri: locotenenţiimajori Paul Străulea, Ioan Florea şi George Boieru, căpitanii Dionisie Drăgoi, Ion Brad, Mihai Poparadu, Vasile Stanciu,
Teodor Stanislav şi Constantin Stejar, maiorul Ioan Novac de Hunedoara, ca să nu mai amintim de colonelul David Urs
baron de Margina - ,,decoarea acestui regiment”- care a stat în fruntea comitetului respectiv începând cu anul 1871 şi
până la sfârşitul vieţii sale, în 1897! Mulţi dintre foştii ofiţeri, cum a fost şi căpitanul Matei Şăndruc, au stat în fruntea
Eforiilor locale ale ,,şcolilor grăniţereşti” din localităţile lor de baştină, fiind folosiţi în calitate de ,,comisari” (inspectori) ai
4
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acestora, precum şi în alte funcţii ,,scolastice”, contribuind cu toţii, pe măsura posibilităţilor lor, la buna funcţionare a
acestora7.
În continuare vom enumera, în ordine alfabetică, pe câţiva dintre bravii ofiţeri români ai regimentului care s-au
remarcat fie prin activitatea desfăşurată şi funcţiile deţinute, fie prin evidenţierea în cadrul luptelor purtate de regiment,
alături de alte subunităţi ale imperiului habsburgic.
Brad (Iovian) Ioan (Bradt Johann), căpitan clasa 1. Născut la data de 20 octombrie 1817, la Orlat, în regiment
apare în 16 februarie 1849 cu gradul de sublocotenent cl. 2, grad pe care îl deţine şi în anul următor. În tinereţe, a
absolvit şcoala grănicerească de la Orlat, a urmat cursurile gimnaziului de la Blaj, apoi un curs montanistic în localitatea
Săcărâmb. Se stabileşte la Craiova ca profesor de limba germană.
Revine în Transilvania în anul 1848 şi este prezent la Adunarea reprezentanţilor celor 82 de localităţi care
alcătuiau Regimentul grăniceresc nr. 1, care s-a ţinut în 10-11 septembrie 1848, la Orlat, unde este ales – alături de mai
mulţi viitori grăniceri – secretar. Pentru buna desfăşurare a activităţii de la Orlat, îl ajută pe prefectul Axente Sever să
organizeze o primă ceată formată din 200 de luptători, recrutaţi dintre tinerii satelor din împrejurime.
Însoţindu-l pe Ioan Axente Sever, pleacă împreună cu ceata de luptători spre Blaj în 12 septembrie, pe
parcursul drumului alăturându-i-se numeroşi voluntari, astfel că, la destinaţie, ajunge la 14 septembrie, în fruntea a
4000 de feciori înarmaţi, pentru a participa la a treia adunare naţională a românilor. Până la venirea moţilor sub
conducerea lui Avram Iancu, se va ocupa de aprovizionarea, dar mai ales de instruirea militară a tinerilor voluntari
(aproape 6000) din detaşamentele aflate la Blaj, care vor asigura protecţia celor adunaţi aici. Comisarul Vay Miklos
va încerca să-i dea o sumă considerabilă pentru a abandona tot ceea ce a început, dar este refuzat demn şi cu
îndârjire.
În ultimele zile ale Adunării de la Blaj din septembrie, a continuat instruirea tinerilor ţărani voluntari, mai ales în
mânuirea lănciilor. Datorită lipsei armelor de foc, se pregăteşte să plece cu ceata la Sibiu, pentru a le cere de la
generalul Puchner, dar renunţă, fiind convinşi de către generalul austriac Wardener că ,,o aşa mare mulţime de popor ar
insufla o nespusă îngrijorare sibienilor”.
Este numit prefect al legiunii Sibiului, apoi prefect al legiunii Făgăraşului (mai precis, al Braşovului, avându-l ca
tribun pe Ioan Puşcariu), participând activ la acţiunile revoluţionare din 1848-1849. La data de 16 februarie 1849 a fost
activat în cadrul regimentului cu gradul de sublocotenent clasa 2, pentru ca, în iunie, să facă parte din batalionul
comandat de maiorul Riebel.
După desfiinţarea regimentului, şi-a desfăşurat activitatea în continuatorul acestuia, nr. 46, fiind avansat în
cursul anului 1851 la gradul de subloco-tenent clasa 1 - grad pe care îl va purta până în 1854, după aceea deţinându-l
pe cel de locotenent-major până în anul 1858. A participat la luptele de la Magenta, unde, în 4 ianuarie 1859, este rănit
şi luat prizonier. Începând cu anul 1859 şi până in 1862, avea gradul de căpitan clasa 2, iar din data de 1 iulie 1862 până
la data de 29 iunie 1867 - când a fost pensionat - căpitan clasa 1.
Stabilit mai apoi la Sibiu, până la sfârşitul vieţii sale (4 februarie 1890) a activat în cadrul Comitetului administrativ al
fondului scolastic grăniceresc8.
Caliani Avram9 (Kalljani Abraham), căpitan. Recrutat în cadrul regimentului dintre studenţii de la Blaj, în anul
1768 îl întâlnim activând ca plutonier în cadrul Companiei a IV-a de la Cugir. S-a evidenţiat în ciocnirile cu hoţii care
acţionau în sectorul graniţei, împuşcând pe unul dintre ei, dar şi în patrulare prin munţii Hunedoarei, împiedicând iobagii
din zonă să fugă în Muntenia cu familiile şi cu vitele. La data de 13 octombrie 1773 a fost avansat la gradul de
sublocotenent, devenind astfel primul ofiţer român în regimentul orlăţean. Cu acest grad a participat în perioada 5
noiembrie-15 martie 1775 la conscrierea Companiei I-a de la Răcăştia. La inspecţia regimentului din 1777, a fost
apreciat ca fiind un ofiţer ,,ce e drept naţionalist - adică român -, cu toate acestea e foarte activ şi curajos”. În perioada
16 martie 1778-1786 avea gradul de locotenent-major. În anul 1781 a executat măsurători cadastrale în ,,staţiunea”
Veştem care aparţinea de Compania a VI-a de la Orlat.
Căpitan-locotenent de acum, în războiul turco-austriac din 1788 se evidenţiază cu întreaga subunitate. Pentru
faptele sale de vitejie, este lăudat de către colonelul Mayershaim.
Considerat, în continuare, drept un militar care îşi făcea datoria ,,fără greş”, în 1790 îl întâlnim printre
semnatarii memoriului românilor transilvăneni - Supplex Libellus Valachorum - din partea ,,statului milităresc”. În plină
ascensiune militară, având gradul de căpitan din anul 1791, el cade în luptă în ziua de 21 august 1793 în regiunea
Rinului, la Freckenfeld, într-o încleştare dintre trupele austriece şi cele franceze, făcând parte din subunitatea care a stat
sub focul artileriei adverse10.
Chicoş Andrei (Csikos sau Czikos Andreas), maior. Cadet în anul 1830, sublocotenent între anii 1831-1836,
locotenent-major în perioada 1837-1843 când are şi funcţia de adjutant (1842-1843), apoi căpitan-locotenent în anii
7
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1844-1845. În 1846 este avansat la gradul de căpitan, grad pe care îl va deţine până în anul 1849. Rămâne printre
cadrele regimentului orlăţean până în 3 iunie 1850 când a fost avansat la gradul de maior şi transferat la Regimentul 2
grăniceresc român de la Năsăud.
În revoluţia de la 1848-1849, a participat la numeroase acţiuni militare. Astfel, la 6 decembrie 1848,
conducea două companii cu un efectiv de 408 soldaţi, la Hărman (jud. Braşov). În 26 decembrie era comandantul
grănicerilor din Braşov, având în subordine 5 companii, cu 9 ofiţeri şi 850 soldaţi, cu care ocupa flancul stâng al
dispozitivului de luptă. La data de 28 decembrie, a apărat localităţile Hărman cu două companii a 420 soldaţi şi
Prejmer (jud. Braşov) cu o companie a 450 soldaţi. Apoi, la 22 ianuarie 1849, este repartizat ca întărire Diviziei de
dragoni a maiorului baron Heydte, fiind comandantul unei companii cu care a acţionat în localitatea Stejărişu (jud.
Sibiu). În 29 ianuarie este şi comandant interimar al Companiei XI din batalionul combinat, fiind întâlnit în localităţile
Secuieni şi Cristuru Secuiesc (ambele în jud. Harghita). La 9 februarie îl găsim la Brateiu (jud. Sibiu), unde, cu patru
companii curăţa satul de inamici, alungându-i spre Mediaş. Tot în aceeaşi zi înaintează spre poziţiile adversarului. În
3 martie, cu soldaţii din două companii, urmăreşte inamicul care s-a retras de la Mediaş alungându-l spre Moşna,
apoi se întoarce în localitatea Metiş (jud. Sibiu). În următoarea perioadă îl întâlnim la Moşna, Richiş, Laslea, Iacobeni
şi în alte localităţi (toate din jud. Sibiu), ducând lupte cu insurgenţii.
Pentru activitatea din timpul revoluţiei din 1848-1849, a fost decorat cu ordinul ,,Coroana de fier” clasa a III-a şi
medalia ,,Crucea serviciului militar”. La data de 30 iunie 1850 a fost avansat la gradul de maior şi transferat la
Regimentul 2 de graniţă de la Năsăud (nr. 17) de unde a fost pensionat la data de 29 mai 185211.
Chicoş Ştefan (Csikos Stephan), locotenent colonel. Intrat în regiment cu gradul de sublocotenent clasa 1,
grad deţinut în perioada 1846 - 26 octombrie 1848, între anii 1849 - 1850 era locotenent-major, iar în 1851 era deja
căpitan clasa 1.
În perioada revoluţionară 1848-1849, a participat la multe confruntări, în principal la cele din zona Mediaş,
alături de Chicoş Andrei. În 22 ianuarie 1849, împreună cu compania pe care o comanda, este dat ca întărire Diviziei de
dragoni comandată de maiorul baron Heydte, cu care va participa la acţiuni de luptă în zona localităţii Stejărişu. La data
de 8 februarie, împreună cu Compania a VIII - a (al cărei comandant era), a urmărit inamicul prin viile de pe dealurile
Mediaşului. Apoi, cu jumătate din efectivele companiei, s-a postat pe malul drept al Târnavei, de unde îl va susţine în
luptă pe sublocotenentul Zimmerman. Datorită luării cu asalt a podului peste Târnava de către adversar, este nevoit să
se retragă pe malul opus (9 februarie), unde găseşte un contingent inamic pe care îl învinge.
În 27 februarie, împreună cu prefectul Gheorghe Roman, a atacat un comando inamic la Alma Vii (jud. Sibiu),
capturând 13 husari şi honvezi, 5 soldaţi şi 12 cai. Ocupă apoi, la 6 martie, dealurile de la Laslea.
Pentru faptele de vitejie, este decorat la 5 august 1849 cu ,,Crucea serviciului militar”. Îl întâlnim în aceeaşi
lună comandând 220 de soldaţi la Sibiu, iar în 30 septembrie, 658 soldaţi la Alba Iulia. La data de 12 noiembrie, al 4-lea
batalion din care făcea parte, este desfiinţat, iar soldaţii se întorc acasă .
Mai apoi, în 16 februarie 1851, cu gradul de căpitan clasa 2, a rămas în rândurile Regimentului nr, 46 până în
anul 1868. În 1859 va lupta în Italia. Prin ordinele nr. 5 din 27 iunie şi 46 din 27 decembrie 1859 primeşte ,,Crucea de
cavaler” şi încă două decoraţii, pentru curajul şi vitejia dovedite în luptele de la Palestro şi Magenta. Este avansat la
gradul de maior la data de 13 august 1863.
A participat la bătălia de la Königgrätz, după care a fost avansat la gradul de locotenent colonel, la data de 17
iulie 1866. Pentru scurt timp s-a aflat şi la comanda Regimentului nr. 46 (din 27 martie 1868), cu data de 28 octombrie
fiind transferat în calitate de comandant al Regimentului de graniţă nr. 1 din Banat12.
Clococean Ludovic (Klokocsan Ludwig), locotenent colonel. A fost frate cu maiorul Clococean Iosif. Între anii
1816-1819 a deţinut funcţia de stegar în regimentul orlăţean. Din anul 1820 dispare de aci, apărând din nou în 1827,
purtând de acum gradul de sublocotenent pe care îl deţine până în 1829. În 1830 era locotenent-major, iar în 1834 avea
şi predicatul ,,de Älso-Venecze”, respectiv ,,de Veneţia de Jos” (actualul judeţ Braşov), de unde era originar.
Cu anul 1835 dispare din nou din evidenţele regimentului orlăţean, apărând în cel năsăudean cu gradul de
căpitan-locotenent, la data de 12 octombrie botezându-şi un copil la biserica romano-catolică din Năsăud, având ca naşi
pe Ludovic Lazar şi Antonia, născută Balogh. În anul 1848 deţinea funcţia de comandant militar al cetăţii Mediaşului. A
participat la Adunarea Naţională de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3/15 mai 1848, făcând parte şi din delegaţia
trimisă la Viena pentru a susţine doleanţele românilor.
În toamna anului 1848 a fost avansat la gradul de maior. În a doua jumătate a lunii septembrie, era comandant
al trupelor imperiale staţionate în apropierea Blajului. Aici, primeşte din partea tinerilor revoluţionari, o petiţie pe care o
predă comisarului Vay, care se găsea la Aiud. A participat la luptele din zona Bradu-Avrig, din 15 martie 1849, după ce
în toamna anului anterior participase şi la a treia Adunare a românilor de la Blaj.
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În 1851 avea gradul de locotenent colonel iar ca pensionar, în 1856 trăia încă la Sibiu. O ultimă ştire despre
acest brav ofiţer o avem din 1860 când s-a numărat printre donatorii cu sume de bani pentru ridicarea la Năsăud a unui
monument închinat vicarului Ioan Marian, contribuind împreună cu fiul său, Iuliu Clococean – ofiţer şi el – cu câte un
franc13.
Cutean Ioan Mihai (Kutyan Johann Michael), locotenent-colonel. Născut la Cugir în anul 1761, a fost încadrat
în regiment începând cu 1 februarie 1779, ca soldat grănicer. A făcut apoi studii la Blaj de unde a revenit în regiment.
Începând cu anul 1788 precum şi în cel următor a îndeplinit funcţia de adjutant. Între anii 1788-1790 a participat la
luptele împotriva turcilor. În anii care au urmat a deţinut următoarele grade: până în anul 1792 sublocotenent, din 1793
dispare din evidenţele regimentului pentru ca în 1796 să reapară cu gradul de locotenent-major, grad deţinut până în
anul 1798; în anii 1799 şi 1800 era căpitan-locotenent, iar începând cu 1801 până în 1813 purta gradul de căpitan.
A participat la acţiunile de luptă împotriva Franţei, unde, la 23 octombrie 1794, în apropiere de Koblenz, a fost
luat prizonier. În anul următor îl întâlnim luptând din nou împotriva francezilor. Este capturat în una dintre bătălii, fiind
nevoit ca în perioada 3-23 octombrie 1795, să-şi raţionalizeze hrana.
La 1 aprilie 1809, făcea parte din batalionul combinat destinat să participe la luptele împotriva francezilor, fiind
luat prizonier la data de 18 mai în luptele din jurul podului de lângă localitatea Sandomir. În acelaşi an, la 24 noiembrie,
se întoarce din prizonierat.
Îl întâlnim apoi în anul 1813, luptând din nou împotriva francezilor. La data de 9 octombrie 1813, în luptele duse
lângă localitatea Mulda, trupele de sub comanda sa iau ca prizonieri un căpitan şi 109 soldaţi. Pentru merite deosebite
în luptele de la Besançon cât şi pentru faptul că a luat mulţi prizonieri dintre francezi, este lăudat de către maiorul
Lorentz Petenec, sub comanda căruia se afla. La data de 7 noiembrie 1813 este avansat la gradul de maior şi numit
comandant în locul lui Petenec.
Datorită meritelor deosebite, a fost numit la 1 august 1819 prim maior al regimentului. Tot pentru merite
deosebite în luptele împotriva francezilor, este avansat locotenent-colonel, transferat la Regimentul 2 grăniceresc român
de la Năsăud şi numit în locul locotenent-colonelului Johann Lang - care a fost pensionat - la data de 10 septembrie
1820. Cu acest grad a rămas în corpul de comandă al acestui regiment până la data de 15 septembrie 1826, când a fost
şi el pensionat14.
Drăgoi Dionisie (Dragoy sau Dregoy Dionys), căpitan. S-a născut la Racoviţa, în 1802, într-o familie de
grăniceri. Ca elev eminent al şcolii comunale germane din localitate, a fost trimis să-şi continue studiile la Şcoala
normală a regimentului din Orlat, la vârsta de 17 ani fiind recrutat deja în rândurile acestei unităţi.
Între anii 1820-1829 îl întâlnim având gradul de caporal în cadrul Companiei a VII-a de la Racoviţa, îndeplinind
funcţia de furier la cancelaria acesteia. În 1830 era deja plutonier, între anii 1834-1835 îndeplinind cu acest grad diverse
funcţii în cadrul Companiei a X-a de la Mărgineni. În anii 1836 şi 1837, apare având funcţia de stegar, în ultimul an în
cadrul companiei de la Lisa.
La 1 noiembrie 1838 a fost avansat la gradul de sublocotenent, rămânând cu acest grad în cadrul companiei de
la Lisa până în 1845. În anul 1846 era deja locotenent-major în cadrul Companiei a VIII-a de la Viştea de Jos. Mai apoi
activează în cadrul companiilor a X-a şi a VIII-a şi în cadrul batalionului din Vaida Recea.
Participant activ la revoluţia din 1848, la data de 16 februarie 1849 a fost avansat la gradul de căpitan clasa 2.
Cu acest grad a participat la luptele pentru apărarea podului de peste Olt, de la Avrig, în zilele de 14 şi 15 martie 1849,
prilej cu care a fost acuzat pe nedrept - după cum s-a dovedit ulterior - de ,,atitudine şovăielnică în faţa inamicului”.
În luna iunie avea gradul de căpitan şi se afla în cadrul batalionului comandat de maiorul Riebel. În august 1849
îl întâlnim în fruntea a 269 de grăniceri în Făgăraş. Pensionat la data de 1 mai 1850, s-a retras în satul natal, unde a şi
decedat la 9 aprilie 1879. După pensionare s-a dedicat luptei pentru apărarea drepturilor foştilor grăniceri, aceştia
alegându-l la data de 10 aprilie 1863 ca reprezentant al Companiei a VII-a la Conferinţa de constituire a Comitetului
administrator al fondului scolar, ţinută la Sibiu în zilele de 22-24 aprilie 1863, care l-a ales chiar preşedinte al acestui for.
A participat mai apoi la redactarea ,,Normativului” şi a ,,Regulamentului afacerilor interne” ale Comitetului
administrator, documente care alături de cunoscutele ,,Statute”, au stat la baza nu numai a organizării ,,Şcolilor
grăniţereşti” dar şi la ,,guvernarea” întregii lor activităţi pe parcursul existenţei acestora. În calitate de preşedinte al
Eforiei şcolare a şcolii din Racoviţa, căpitanul Dionisie Drăgoi a depus eforturi susţinute pentru progresul continuu al
,,Şcolilor de reuniune” care i-au fost atât de dragi, efort apreciat ca atare în nenumărate rânduri nu numai de către
baronul David Urs de Mărgineni, preşedintele Comitetului administrator, ci şi de către directorul suprem al acestora,
cunoscutul pedagog transilvănean de la sfârşitul secolului al XIX-lea, năsăudeanul Vasile Petri15.
Igna Ioan (Igna Juan), procuror militar. Fără a i se indica gradul, el a îndeplinit iniţial funcţia de capelan grecounit între anii 1788-1789, apoi pe aceea de procuror militar al regimentului între 1790-179116. A fost primul preot militar
de origine română din cadrul regimentului orlăţean, şi, totodată, singurul ofiţer român care a avut două funcţii atât de
diferite.
Mărginean (Irimie) Ieremia (Marginian Jeremias), căpitan. Originar din Veştem, între anii 1841-1847 a
funcţionat ca plutonier la Compania a IX-a de la Lisa. În anul 1847 a fost avansat la gradul de sublocotenent clasa 2 iar
13
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mai apoi, în 19 octombrie 1848, la cel de sublocotenent clasa 1. La data de 24 octombrie se ocupa de instruirea a 400
de rezervişti. Pentru vitejia dovedită pe câmpul de luptă, la data de 16 februarie 1849 este avansat la excepţional la
gradul de locotenent-major. În calitate de comandant al companiei de la Lisa, în anul 1851 a predat şcoala de aci în
administraţia civilă. Tot în acest an - la 16 februarie - şi cu acelaşi grad, a fost transferat la Regimentul de infanterie nr.
19.
Ulterior, în anul 1858, cu gradul de căpitan-locotenent îl găsim desfăşurându-şi serviciul în biroul militar al
Corpului XII Armată din Sibiu. În 1861, fiind căpitan pensionar, a participat la lucrările Conferinţei naţionale de la Sibiu,
iar în 1863 la Conferinţa reprezentanţilor foştilor grăniceri din regimentul orlăţean despre care s-a mai amintit, fiind ales
acolo ca membru al ,,Comitetului administratoriu” iar în 1871 şi casier al acestui for. În această calitate, în anul 1873 a
participat la recepţionarea clădirilor şcolilor nou construite din localităţile Spini, Râu Alb şi Cârjiţi17.
Novac Mihai de Hunedoara (Novak sau Noak de Hunyad Michael), maior. Originar din Haţeg, a făcut studii
militare la Năsăud, fiind elev eminent şi menţionat ca atare în ,,Cartea de aur” a Institutului militar de la Năsăud atât în
anul 1828 cât şi în 1831.
A participat la Adunarea Naţională de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3-5 mai 1848, făcând mai apoi parte
din deputăţia trimisă la Viena pentru a susţine în faţa împăratului doleanţele românilor. La Adunarea generală a
regimentului din 10-11 septembrie 1848, de la Orlat, a fost însărcinat cu ,,inspecţiunea asupra lucrărilor”, iar la
terminare, ca delegat pentru prezentarea şi susţinerea petiţiei înaintată împăratului. Totodată, avea şi calitatea de
comisar al regimentului.
Însoţind pe revoluţionarii români în frunte cu Simion Bărnuţiu şi August Treboniu Laurian, a plecat de la Orlat şi
a participat şi la a treia adunare a românilor de la Blaj din luna septembrie 1848.
De menţionat că acest brav ofiţer a participat activ nu numai la eliberarea din închisoarea Sibiului a membrilor
Comitetului Naţional Român dar şi la luptele din anul revoluţionar 1849, fiind un colaborator de nădejde al tribunului
Axente Sever pe care l-a cunoscut încă de la Adunarea de la Orlat. La locuinţa sa din Orlat a adăpostit o perioadă de
timp pe Simion Bărnuţiu, şi, tot aici, s-au pus la punct elementele planului pentru eliberarea lui Laurian şi Bălăşescu,
arestaţi la data de 18 august, la Sibiu. Dobokay, vameşul de la Turnu Roşu, îi va percheziţiona locuinţa, sperând că va
descoperi corespondenţă din Ţara Românească sau acte privind înţelegerile cu saşii, dar, acţiunea acestuia va avea un
eşec total. Conduce, împreună cu David Urs, delegaţia grănicerilor de la Orlat care cere eliberarea arestaţilor, apoi, în
data de 25 august, se deplasează la Orlat împreună cu cei doi conducători, proaspăt eliberaţi, escortaţi de un
detaşament grăniceresc.
La sfârşitul lunii octombrie 1848, îl ajută pe Axente Sever la apărarea Blajului. La data de 16 decembrie, ia cu
chitanţă, de la breasla tăbăcarilor din Turda, 2000 de opinci necesare îmbunătăţirii echipamentului voluntarilor, iar de
aici, mărşăluieşte spre Huedin, unde va ajunge peste două zile. O perioadă de timp va lupta alături de trupele de
grăniceri ale colonelului Urban (comandantul Regimentului 2 grăniceresc român), pentru ca, la începutul lunii ianuarie
1849, să revină în tabăra lui Axente Sever, alături de care va participa la luptele crâncene din perioada 17-19 ianuarie
de la Aiud, Uioara şi alte localităţi. Se retrage apoi pentru a apăra podul de la Mănărade, însă fără succes.
La data de 16 februarie, având şi funcţia de adjutant al regimentului, preia zona de responsabilitate a
sublocotenentului Urs. În 19 martie, împreună cu locotenentul-major Urs, se îndreaptă spre Braşov, dar, lângă dealurile
de la Ghimbav descoperă inamicul care se deplasează în aceeaşi direcţie cu ei, ceea ce îi determină să se întoarcă
rapid spre Cristian (jud. Braşov), unde se ataşează trupelor conduse de maiorul Heydte.
În evidenţele regimentului orlăţean apare pentru prima dată în 1844 cu gradul de sublocotenent clasa 1, pe
care l-a deţinut până la data de 19 octombrie 1848, când a fost avansat la gradul de locotenent-major. Dispare din
evidenţele regimentului între anii 1851-1854. Între anii 1855-1856 apare în continuatorul regimentului orlăţean, cel ce
poartă de acum nr. 46, fiind menţionat cu gradul de căpitan clasa 2, apoi căpitan clasa 1 (1857-1858), iar în 1859,
ultimul în care mai este întâlnit în regiment, fiind avansat la gradul de maior la data de 9 iunie. În 27 decembrie 1859,
este transferat la Regimentul 6818.
Stejar Constantin (Stezar Constantin), căpitan. S-a născut în Jina la data de 16 mai 1814 ca fiu al grănicerului
Istrate Stejar şi al Anei, născută Avram. După terminarea studiilor elementare în satul natal şi a celor ,,normale” la
şcoala respectivă din Orlat, a continuat cu studii militare la institutul de profil din Năsăud. Aici s-a format şi ca învăţător,
astfel că între anii 1831-1834 îl întâlnim ca director adjunct al Şcolii normale din Orlat, iar după acest an, ca învăţător în
Jina, până în 1838.
Între anii 1838-1839, pe linia aprofundării studiilor sale pedagogice, a fost trimis de regiment cu stipendiu, şi a
urmat cursuri de specialitate în Laibach (azi Liubliana, capitala Sloveniei) precum şi la Viena, de unde s-a întors ca un
dascăl bine format, predând din nou la şcoala din Jina.
La data de 30 aprilie 1848 a participat la Adunarea de la Blaj, pentru ca în zilele de 3-5 mai să participe la
Adunarea Naţională de la Blaj, iar în 10-11 septembrie în acelaşi an, la adunarea Regimentului 1 grăniceresc român de
la Orlat, fiind unul dintre semnatarii petiţiei grănicerilor români prin care aceştia au cerut Curţii de la Viena drepturi pentru
17
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tot românul, folosirea limbii proprii în şcoli şi instituţii, deplină egalitate politică. A fost de faţă şi la a treia Adunare a
românilor de la Blaj din 2/14-16/28 septembrie 1848, după care, în calitate de emisar al Comitetului Naţional Român de
la Sibiu, a fost trimis împreună cu avocatul Ioan Mărgineanu să contacteze Comitetul Naţional Român din Timişoara, în
legătură cu evenimentele revoluţionare care se precipitau, unde a făcut o impresie bună interlocutorilor.
În luna februarie a anului 1849, sub presiunea evenimentelor care se desfăşurau în Transilvania, Constantin
Stejar a fost înrolat în regimentul orlăţean şi avansat la gradul de sublocotenent clasa 2. Din însărcinarea Comitetului
Naţional Român din Sibiu, s-a ocupat de organizarea militară şi înarmarea românilor din Prefectura Sibiului, participând
mai apoi la luptele din munţii Apuseni, unde s-a retras datorită urmăririi sale de către unguri.
În anul 1850 a deţinut funcţia de supraveghetor al şcolilor regimentului din cadrul Companiei a IV-a de la Cugir,
după desfiinţarea regimentului rămânând în rândurile celui care purta de acum nr. 46. La data desfiinţării regimentului
avea gradul de sublocotenent clasa 1, grad purtat până în 1853. Între anii 1854-1858 avea gradul de locotenent-major,
iar între 1859-1861 pe cel de căpitan clasa 1, grad cu care a şi fost pensionat la data de 1 martie 1861, doi ani mai târziu
fiind menţionat din nou ca învăţător la Jina. Pentru modul cum s-a comportat în acţiunile de luptă, a fost decorat de mai
multe ori, printre decoraţii numărându-se ,,Medalia de război”, ,,Crucea serviciului militar” şi ,,Sigmma memoriae”.
,,Civil” de acum şi stabilit în Sibiu, Constantin Stejar s-a integrat plenar în viaţa social-culturală a acestui oraş,
desfăşurând o activitate laborioasă, atât ca ,,om de încredere” în ,,Comisia regulatorie”, cât şi la Conferinţa de la Sibiu din
ianuarie 1861, în cadrul căreia fruntaşii românilor transilvăneni au precizat poziţia naţiunii române faţă de noua organizare
constituţională a ţării.
Odată cu transformarea ,,Fondului de montură” în ,,Fond scolastic” pentru susţinerea ,,Şcolilor grăniţereşti”,
Conferinţa din anul 1863 l-a ales preşedinte al ,,Comitetului administratoriu”, în care a rămas până în 1871 când a fost
înlocuit cu colonelul pensionar David Urs de Mărgineni, el rămânând vicepreşedinte al acestuia până la 10 ianuarie
1872.
Constantin Stejar a revenit la conducerea ,,Comitetului”, după decesul lui David Urs din anul 1897, unde a
rămas până în anul 1902, când ,,din cauza bătrâneţelor” şi-a prezentat demisia. Mulţumindu-i călduros pentru
activitatea depusă, Adunarea generală a reprezentanţilor foştilor grăniceri, ţinută la Sibiu, în zilele de 19-20 februarie
1902, l-a ales în funcţia de preşedinte de onoare al comitetului respectiv, funcţie pe care o va păstra până la sfârşitul
vieţii sale.
Între anii 1865-1883 a fost casier al ,,Asociaţiunii”, asesor al Consistoriului Arhidiecesan între 1870-1888
precum şi inspector la Institutul teologic din Sibiu, între anii 1864-1870. S-a stins din viaţă în ziua de 17/30 octombrie
1909, în Jina (unde s-a retras din toamna anului 1907), la venerabila vârstă de 95 de ani, fiind înmormântat în curtea
vechii biserici ortodoxe din satul său natal19, lângă el dormindu-şi somnul de veci şi fiul său adoptiv, Vlad Stejar.
Şăndruc Matei (Schöndruk Matei), căpitan. Provenit dintr-o familie de vechi boieri din Ţara Făgăraşului,
respectiv din localitatea Mărgineni, acest vrednic ofiţer al regimentului orlăţean şi veteran al Revoluţiei din 1848-1849,
mai apare în documentele consultate şi sub numele de Şendruc şi Şăndrucu.
Potrivit acestora, rezultă că în anul 1833 el era fruntaş în cadrul Companiei a X-a de la Mărgineni, iar mai apoi
,,vicecaporal” şi caporal, în anul 1844 având gradul de plutonier şi desfăşurându-şi activitatea la Compania de la Ohaba.
Ca ofiţer a luat parte la acţiunea de eliberare a membrilor Comitetului Naţional Român arestaţi la Sibiu, în luna
august 1848, el deţinând funcţia de comandant al grănicerilor veştemeni. În data de 22 august 1848, în localitatea
Veştem, se întâlnesc să ţină sfat, sublocotenentul Novac, preotul din Orlat (Nicolae Erdeli), sublocotenentul Şăndruc,
preotul din Veştem (Antoniu Veştemean) şi primarul locului. De aici se deplasează la Racoviţa, unde se întâlnesc cu
sublocotenentul Urs şi cu preotul şi hotărăsc să ţină adunări care să meargă până la violenţă. La data de 19 octombrie
1848 a fost avansat de la gradul de sublocotenent clasa 2 la cel de sublocotenent clasa 1.
A luptat alături de lăncierii lui Avram Iancu, în toamna aceluiaşi an, la Cricău, fiind unul dintre comandanţii
detaşamentului de aci, alături de viceprefectul Blasiu şi de tribunul Bucur - preot de Galda - repurtând prima victorie
asupra honvezilor. Tot de la Cricău îi trimite o scrisoare lui Avram Iancu, aflat la Zlatna, în care cerea ajutor împotriva
ungurilor ce se pregăteau să atace din nou. La 9 decembrie 1848 comanda o companie cu care a venit în sprijinul feldmareşalului Gedeon, la Racoşul de Sus (jud. Braşov).
Mai apoi, sub conducerea lui Axente Sever, participă la luptele din luna decembrie 1848 şi cele din ianuarie
1849, din jurul Blajului. În luna martie se găsea cu trupa în faţa inamicului, la Alba Iulia, alături de Verindean şi Raţ.
Prezenţa lui este semnalată şi la luptele din zona Braşovului, precum şi în ,,lagărul” de rezervişti de la Şercaia.
În anul 1850 este avansat la gradul de locotenent-major, cu acest grad fiind transferat, la 16 februarie 1851, la
Regimentul de graniţă nr. 14. În calitate de adjunct al comandantului cetăţii Alba Iulia, în toamna anului 1852 l-a însoţit
pe Avram Iancu (asigurându-i şi paza) de aci, unde era întemniţat în urma arestării sale de la Câmpeni, ca instigator al
moţilor (în ziua de 17 august 1852), la Sibiu, unde ,,Craiul munţilor” va găsi adăpost în casa lui Ilie Măcelariu, fruntaş
politic sibian.
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După anul 1871, pensionar fiind, a fost preşedintele Eforiei şcolare al şcolii grănicereşti din Ohaba din 1874
până în anul 1877, când şi-a prezentat demisia. Cu acest prilej, forul conducător al Şcolilor grănicereşti din Sibiu i-a
mulţumit pentru activitatea depusă pe tărâmul şcolastic, rugându-l ca şi pe viitor să conlucreze în această direcţie. După
o informaţie incompletă, el a decedat în satul natal la data de 25 februarie 189120.
Tulbaş Mihai (Tulbasch Michael), maior. Originar din localitatea Veştem. A participat, cu gradul de plutonier, la
luptele duse împotriva Franţei, astfel, la 27 noiembrie 1805, fiind prizonier, evadează şi se întoarce la subunitate, iar la
data de 20 mai 1809, în luptele de la Zamosc, este capturat din nou şi dus sub escortă spre interiorul teritoriului rusesc.
În perioada anilor 1829-1832 a fost comandantul Companiei a VII-a de la Racoviţa, a celei de a IX-a de la Lisa,
a X-a de la Mărgineni, şi a XII-a de la Ţânţari. A fost primul ofiţer român care a comandat compania de la Racoviţa. În
această calitate, îl întâlnim şi ca donator pentru procurarea unui clopot pentru biserica veche a Racoviţei 21. Între anii
1839-1840 a deţinut şi funcţia de comandant al Batalionului de la Vaida Recea.
A participat la Adunarea Naţională de la Blaj din 1848, făcând parte şi din deputăţia trimisă la curtea de la
Viena.
Se pare că în timpul evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849 a fost reactivat, ţinând cont de faptul că în
13 februarie 1849 este menţionat în calitate de comandant al cetăţii Făgăraşului, discutând cu maiorul Szabo pentru a
întări siguranţa cetăţii.
Ca ofiţer, a avut următoarele funcţii şi grade: stegar, între anii 1810-1813; sublocotenent, între 1814-1821;
locotenent-major, în perioada 1822-1829; căpitan-locotenent, între 1830-1831; căpitan, din anul 1832 până în 1838;
maior din 19 noiembrie 1838 până la data de 1 iunie 1841, când a fost pensionat22.
Urs David Baron de Margina (Ursz de Margina Freiherr David), colonel. Considerat pe drept cuvânt ,,mândria
Regimentului I grăniceresc român de la Orlat”, ,,viteaz în războiu” dar şi ,,erou pe câmpul înaintării culturale a neamului
său”, David Urs s-a născut la data de 1 aprilie 1816 în localitatea Mărgineni din preajma Făgăraşului, într-o familie de
grăniceri.
A făcut studii la ,,Şcoala centrală grănicerească” a Companiei a X-a din satul natal, unde a fost mereu
premiant. Apoi, în anul 1833, a fost trimis la studii militare la Năsăud, dovedindu-se un elev eminent, ca şi alţi colegi deai săi trimişi acolo de către Regimentul de la Orlat. În anul 1834, la data de 1 iulie, la vârsta de 18 ani, este încorporat în
regimentul orlăţean cu gradul de soldat. În 16 ianuarie 1835 este avansat fruntaş, la 1 mai, caporal, iar la 16 iulie în
acelaşi an, plutonier.
Până la data de 1 martie 1841 când a fost avansat la gradul de sublocotenent, a făcut serviciu în cadrul Companiei a
IX-a de la Lisa, ca furier, precum şi în cadrul comandamentului batalionului de la Vaida Recea. În anul 1846 ajunge să deţină
funcţia de adjunct al comandantului Companiei a VII-a de la Racoviţa, căpitanul Philipovich, în care calitate botează pe copiii
unor grăniceri localnici.
Ca tânăr ofiţer român şi ca fiu al unei naţiuni oprimate, David Urs a participat activ la luptele revoluţionare
din anii 1848-1849, militând cu vorba dar şi cu sabia pentru transpunerea în viaţă a idealurilor de libertate, egalitate
şi fraternitate înscrise pe flamurile paşoptiştilor. În acest context a participat în fruntea a 172 de grăniceri racoviceni
la Adunarea de la Blaj din 3/5 mai 1848, făcând parte mai apoi şi din delegaţia trimisă la Viena (condusă de
episcopul Andrei Şaguna), pentru a prezenta împăratului Ferdinand I de Habsburg ,,cererea naţiunii române”.
Începând cu data de 16 august 1848, va purta gradul de sublocotenent clasa 1.
La data de 18 august 1848, el l-a ascuns pe vicepreşedintele Comitetului Naţional Român - Simion Bărnuţiu - în
locuinţa sa din Racoviţa, după ce acesta scăpase de arestarea care îi fusese plănuită la Sibiu. În 25 august 1848 a
participând şi el la eliberarea celorlalţi membri ai Comitetului Naţional Român (August Treboniu Laurean şi Nicolae
Bălăşescu), arestaţi şi întemniţaţi de către autorităţile sibiene, împreună cu sublocotenentul Mihai Novac, preoţii Nicolae
Erdeli (din Orlat), Petru Brad, Antoniu Veştemean (din Veştem), Ioan Moldovan (din Racoviţa) şi învăţătorii Iovian Brad,
Ioan Axente Sever, însoţiţi de mii de ţărani din satele învecinate Sibiului, mai ales din cele grănicereşti.
În fruntea grănicerilor racoviceni, David Urs a participat şi la adunarea de protest a regimentului orlăţean, din
zilele de 10-11 septembrie 1848, fiind chiar preşedintele acesteia, semnând în această calitate, alături de
sublocotenentul Mihai Novac, preoţii Ioan Moldovan, Antoniu Veştemean, învăţătorii Ioan Banciu şi Constantin Stejar,
,,Petiţiunea Regimentului întâiu de graniţă român către monarchul”. De asemenea, a fost prezent şi la a treia adunare a
românilor de la Blaj, din septembrie 1848, de unde s-a întors la Sibiu ,,cu vreo 1600 de feciori puşi la dispoziţie de
Avram Iancu, din lagările sale”.
La data de 3 octombrie 1848 a fost avansat la gradul de locotenent-major. În 24 octombrie a plecat cu 1258 de
rezervişti de la Făgăraş, a trecut prin Găneşti (jud. Mureş), iar la data de 4 noiembrie a ajuns la Ungheni (jud. Mureş)
unde s-a ataşat brigăzii condusă de generalul-maior Caliani. În lunile următoare participă direct la luptele purtate
20
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împotriva regimentelor grănicereşti secuieşti, care au trecut de partea revoluţionarilor maghiari ai lui Kosuth, lupte duse
în zona localităţilor Târgu Mureş, Leordeni (5 noiembrie), Ormeniş (5 decembrie), şi Hăghig (22 decembrie).
În anul 1849 participă la noi ciocniri cu secuii în localităţile Simeria23 (23 iulie), Caşinul Nou (31 iulie) şi Bixad (1
august).
Sfârşitul revoluţiei îi aduce decorarea cu ,,Crucea pentru merite militare” iar mai apoi cu Ordinul rus ,,Sfânta
Ana”, clasa a III-a, cu panglică. Totodată, este avansat la gradul de căpitan clasa 2, la 30 august 1849, la excepţional. În
localitatea Petrid, asistă la dezarmarea trupelor de lăncieri români ai prefectului Simion Balint.
La data de 19 noiembrie 1850 a fost transferat la Regimentul de infanterie nr. 34, din Kasschau (actualul oraş
Kosice din Slovacia), în care a rămas până în anul 1858. În 24 ianuarie 1851 este avansat din nou, purtând de acum
gradul de căpitan clasa 1. În 5 mai 1859, la vârsta de numai 43 de ani, David Urs este avansat la gradul de maior şi
numit comandant de batalion în cadrul Regimentului de infanterie nr. 52, cu garnizoana în Fünfkirchen (actualul Pécs din
Ungaria), cu care, mai apoi, a luat parte la războiul austro-italo-francez din acel an. Spiritul organizatoric, deprinderile
tactice, inteligenţa şi curajul acestui brav ofiţer au fost puse în valoare la apărarea oraşului Medole (în noaptea de 23
spre 24 iunie 1859), unde, comandând două batalioane, timp de peste 4 ore a ţinut piept unui inamic de 4-5 ori mai
numeros. Pentru vitejia dovedită în luptele de la Medole şi Solferino, a fost decorat cu Ordinul ,,Coroana de fier ” clasa a
III-a, precum şi cu cea mai înaltă decoraţie de război austriacă - ,,Crucea de cavaler al Ordinului militar Maria Tereza”,
înmânată la data de 17 octombrie 1859 de către împăratul Franz Iosif I. Un an mai târziu, la data de 8 ianuarie 1860,
primeşte titlul nobiliar de baron, ,,onoare rar întâlnită la persoane de altă origine şi cu atât mai puţin la cei de origine
română”.
În continuarea activităţii sale militare, la data de 1 februarie 1860, maiorul David Urs de Margina a fost
transferat la Regimentul de infanterie nr. 64 din Deva, regiment format în cea mai mare parte din români, avansat la
gradul de locotenent-colonel (20 noiembrie 1861) şi numit comandantul acestuia, în data de 16 iunie 1863. În acelaşi an,
la data de 29 octombrie, a fost avansat la gradul de colonel, la excepţional. În anul 1864 este semnalat în garnizoanele
din Verona şi Mantua. Presa vremii scria că va fi avansat la gradul de general, dar nu a fost aşa! La data de 18
decembrie 1864, colonelul David Urs, ,,mândrie a corpului ofiţeresc austriac”, a fost silit să se pensioneze pentru ,,cauze
cari numai spre cinstea lui de român ar servi”. Principala acuză care i s-a adus, a fost că ,,prin avansarea unor ofiţeri
români protejează şi întăreşte neamul românesc în regiment în aşa grad, că dacă lucrările ar merge tot aşa de aici
înainte, regimentul, cu timpul, ar deveni un regiment curat daco-roman”.
În anul 1866, începând războiul dintre Prusia şi aliata sa Italia împotriva Austriei, David Urs a cerut să fie
reactivat, cerere care i s-a aprobat. Astfel, începând cu data de 20 aprilie din acel an, el a devenit comandant al insuleifortăreaţă Lissa, situată în Marea Adriatică, unde a dat dovadă de o vitejie ieşită din comun, ceea ce i-a adus
binemeritatul titlu de ,,eroul de la Lissa”. Prin apărarea înverşunată din zona insulei Lissa, flota italiană a fost blocată,
dând posibilitatea celei austriece (comandată de contra-amiralul Tegetthof) să se deplaseze la locul bătăliei, să treacă la
atac şi să obţină o strălucită victorie navală. Comunicatele italiene recunosc eroismul, vitejia şi iscusinţa apărătorilor de
pe insula Lissa. În urma bătăliilor duse, dar mai ales pentru rezultatele deosebite obţinute în luptă, acest destoinic român
este decorat cu Ordinul ,,Coroana de fier”, clasa a II-a.
Se pare că pentru scurt timp a revenit la comanda Regimentului nr. 64 de la Deva, cu data de 1 februarie 1867 fiind
din nou pensionat, datorită intrigilor maghiare. Un an mai târziu îl întâlnim la Viena, ,,fără post”, de aceeaşi ,,recunoştinţă”
bucurându-se şi între anii 1869-1870, de data aceasta în Sibiu. În această perioadă a primit din partea guvernului român
invitaţia de a trece munţii în vederea organizării armatei române, dar, solicitând permisiunea împăratului, nu i se dă voie şi este
pus sub urmărire poliţienească.
După cum remarca unul dintre biografii săi, ,,Urs nu era omul care să poată vieţui în nelucrare”. Odată stabilit la
Sibiu, el şi-a dedicat tot restul vieţii pentru ridicarea culturală a neamului său, operă profund patriotică, concretizată mai
ales prin înfiinţarea, organizarea şi conducerea cu deosebită competenţă şi exigenţă a ,,Şcolilor grăniţereşti” (şcoli
particulare), modele înaintea tuturor şcolilor din aceea vreme, pe care le aveau românii pe ,,terenul instrucţiei poporale”.
În ziua de 28 februarie 1870, David Urs a convocat reprezentanţii comunelor grănicereşti aparţinătoare fostului
Regiment 1 grăniceresc român, la Orlat, unde s-a votat un statut pentru recuperarea ,,Fondului de montură”, administrarea
şi utilizarea banilor acestui fond (341927 florini şi 89 de cruceri) în folosul şcolilor româneşti din comunele respective. La
data de 8 mai 1871 a fost ales preşedinte al Comitetului administratoriu al fondului scolastic din care s-au susţinut şcolile,
alegere întărită de către Ministerul cultelor şi instrucţiunii publice maghiar prin scrisoarea nr. 13719/23 iunie 1871.
David Urs, conştient de importanţa ridicării nivelului cultural al românilor, s-a ocupat în mod direct de
construirea de edificii şcolare corespunzătoare, de dotarea lor cu cele necesare desfăşurării unui proces de învăţământ
cât mai eficient, de încadrarea acestora cu dascăli stăpâni pe meseria lor. Tot David Urs a introdus în şcoli disciplina
strictă, şi, pentru a verifica menţinerea acesteia a făcut inspecţii dese, iar la examenele de sfârşit de an, dar mai ales la
cele de absolvire, lua parte.
Decretul împărătesc din 15 septembrie 1895, prin care ,,Şcolile grăniţereşti” au fost transformate în ,,Şcoli
comunale” (cu limba de predare majoritar maghiară), i-a umplut sufletul de amărăciune, grăbindu-i sfârşitul…
La scurt timp după actul samavolnic, falnicul oştean de odinioară s-a îmbolnăvit ,,mai mult de supărare” - după
cum just a remarcat un publicist de mai târziu, ultimul act semnat în calitate de preşedinte al şcolilor care i-au fost atât de
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dragi, purtând data de 31 iulie 1897. La 9 august 1897, presimţindu-şi sfîrşitul, predă cheile casei de bani în mâinile
vicepreşedintelui Comitetului.
S-a stins din viaţă la Sibiu, în ziua de 10 septembrie 1897, în vârstă de 81 de ani, fiind înmormântat lângă
,,Biserica dintre brazi” din Oraşul de jos, în micul cimitir care adăposteşte ,,un veac de istorie a culturii ardeleneşti”,
alături de personalităţi de vază ale românilor transilvăneni: George Bariţiu (1812-1893), Iosif Sterca Şuluţiu (1827-1911),
Alexandru Papiu Ilarian (1828-1877), Ioan Raţiu (1828-1902), Alexandru Vaida Voievod (1878-1950) şi alţii. A fost însoţit
pe ultimul drum de către mii de români din Ţara Făgăraşului, Almaşului şi Haţegului. Prohodirea i-a fost făcută de un
impresionant sobor de preoţi în frunte cu mitropolitul Blajului, dr. Victor Mihaly, iar marele învăţat canonic, Augustin
Bunea, a ţinut un frumos discurs. În crucea de la căpătâi se găseşte încastrată o ghiulea care a căzut la doi paşi de
David Urs, în lupta de la Lissa24, dar care nu a explodat, salvându-i viaţa.
Concluzii:
- cu toate că numărul ofiţerilor români din regiment era destul de redus, prin verticalitate, dârzenie, dăruire,
loialitate, vitejie, aceştia şi-au câştigat locul cuvenit, fiind admiraţi şi lăudaţi de cei cu care au venit în contact;
- în momentele cheie din istoria Transilvaniei acelor vremuri, ofiţerii români nu au uitat de fraţii lor, expuşi
pericolelor, umiliţi şi oprimaţi, ci şi-au expus părerile şi au acţionat pentru apărarea namului;
- au contribuit, în limitele posibile din acea perioadă, la evoluţia culturală a zonelor din care proveneau sau a
celor unde îşi desfăşurau activitatea;
- mulţi dintre ofiţeri, după desfiinţarea regimentului, au acţionat ferm pentru dezvoltarea şcolilor grănicereşti,
atât de necesare pentru educaţia românilor.

1. Constantin Stejar

2. David Urs de Margina
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CANONICUL ANTONIU VEŞTEMEAN (1818-1900), PREOT ŞI PATRIOT
Dr. Alexandru Bucur
Nicolae Conca
Zusammenfassung: Der Kanoniker Antoniu Vestemean (geb. 1818, gest.1900), Gestliche und Patriot. Antoniu
Vestemean wurde im Dorf Veştem geboren. Sein beruflicher Aufstieg begann mit dem theologischen Studium im Sibiu, Cluj und Blaj,
danach bekamm er die Priesterweihe für das Amt im Heimatdorf, Veştem, zwischen 1844-1851; später diente er als griechishkatolischer Erstpriester (Dekan) des Kreises Sibiu (1852-1862) und letztendlich war er als Kanoniker in Blasendorf tätig. Als
Kirchenbeamter in Blasendorf diente er in folgenden Stellen: Kanoniker der Metropolie, Professor für Theologie, Rektor des
theologischen Seminariums, Direktor des Lyzeums in Blasendorf, Präsident mehreren Kommissionen der Metropolie. Während der
'48 Revolution spielte ere ine aktive Polle sowohl im Grenzgebiet Veştem – Racoviţa – Orlat, als auch in den Städten Sibiu und
Blasendorf durch die Führung der rumänischen Bewölkerung und Priestertum, durch die Befreiung der Rumänischen
Nationalausschussmitglieder und durch die Veranstaltung der Volksversammlungen in Orlat und Blasendorf. Er ist in Sibiu gestorben
und Wurde in seinem Heimatdorf begraben.
Cuvinte cheie: Veştemean, preot, Veştem, Sibiu, canonic,Blaj, revoluţie, Orlat, rector, profesor.
Schlüβelwörter: Veştemean, Geistliche, Vestem, Sibiu, Kanoniker, Blasendorf, Revolution, Orlat, Rektor, Professor.

Între personalităţile care fac cinste localităţii de origine, Veştem (judeţul Sibiu), un loc de seamă îl ocupă şi
Antoniu Veştemean. Prin activitatea sa pe tărâm religios, cultural şi politic şi-a adus o contribuţie importantă la afirmarea
naţiunii române şi la emanciparea acesteia, la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea şi cea de-a doua jumătate a
aceluiaşi secol. Activând alături de personalităţi marcante ale vremii (George Bariţiu, Simion Bărnuţiu, Alexandru Sterca
Şuluţiu, Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, David Baron Urs de Margina, Ilie Măcelariu, Iacob Bologa, Petru Vasici, Ioan
Pinciu, Ioan Puşcariu, Axente Sever, Matei Nicola, Ioan Raţiu, Visarion Roman, Dimitrie Moldovan, Gheoghe Domşa,
Spiridon Feti, Iosif Hodoş, Ioan Alexi, Alexandru Bohăţel ş.a.), a contribuit, după posibilităţile sale, la atingerea unor ţeluri
pentru care naţiunea română se lupta de mai mult timp. Greutăţile cu care s-a confruntat în lupta şi activitatea sa, ne
determină să îi scoatem în evidenţă calităţile pentru a fi cunoscute şi copiate de noile generaţii.
Familia. Provenea dintr-o familie atestată documentar, pe meleagurile veştemene, în anul 1708, primul
reprezentant fiind Ioan, care a participat la acţiunile trupelor curute din zona Sibiului1. Din cadrul respectivei familii s-au
remarcat şi următorii:
- grănicerul Ion, participant la războaiele antinapoleoniene, căzut eroic pe câmpul de onoare, departe de
meleagurile natale2;
- grănicerii Andrei şi Iosif (unchii lui Antoniu) care, în anul 1817, au construit prima moară acţionată de forţa
apei pe pârâul ,,Tocile” din localitatea de baştină3.
Părinţii lui Antoniu Veştemean:
- tatăl: Iacob (Iacovu)4, grănicer, născut în anul 1774, decedat (în acelaşi an cu nora sa) la data de 10/22
noiembrie 1852, în vârstă de 78 de ani; înmormântat în 12/24 noiembrie 1852 (Planşa 1 A)5;
- mama: Maria (Mariutia), născută Mărginean6, în anul 1785, decedată la 09/21 aprilie 1871 şi înmormântată în
11/23 aprilie 1871 (în vârstă de 86 ani, Planşa 1 B), supravieţuind încă 11 ani după moartea soţului7.
La data de 14 ianuarie 1818 se năştea Antoniu, care va copilări în localitatea natală unde va urma cursurile
Şcolii grănicereşti din localitate8. Casa în care şi-a petrecut copilăria era situată pe locul unde este astăzi Căminul
Cultural din Veştem, în apropierea casei parohiale (loc unde şi-a dus viaţa între anii 1844-1851)9. Apoi îşi continuă
perfecţionarea prin studii gimnaziale de cinci ani urmate la Sibiu, la Gimnaziul romano-catolic, după absolvirea acestuia
plecând la Cluj, unde urmează cursurile de filozofie, dar şi un semestru la drept. În anul 1841 va fi primit la Seminarul
clerical de la Blaj. Aici studiază temeinic teologia, absolvind în anul 1844, an în care va fi şi hirotonit preot şi numit
administrator parohial în iubitul sat natal, Veştem10, urmându-i decedatului paroh Lupu Cosma (Lup Cozma)11.
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A fost căsătorit cu Elisabeta (Elisaveta, 1826-06.01.1852) nepoata prepozitului Simion Crainic12 (de AlsoOroszi, 1777-1855, şi acesta foarte implicat în acţiunea îndreptată împotriva lui Lemenyi). Despre soţia preotului
Veştemean, Timotei Cipariu îi scria lui George Bariţiu, în 8/20 decembrie 1844: ,,…altă noutate ce face râs public este
adevărata veste că nepoata lui Crainic, cununată duminică înainte de Rusalii, la 6 luni au puiat pe la 8 noiembrie la
Veştem, unde-i măritată preoteasă după un cleric de cei ţîpaţi…”13. Antoniu Veştemean a avut trei copii, rămaşi – la o
vârstă fragedă - orfani de mamă: Amalia, Ana şi Valeriu. Soţia i-a decedat în data 06/18 ianuarie 1852, în vârstă de 26
ani, fiind înmormântată în 09/21 ianuarie 1852, la Veştem (Planşa 1 D)14.
La peste şapte ani de căsătorie, Veştemean rămâne văduv şi este nevoit să-şi crească cei trei prunci, probabil,
doar cu ajutorul mamei sale. Este neândoielnic faptul că acest bărbat hotărât a iubit-o enorm pe soţia sa, deoarece nu sa mai căsătorit niciodată, rămânând să-şi îndrepte dragostea doar spre iubiţii săi urmaşi.
Aproape toţi copiii lui Antoniu Veştemean au păstrat legătura cu satul natal. Destinul lor a fost următorul:
- Amalia s-a căsătorit cu preotul Valer Pop din Alămor, fiul lor - Cornel - devenind director al Intreprinderilor
comunale din Petroşani15;
- Ana Veştemean a devenit soţia preotului Gheorghe Crişan, la decesul ei lăsând o Fundaţie canonică, la Blaj,
în valoare de 10.000 lei. Spicuim din Testamentul său: ,,…Să se plătească, ca legate, 10.000 lei, pentru celebrarea de
liturghii în comuna Veştem, în memoria decedaţilor: Antoniu Veştemean, Elisaveta Veştemean născ. Crainic şi pentru
mine, mai departe pentru: Amalia măr. Pop Valer n. Veştemean, Maria Veştemean buna mea şi mătuşa Carolina
Caşolţan şi pentru soţul meu preot Gheorghe Crişan”. Banii au fost trimişi de la Blaj la Veştem utilizându-se pentru
construirea caselor parohiale16;
- Valeriu Veştemean, despre care avem extrem de puţine informaţii17.
Preot la Veştem (1844-1852). Ajuns paroh în Veştem, va moşteni o biserică începută dar neterminată, aşa
cum s-a consemnat după vizita canonică a protopopului Maniu, din 2 decembrie 1844: ,,besereca cea din nou făcută
încă nu-i de tot gata, numai păreţii, ferestrile şi coperişul, alta nemica. Altmintrilea faină făcută; neşte neacuraţii s-au
băgat în samă spre îndreptare”18. Este imperios necesar să specificăm faptul că, în anul 1845 era abonat la ,,Curierul de
ambele sexe”19 şi ,,Macrobiotice”20, ceea ce demonstrează că era avid de cunoştinţe noi, din mai multe domenii.
Reuşeşte să definitiveze construcţia bisericii (Planşa 2 A, imagine actuală21) şi, tragem noi concluzia, să înceapă
pictura catapetesmei în 1951, care va fi definitivată în anul următor. Pictura a fost realizată de Ioan Budai (Zugravul) şi
fiul său, George din Sibiu22. Va acţiona şi pentru dotarea bisericii cu scaune, fiind sprijinit de primarul localităţii, George
Milea, între 1845-1846. Din studiul puţinelor documente existente, concluzionăm că Veştemean era bun prieten cu
primarul Veştemului, cel din urmă dovedindu-se un sprijinitor şi un colaborator de nădejde al preotului. Împreună cu
primarul va desfăşura şi acţiuni de atragere a populaţiei altor sate din jurul Sibiului spre scopurile românilor participanţi la
mişcările revoluţionare din anii 1848-1849 (a se vedea mai jos, la Patriotul).
În anul 1950 va înainta un răspuns la un chestionar trimis de protopopul Sibiului, Vasile Kertész (1845-1861), în
care va consemna numărul de suflete pe care le păstorea, dar şi averea canonică: ,,1315 suflete; canonica porţie de
sămănătură e deplin; fânaţ de 5-6 cară de fân; însă toată această canonică porţie, parte mai mare fiind loc slab,
socotindu-se cheltuiala pe lucrarea pusă, nici un venit n-aduce; şcoală şi dascăl actu nu este. Şcoala s-a aprins prin
12

Protopop unit în Alba Iulia, canonic şi prepozit la Blaj, a organizat protestul împotriva proiectului de lege din 1842 de introducere
a limbii maghiare în toate sferele vieţii publice; demis în 1846 din ordinul episcopului Lemenyi; Puchner îl numeşte vicar provizoriu,
în noiembrie 1848. A testat sume de bani pentru învăţătorii şi preoţii greco-catolici.; Pascu şi colab. 1978, p. 314.
13
Idem, p. 203, 204
14
Veştem 1, f. 85; Veştem 1935/1.
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Veştem 1942.
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Veştem 1935/1, 2, 3.
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Familia 1884, p. 144.
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Togan 2010, p. 96-97.
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Supliment (apărut în anul 1837) al periodicului Curierul românesc (primul ziar din Ţara Românească, apărut la Bucureşti în 1829,
întemeiat de Ion Eliade-Rădulescu, 1802-1872), Vezi:
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade-R%C4%83dulescu;
- http://www.scribd.com/doc/9604774/86/Literatura-%C5%9Fi-presa;
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Traducerea lucrarii lui Cristoph W. Hufeland Macrobiotica sau maestria de a lungi viata, aparuta la Brasov, in două volume în
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fruntariu şi icoanele, de Ioan Zugravu' cu fiul său GeorgieBudai din Sibiiu în anu 1852”.
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v…23 şi alta nu s-a făcut; biserica n-are o dotaţie; în lipsele sale se ajută din lada satului”24. Din cele arătate rezultă clar
greutăţile cu care se confrunta preotul în parohia de la Veştem, aproape de sfârşitul perioadei de păstorire în satul natal.
Preot şi protopop la Sibiu (1852-1862). La data de 11 decembrie 1851, prin decizia Blajului nr. 278,
Veştemean este numit administrator interimar cu locuinţă stabilă, în Sibiu. În 5/17 ianuarie îşi va începe păstorirea acolo
(la Biserica Dintre Brazi, Planşa 2 B, imagine actuală) şi, deşi numit doar administrator interimar, va rămâne pe post mai
bine de un deceniu. Fiind văduv şi mai având şi trei copii, va îndura – la fel ca şi înaintaşii săi – destule neajunsuri în
parohia săracă. Cititorul poate trage concluziile de rigoare din specificarea următoarelor: capitalul disponibil al bisericii
era de doar 237,48 fIorini. Cu toate că în anul 1852, biserica din Sibiu primeşte de la împărat suma de 625 florini (ca
despăgubire pentru pierderile suferite în anul 1849) suma nu ajungea decât pentru reparaţii diverse la edificiile
parohiale. Casa parohială era veche, o alta nouă nereuşind a se construi din cauza lipsei fondurilor necesare. În mai
multe perioade din activitatea de la Sibiu nu s-a reuşit a se încadra cantor la biserică, tot din cauza lipsei banilor, şi nici
curator bisericesc.
Cu toate greutăţile întâmpinate, Veştemean va lupta stăruitor pentru dotarea parohiei, începând cu anul 1854,
lupta sa devenind celebră, la un moment dat, dar va rămâne moştenire urmaşului său, Ioan V. Rusu (1862-1901).
Totodată, pentru a-şi îmbunătăţi starea materială, Antoniu Veştemean va fi numit catihet şi învăţător extraordinar pentru
limba română, la Gimnaziul catolic de stat din Sibiu, în anul şcolar 1854/5, semestrul II. La început era plătit cu 132
florini anual pentru ca în anul 1858 să i se majoreze salariul la 200 florini. În acest post va activa până la sfârşitul anului
şcolar 1861/2. Anteriorul protopop, Kertész, a funcţionat până în septembrie 1861, decedând la 19 octombrie 1862.
Postul rămânând vacant, a fost administrat de preotul Andrei Băilă din Şura Mare. Prin decizia nr. 636 din 24 septembrie
1861 lui Veştemean i se încredinţează şi administrarea protopopiatului Sibiului pe care o va realiza până în septembrie
1862. Va lăsa un capital de 485,36 florini25.
În perioada de activitate, desfăşurată la ,,Biserica Dintre Brazi”, a reuşit să-şi atragă enoriaşi dintre foştii ofiţeri
români (mai ales din Regimentului 1 român de graniţă, de la Orlat), care au donat sume de bani (dar şi obiecte) pentru a
ajuta la întreţinerea lăcaşului de cult, lipsit de mijloacele necesare pentru o activitate şi dezvoltare normală. Dintre
aceştia, enumerăm pe următorii căpitani: Runkan Daniel, Aron Ioan de Bistra, Păsăraru Ioan şi Poplăcean Ioan. Primul
dintre ei a donat şi o lădiţă din lemn în care erau păstrate vasele sacre ale bisericii26.
Canonic la Blaj (1862-1891). În anul 1862 Blajul avea disponibile trei posturi de canonic de fundaţie regească
ale capitulului catedral. Alături de Nicolae Maniu şi Simion Fűlep va candida şi Veştemean pentru unul dintre posturi.
Sprijinit masiv de consilierii din Guvern (Paul Dunca şi Iacob Bologa) şi, mai ales, de baronul Ladislau Vasile Popp, va fi
numit – cu preaânalta hotărâre a monarhului din 26 mai 1862 - canonic în capitulul mitropolitan al Albei Iulia şi
Făgăraşului. În acelaşi an, începând cu luna septembrie, îşi va ocupa noul post. Aici va colabora cu Grigore Mihali, Ioan
Fekete Negruţiu şi Ilie Vlasa Ţicudi27.
La Blaj va funcţiona succesiv şi în calitate de profesor de teologie morală (numit în 1865), rector de seminar şi
secretar mitropolitan (ambele din 1867), director gimnazial şi membru sau preşedinte în diverse comisii arhidiecezane. În
anul 1882, la data de 3 septembrie, are loc la Blaj la biserică o solemnitate (liturghie solemnă şi cântarea rugăciunii
,,Împărate ceresc”) pentru începutul anului şcolar 1882/1883. Printre cei prezenţi (figuri grave şi impunătoare) era şi
Antoniu Veştemean care avea o ,,statură marţială”28.
Ultima parte a vieţii, Sibiu (1891-1900). În anul 1891 se va retrage ,,din motive sinistre, privat”, la Sibiu. A
decedat în oraşul de pe Cibin, în 23 iulie 1900 ora 10.00, după lungi şi grele suferinţe, în vârstă de peste 83 de ani şi 56
de preoţie (Planşa 2 E), în locuinţa sa de pe strada Hundsrücken (azi Centumvirilor)29, nr. 13 (Planşa 2 D). În 25 iulie la
ora 10.00 sicriul cu corpul defunctului a fost ridicat din locaţia sibiană fiind aşezat într-un car mortuar care s-a deplasat la
Veştem, pentru a fi înmormântat alături de părinţi, soţie şi rude (Planşa 2 F). A fost însoţit de încă trei trăsuri, în care
erau membri familiei, preoţi, reprezentanţi capitulari, plenipotenţiaţi ai mitropolitului greco-catolic ş.a. Cortegiul a ajuns la
Veştem la ora 12.00, fiind întâmpinat de o mulţime de consăteni, în frunte cu preotul Ioan Papiu. La ora 12.30 sicriul a
23

Considerăm că în lucrarea Togan 2010, p. 117, s-a strecurat o greşeală, înainte de spaţiul punctat fiind litera r (revoluţie) nu v .
Pentru înţelegerea problemei şcolii, aducem completările de rigoare: în 1849, după cucerirea Sibiului de către armata condusă de
generalul Bem, s-a trecut la lupte pe aliniamente succesive împotriva grănicerilor români care, au fost nevoiţi să se retragă – parte
prin Pasul Turnu Roşu, parte prin Pasul Bran, în Ţara Românească. Cu această ocazie Veştemul a fost bombardat şi incendiat, în 13
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fost depus în biserica din Veştem. Ceremonialul care a urmat a fost desfăşurat de canonicii Victor Smigelschi30 şi
Alexandru Uilăcan, cu asistenţa protopopului greco-catolic al Sibiului - Ioan V. Rusu - şi a parohului din Sibiu, Nicolae
Togan. Biserica era neâncăpătoare, printre participanţi numărându-se şi domnul Bardossz cu fiul, Alexandru Bunea –
secretarul comunal, funcţionarii de la calea ferată ş.a. Nicolae Togan şi directorul şcolii din localitate, Teodor Stoia, au
expus bogata activitate a decedatului31.
Patriotul. A făcut parte din frontul antilemenian, alături de: Simion Bărnuţiu, Ioan Marian – de la Năsăud,
Nicolae Maniu, Teofil Alpini – din Cut, Nicolae Erdeli – din Orlat ş.a. La data de 10 mai 1845 protopopii răzvrătiţi se vor
plânge împăratului, acestora alăturându-li-se noi parohi, printre ei numărându-se şi Antoniu32.
Încă de la începutul declanşării revoluţiei din 1848-1849 s-a dedicat cu toată fiinţa mişcării româneşti. Astfel, a
participat – alături de consătenii săi – la adunările de la Blaj. Apoi, a activat alături de grăniceri la stabilirea modalităţilor
de acţiune ale acestora şi ale populaţiei. A colaborat pentru eliberarea membrilor Comitetului Naţional Român, arestaţi la
Sibiu. În acest sens, alături de sublocotenentul Şăndruc Matei (comandantul ,,staţiunii” Veştem), la data de 22 august
1848 s-au adunat la Veştem: sublocotenentul Novac Mihai (comandantul ,,staţiunii” Orlat), preotul Nicolae Erdeli (Orlat)
şi primarul Veştemului George Milea, stabilind să ţină adunări pentru atragerea populaţiei la acţiunea de eliberare a lui
August Treboniu Laurian şi Nifon Bălăşescu. Un document contemporan – raportul spionului stăpânirii, Dobokay33
(vameş la Turnu Roşu) - îl descrie pe Veştemean ca fiind ,,cel mai nebun dintre preoţii uniţi” care a determinat pe mulţi
alţi preoţi şi români să acţioneze de partea lor şi s-a deplasat, împreună cu primarul Veştemului la Răşinari, ameninţând
pe primarul de acolo că, dacă nu va hotărî să acţioneze in comun vor da foc Răşinariului. Acţiunea lui Veştemean, în
Mărginime, a reuşit, ţinând seamă că în trupele antrenate şi comandate de tribunul Axente Sever existau numeroşi
bărbaţi din zonă.
La Adunarea Generală a Regimentului de la Orlat, din 10-11 septembrie 1848, a fost ales ca membru – alături
de David Urs, Mihai Novac, Ioan Moldovan, Ioan Banciu şi Constantin Stejar, semnând ,,Petiţiunea Regimentului întâiu
de graniţă român către monarchul”. Pentru atitudinea şi eforturile sale din anii 1848-1949 a fost decorat de către monarh
cu Crucea de argint cu coroană pentru merite34.
A avut relaţii foarte bune de colaborare cu protopopul greco-catolic al Sibiului, Maniu Nicolae dar şi cu George
Bariţiu, căruia îi dădea anumite informaţii şi îi ducea cărţi de la Blaj, trimise de Timotei Cipariu, în anul 185835.
În anul 1860, la 10 mai, un număr de 176 de români, iubitori de neam şi cultură, au înaintat o petiţie (Petiţia de la
Blaj, actul de solicitare a înfiinţării viitoarei ASTRA) principelui Lichtenstein – guvernatorul Transilvaniei – prin care
solicitau constituirea unei reuniuni pentru dezvoltarea culturii şi literaturii poporului român din Transilvania. În fruntea lor
se aflau: Alexandru Sterca-Şuluţiu şi Andrei Şaguna iar printre semnatari figura şi canonicul Veştemean. Primul Comitet
Naţional Român al perioadei paşoptiste a fost constituit la Sibiu (în conferinţa din 1/13-4/16.01.1861), prezenţi fiind 100
de delegaţi, dintre care 50 greco-catolici. În componenţa acestuia, printre reprezentanţii de seamă ai elitei intelectuale
transilvănene (Alexandru Sterca-Şuluţiu, Andrei Şaguna, Ilie Măcelariu, Pavel Vasici, Ioan Puşcariu, Axente Sever ş.a.),
aleşi ca membri s-a numărat şi Antonie Veştemean36.
A participat la Conferinţa Naţională de la Sibiu (13-16.01.1861), unde a fost ales în comisia permanentă alături
de: Alexandru Sterca Şuluţiu, Andrei Şaguna, Ioan Alduleanu, Iacob Bologa, Petru Vasici, Ioan Pinciu, George Bariţ,
Ioan Puşcariu, Axente Sever, Matei Nicola, Ioan Raţiu, Dimitrie Moldovan, Gheoghe Domşa, Spiridon Feti, Iosif Hodoş,
Ioan Alexi, Alexandru Bohăţel şi Alexandru Lazăr. La adunarea de inaugurare a Astra, a fost ales (în 11/23.03.1861) ca
secretar II. A participat şi la Conferinţa restrânsă din 15 iunie 1872 de la Alba Iulia, alături de Ioan Raţiu (Onu), Dimitrie
Moldovan, Ilie Măcelariu, Ioan Axente Sever, Matei Nicola, nefiind de acord cu o conferinţă generală în 27 iunie, la Alba
Iulia, la care – totuşi - va lua parte. S-aimplicat şi în politică, unde îl găsim, alături de românii din partidul condus de Ilie
Măcelariu, în partida pasiviştilor. A colaborat şi cu Bariţiu, pe care îl cunoscuse în perioada de păstorire la Veştem. În
anul 1878, A. Mărgineanu – directorul Imprimeriei Statului Român îl ruga pe Bariţiu să înmâneze canonicului Veştemean
o carte, ,,Distrucţiunea sfintei cetăţi Ierusalimul”37.
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Numărul cărţilor rituale deţinute de biserica din satul natal va creşte prin donaţiile lui Antoniu Veştemean,
constând în:
- Euhologhion, Evanghelie şi Strajnic, toate legate în piele, scrise cu litere chirilice, tipărite la Blaj38. Pe
respectivele cărţi de cult s-au păstrat următoarele însemnări, ale lui Antoniu dar şi cele ale preotului local Ioan Papiu:
a) pe Euhologhionul, tipărit la Blaj în 1815, de Ion Bob (Planşa 2 C):
,,Acest Euhologion sau Molitvenik l-am cumpărat eu Antonie Weştemean, când mam hirotonit preot, pe banii
mei, cu cinci fiorini de argint tot câte trei doizăceri de aramă, din Blaj, dela A. Th. Cipariu prefectul la tipografia
Seminarului în 16 Maiu, după călindariul cel vechiu, anu 1844.”
×
××
,,Antoniu Veştemean sa născut în Veştem în 14 Ian. 1818 în casa din corn, vecină imediat cu casa parohială
din părinţii…..
A preoţit aici, pănă în an. 1852. Ca paroh protopop în Sibiiu, pănă în vara anului 1862, când fu denumit şi
instalat de canonic în Blaşiu fund. regească. În an. 1891 din motive sinistre s'a retras privat la Sibiu, unde a reposat în
23 Iulie 1900 şi în 25 Iulie s'a înmormântat la Biserica în Veştem, lângă părinţi, soţie şi rudenii; în etate de 83 ani; 56 ani
ai preoţiei.
Scris'am eu Ioan Papiu, parohul Veştemului fostul lui discipol în teologie, an. 1865/6”39.
b) pe Evanghelia, tipărită la Blaj în 1817, de Ioan Bob, s-a păstrat următoarea însemnare:
,,Sau dat pre sama Beserecii unite den Veştem de cătră Măria Sa Domnul Domn Ioan Lemeni Episcopul
Făgăraşului. Blaj 13/27 Octomb. 1844 la rugarea noului hirotonit Preot Antonie Veştemean.40”
c) Un Strajnic, tipărit la Blaj în 1817, de Ioan Bob, are următoarea însemnare:
,,Aceasta carte numită pe sîrbia Strastnicu, care cuprinde serviţiul Dumnezeescu în septămâna patimilor
Domnului Is. Ch-tos o am dăruit io Antoniu Weştemean, canonic în Blaşiu, la anul 1868 şi în al 50-lea al vîrstei mele, pe
seama Baserecii Weştemului, locul naşterii mele din Scaunul Sibiiului, ca să fie proprietatea aceiaşi Baserici pentru toate
timpurile întru amintire eternă. Scrisam în 14 Ianuariu, Ziua a 50-lea a naşterii mele în anul 1868 în Blaşiu.
Ss A. Weştemeanu
Canonic metropolitan.41”
Concluzii:
- prin toată activitatea desfăşurată (la Veştem, Sibiu şi Blaj) Antoniu Veştemean a reuşit să lase urme vizibile şi
astăzi: la Biserica din Veştem (pe care a definitivat-o şi a dotat-o), la Biserica Dintre Brazi (unde i se păstrează
amintirea) dar şi la Blaj, unde este pomenit alături de nenumăraţii intelectuali şcoliţi acolo;
- a îmbogăţit zestrea Bisericii din Veştem cu trei superbe cărţi bisericeşti, care acum stau la loc de cinste în
Biblioteca Mitropoliei sibiene;
- a luptat, alături de alţi intelectuali transilvăneni şi grăniceri, pentru drepturile românilor din Ardeal, punându-şi
în pericol sănătatea, profesia, viaţa şi familia, fără a renunţa uşor la ţelul propus.
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MEDALII OMAGIALE BĂTUTE LA SIBIU ÎN 1837
Dr. Sorin Dan Volosciuc
Abstract: Anniversary Medals Mint in 1837 in Sibiu. During the visit in Sibiu, Transylvania, of the Austrian Emperor
Ferdinand I, two sets of medals were issued in the honour of this event. The two sets of medals were struck as a tribute in the
honour of City of Sibiu. The medals are very rare and is an honour for each museum or medals collector to have this types of
medals.
Keywords: numismatics, medal, token, Sibiu.
Cuvinte cheie: numismatică, medalie, jeton, Sibiu.

Medaliile transilvănene ocupă un capitol aparte în cadrul medalisticii, prin frumuseţea și raritatea lor, la fel ca și
monedele transilvănene. Municipiul Sibiu, prin simbolurile sale, se regăsește pe multe din medaliile transilvănene. O
parte din ele au fost emise în perioada Principatului autonom, iar o altă parte în perioada în care Transilvania a fost sub
suzeranitate austriacă și austriaco-maghiară.
Ferdinand I al Austriei, din dinastia de Habsburg-Lothringen (născut la 19 aprilie 1793 la Viena, decedat la 29
iunie 1875 la Praga) a fost împărat al Austriei, precum şi rege al Ungariei (ca Ferdinand al V-lea), rege al Boemiei (ca
Ferdinand al V-lea), rege al Lombardiei, mare principe al Transilvaniei, etc. Ferdinand I a urmat la tron tatălui
său Franciscus I al Austriei, din 1835 şi a fost forţat să abdice în 1848 în favoarea nepotului său Franz Iosif I. El a avut o
domnie controversată și fiind epileptic, deciziile în stat au aparţinut în mare parte Consiliului de Regenţă format din
arhiducele Ludovic și Klemens Wenzel von Metternich.
Ferdinand I al Austriei a emis medalii și jetoane omagiale cu ocazia încoronărilor de la Viena, Bratislava, Praga,
Viena, Milano, precum și cu ocazia altor evenimente. Ele au module diferite și au fost bătute din aur, argint și din bronz.
În anul 1837, Ferdinand I al Austriei face o vizită în Transilvania, la Sibiu. Cu ocazia acestei vizite au fost emise
două seturi de medalii, de altfel, singurele emise în timpul domniei lui.
Cele două seturi de medalii au fost bătute ca un omagiu în cinstea oraşului Sibiu (în latină Cibinii sau Cibinium).
Interesant este faptul că a fost folosită limba latină pentru legendele de pe aceste medalii şi, evident, numele latin al
oraşului (care a fost şi prima denumire a lui) şi nu limbile germană sau maghiară, respectiv Hermannstadt sau
Nagyszeben. Sunt singurele medalii emise pentru Transilvania de către împăratul Ferdinand I al Austriei.
O parte din medalii sunt extrem de rare, în special tipul I, din aur, care, este posibil să fi fost emise doar într-un
singur exemplar. De asemenea și medaliile din aur de tipul II sunt foarte rare, ele mai apărând totuși în unele licitaţii
internaţionale de numismatică. Medaliile din argint și bronz sunt mai comune, tirajul lor fiind relativ mare comparativ cu
cele din aur.

Tipul I – medalia mare
Primul tip de medalie, cu modul mai mare, a fost oferit personalităţilor orașului Sibiu și era oferită într-o cutie,
evident că în concordanţă cu poziţia socială.
Pe aversul medaliei este reprezentat bustul împăratului, îndreptat spre stânga, în mantie de încoronare, având
pe cap coroana Sfântului Ştefan, cu legenda circulară: FERDINANDO·AVSTR·IMP·REGI·HUNG·MAGNO·PRINCIPI·
TRANSILVANIAE.
În partea inferioară a bustului apare numele maistrului monetar: I·D·BOEHM·F· (Josef Daniel Boehm, maistru
monetar în Viena, care a trăit între anii 1794-1865).
Pe reversul medaliei este reprezentată mantia de încoronare desfăşurată, cu stema Principatului Transilvaniei
în centru, cu cele șapte cetăţi reprezentate pe două rânduri, primul cu 4, respectiv, al doilea cu 3 cetăţi. Sub stema
principatului, pe două rânduri, este scrisă legenda: HOMAGIVM·PRAESTITVM / CIBINII· MDCCCXXXVII (Omagiul
prestat de orașul Sibiu în 1837 lui Ferdinand I).
Titlul medaliilor din aur este de 986 ‰, ele fiind multipli de ducaţi austrieci, în timp ce titlul medaliilor din argint
este de 900 ‰.
Acest tip de medalie a fost bătut din mai multe metale, matriţele fiind de același tip, după cum urmează:
O medalie din aur1, cu diametrul de 46 de mm şi greutatea de 90 grame (echivalentul a 26 de ducaţi);
O medalie din aur2, cu diametrul de 46,7 de mm şi greutatea de 69,81 grame (echivalentul a 20 de ducaţi);

1
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Resch 1901, Medaillen, Nr.246.
Winter 2009, Nr.146.
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Medalia din aur, echivalentul a 20 de ducaţi, prezentată în Winter 2009, are
diametrul de 46,7 mm şi greutatea de 69,81 grame

O medalie din argint3, cu diametrul de 46 de mm şi greutatea de 43,8 grame;

Medalia din argint, prezentată în Ranieri 2010, are diametrul de 47 mm
şi greutatea de 43,72 grame

O medalie din bronz4, cu diametrul de 46 de mm şi greutatea de 60,7 grame;

3
4

Resch 1901, Medaillen, Nr.247.
Resch 1901, Medaillen, Nr.248.
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Medalia din bronz, prezentată în WAG 2009, are diametrul de 46,5 mm
şi greutatea de 60,5 grame

O medalie din zinc5, cu diametrul de 46 de mm şi greutatea de 52 grame;
O medalie din aur octogonală6 cu diametrul de 23 de mm şi greutatea de 21 grame, echivalentul a 6 ducaţi;
O medalie din argint octogonală7, cu diametrul de 23 de mm şi greutatea de 9 grame.

Tipul II – medalia mică (jeton)
Cel de-al doilea tip de medalie, cu modul mai mic decăt precedenta, a fost oferită persoanelor cu importanţă
mai mică în ierarhia socială, ca o amintire a acestei vizite.
Pe avers este un cerc perlat, în interorul căruia este reprezentat capul împăratului cu cunună de lauri, îndreptat
spre stânga, cu legenda circulară: FERDINANDO·A·I·REGI·HVNG·M·P·TRANSYLVANIAE.
Pe revers, tot în interiorul unui cerc perlat, este reprezentată în centru stema Principatului Transilvaniei, cu cele
șapte cetăţi reprezentate pe două rânduri, primul cu 4, respectiv, al doilea cu 3 cetăţi, având deasupra coroana,
înconjurate circular de legenda HOMAGIVM·PRAESTITVM·CIBINII· MDCCCXXXVII (Omagiul prestat de orașul Sibiu în
1837 lui Ferdinand I).
Acest tip de medalie (jeton) a fost bătut în aur şi argint, Titlul metalului celor din aur este de 986 ‰, în timp ce
titlul metalului celor din argint este de 900 ‰. Nu se cunosc în literatura de specialitate să se fi bătut jetoane din bronz
sau zinc.
Cel de-al doilea tip de medalie, denumit în continuare jeton, este prezentat după cum urmează:
Un jeton din aur8, cu diametrul de 20 de mm şi greutatea de 7 grame (echivalentul a 2 ducaţi).
Un jeton din aur9, cu diametrul de 20 de mm şi greutatea de 5,2 grame (echivalentul unui ducat şi jumătate).
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Resch 1901, Medaillen, Nr.249.
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Velter 1994, Nr. 777.
6
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Jetonul din aur din colecţia Zgardan, cu diametrul de 20 de mm şi o greutate de 5,25 grame.

Un jeton din aur10, cu diametrul de 18 de mm şi greutatea de 3,5 grame (echivalentul a un ducat).

Jetonul din aur, prezentat în Pannonia Terra 2010, cu
diametrul de 18 mm şi greutatea de 3,49 grame

10

Resch 1901, Medaillen, Nr.252.
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Un jeton din argint11, cu diametrul de 20 de mm şi greutatea de 5,5 grame.

Un jeton din
18 de mm şi

argint12, cu diametrul de
greutatea de 3,25 grame.

Jetonul din argint din colecţia Volosciuc, cu diametrul de
20 de mm şi o greutate de 5,45 grame.

Jetonul din argint din colecţia Volosciuc, cu
diametrul de 18 de mm şi o greutate de 3,25 grame

Dată fiind raritatea acestor medalii, au fost realizate falsuri după ele, din care cele mai cunoscute au fost făcute
de bijutierul și numismatul brașovean Sigismund Weiss. Ele au fost realizate prin procedeul denumit galvanoplastie,
procedeu care implică realizarea celor două feţe şi lipirea lor ulterioară. Falsul este uşor depistabil prin răzuirea fină a
cantului medaliei.
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ANTONIO GRAMSCI ŞI RISORGIMENTO
Drd. Ioana (Cristea) Drăgulin
Abstract. Antonio Gramsci and Il Risorgimento. Italy’s modern history is strongly related to the political phenomenon of
Il Risorgimento. The author of the present study looks forward to presenting and analyzing Antonio Gramsci’s philosophical and
political vision regarding Il Risorgimento, by making use of concepts such as “passive revolution”, “agrarian revolution”, “permanent
revolution” and “political hegemony”, as theorized my Gramsci himself. Antonio Gramsci, a reputed supporter of the Italian Left,
explains the failure of the modernization of the Italian State by the failure of land reform. In his well known Quaderni del Carcere,
Gramsci demonstrates that the failure of the land reform led to the marginalization of the rural population, especially in the Southern
parts of Italy, thus enabling the emancipation of a revolutionary movement. Therefore, the result of this failure was the formation of
Medieval “status society” that dominated Italy during the entire Risorgimento period. Hence, Fascism is seen by Gramsci as a crisis
of the classical liberalism where the ruling elite set its political hegemony in order to staying in power.
Cuvinte cheie: revoluţie pasivă, revoluţia agrară, hegemonie politică, Antonio Gramsci, Risorgimento.
Kewwords: agrarian revolution, passive revolution, political hegemony, Antonio Gramsci, Risorgimento.

Introducere. Pentru a putea să înţelegem ce a reprezentat şi reprezintă il Risorgimento pentru italieni este
necesar să facem o foarte scurtă incursiune în istoria politică a Italiei. Practic, după secolul al VI-lea d. Chr, odată cu
căderea Imperiului Roman de Apus în faţa atacurilor popoarelor barbare, peninsula italiană nu a mai cunoscut unitatea
politică1. Acest fenomen al fragmentării ce a avut un caracter economic, lingvistic, cultural, politic, social a fost accentuat
de faptul că, cele mai importante entităţi statale din peninsula italiană aveau interese economice şi politice în afara
graniţelor acesteia. De exemplu, statul papal avea interese ecleziastice planetare, în timp ce posesiunile teritoriale în
Italia erau relativ reduse, republica veneţiană îşi construise imperiul maritim pentru a controla coasta balcanică prin
menţinerea controlului asupra insulelor din marea Ionică, având la rândul său reduse posesiuni teritoriale în jurul
Lagunei, în timp ce regatul din Sardegna deţinea teritorii în afara peninsulei, având o poziţie relativ periferică în raport cu
marile puteri teritoriale cum ar fi Florenţa sau Milano. Am dat doar câteva exemple.
Această fragmentare politico-teritorială a fost cel mai bine sintetizată de cancelarul austriac Metternich, care a
spus, referindu-se la Italia că aceasta este mai mult o „expresie geografică”2. Elementele prezentate mai sus sunt doar
câteva dintre motivele pentru care înaintea jumătăţii de secol XIX, Italia nu a putut să se constituie ca un stat centralizat.
Astfel, etapele unificării s-au realizat în cea mai mare parte între anii 1859-1861 şi a fost completat prin cucerirea regiunii
Veneto şi a statului papal în 18703.
Pentru istoria politică a Europei, unificarea Italiei şi centralizarea Germaniei bismarkiene au reprezentat cele
mai importante momente istorice care au avut loc în primele două decenii de după revoluţiile de la 1848.
Caracteristici ale fenomenului risorgimental. În istoria şi gândirea politică italiană il Risorgimento este
considerat ca fiind un fenomen fundamental pentru apariţia statului modern. Aşa cum, în cazul francez, revoluţia de la
1789 a avut un rol deosebit de important în crearea statului francez modern, iar unificarea statelor germane l-a avut în
procesul creării statului german, tot aşa il Risorgimento trebuie să fie considerat momentul de cotitură în crearea statului
italian. Pe parcursul perioadei risorgimentale, termenii de Italia şi de italieni încep să definescă un stat şi o naţiune. Este
momentul în care naţiunea italiană îşi identifică părinţii fondatori (Cavour, Mazzini, Garibaldi) şi îşi defineşte idealurile
sale politice (liberalismul, naţionalismul şi republicanismul). În acelaşi timp, il Risorgimento nu a fost doar o perioadă
istorică, termenul în sine a devenit un concept chemat să indice o serie de transformări, cum ar fi: căderea „vechiului
regim” (l'ancien regime) şi dezvoltarea democraţiei parlamentare, dizolvarea societăţii rurale tradiţionale şi dezvoltarea
unui spaţiu urban modern, tranziţia de la sistemul economic de tip feudal la cel de tip capitalist, înlocuirea identităţilor
locale şi regionale cu o unică identitate naţională, odată cu renaşterea sentimentului naţional etc. 4.
Caracteristica fundamentală a procesului de unificare teritorială italiană, adică a fenomenului risorgimental este
dată de faptul că nu s-a realizat prin intermediul unei revoluţii. Revoluţia ar fi implicat o drastică modificare a raporturilor
sociale şi politice în interiorul societăţii. În plin proces de modernizare a statelor feudale, interesele economice şi politice
ale unei clase în ascensiune intră în conflict cu interesele clasei dominante de la acea dată, iar acumulările provocate de
aceste tensiuni pot conduce la izbucnirea unei revoluţii ce schimbă raporturile dintre acestea. Aşa cum am arătat
anterior, cazul italian nu a urmat exemplul francez de la 1789, realizarea unităţii teritoriale şi câştigarea independenţei s1

Beales, Biagini 2009, p. 7
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Riall 1997, p. 35.
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a realizat, cu precădere, sub forma unei expansiuni progresive a regatului Piemontelui condus de monarhia sabaudă
prin folosirea tehnicii anexiunii teritoriale. Unul dintre motivele refuzului de a prelua modelul revoluţionar francez fiind
acela că, la jumătatea secolului al XIX-lea, de la nord la sud, diferitele formaţiuni statale existente se aflau în stadii
inegale de dezvoltare. De aceea, principalele argumente în procesul unificării au fost: armata piemonteză, efortul
diplomatic, intuiţiile politice ale lui Camillo Benso di Cavour (primul ministru) şi puterea dinastiei de Savoia. Acţiunile cu
caracter revoluţionar, care au apărut în teritoriul italian, au produs accelerarea procesului de unificare. De aceea, il
Risorgimento a avut un caracter dual şi s-a desfăşurat între cele două mari opţiuni politice peninsulare: Partito
dell'ordine, alcătuit din aşa numiţii moderaţii şi Partito d'azione, alacătuit din aşa numiţii democraticii. Din confruntarea
politică dintre aceste grupări politice s-au identificat măsurile care s-au luat pentru unificarea Italiei5.
Şcoli de gândire. Ei bine, tocmai aceste conflicte cu caracter ideologic stau la baza dezbaterii asupra
fenomenului risorgimental. În linii mari există două şcoli de gândire: ce-a care apără realizările liberalismului italian şi
care îl are ca teoretician principal pe Benedetto Croce şi şcoala marxistă care critică procesul risorgimental şi care îl are
ca teoretician principal pe Antonio Gramsci.
a. Şcoala garantistă. În lucrarea sa de căpătâi în care este prezentată istoria modernă a Italiei intitulată
sugestiv „ Storia d'Italia”, Croce îi prezintă pe reprezentanţii dreptei istorice italiene, care de altfel au fost şi artizanii
unificării Italiei ca „ oameni cu un caracter nobil şi generos” membri ai unei „aristocraţii spirituale, leali şi corecţi, conduşi
de sentimente sincere”. Autorul consideră că defectele statului italian liberal se datorează imenselor probleme cu care
acesta s-a confruntat până la primul război mondial, însă, din punctul său de vedere, ceea ce este mai important este că
au fost crendicioşi principiilor democratice şi a regimului parlamentar. Croce a insistat asupra argumentului că, factorul
principal care a condus la căderea regimului democratic italian a fost prima mare conflagraţie mondială, fapt ce a făcut
posibilă apariţia fascismului. În această logică, el a negat orice tip de legătură cauzală între liberalismul italian şi
fascism6.
Croce a publicat în anul 1943, în New York Times, fundamentele acestei teorii, ce a fost dezvoltată ulterior în
timpul unui discurs ţinut pe 28 ianuarie 1944 la Bari şi difuzat ulterior, pe larg, în martie 1947, în care arăta că „fascismul
nu a fost intenţia sau dorinţa unei singure clase, nefiind susţinută doar de un segment limitat al populaţiei, fiind o rătăcire
de conştiinţă, o descurajare civilă şi o lecţie produsă de război”.7 Croce vedea perioada risorgimentală ca o „vârstă de
aur” în care au existat administratori înţelepţi, oameni politici luminaţi ce au lucrat la realizarea unei construcţii fără
crăpături sau defecte. Pentru aceste motive Italia acelor timpuri a cunoscut un regim liberal perfect care trebuia reânviat,
în timp ce „paranteza” fascistă trebuia închisă pentru a putea privi către viitor8. Concluzia autorului a fost că Italia a fost
lovită de o boală necunoscută care a provocat o „rătăcire morală”, de aceea. „funestul regim care a fost, (n.a. regimul
fascist) a reprezentat o tristă paranteză” în istoria umanităţii, un „fapt mondial” care a corespuns unei perioade de
„scădere a conştiinţei de libertate”9.
Cu toate acestea, judecata crociană asupra rolului avut de fascism în menţinerea unităţii statalităţii italiene este
pozitivă. Din punctul său de vedere, fascismul nu a evitat doar dezagregarea statului italian ci a venit cu ceva mai mult, a
propus o nouă ideologie naţionalistă menită să scoată din adormire indiferenţa italianilor faţă de stat permiţând în acest
mod să se reducă fractura între modelul de stat creat de opera risorgimentală şi participarea populară redusă la viaţa
publică. Pentru Croce, cel mai important merit al fascismului a fost că a avut capacitatea acestia de a integra spaţiului
public largi sectoare ale populaţiei10.
b. Şcoala revizionistă. Antonio Gramsci11, în lucrarea sa de căpătâi ,,Quaderni del Carcere”, porneşte în
analiza fenomenului risorgimental de la aceeaşi viziune filozofică idealistă crociană, însă se desprinde categoric de toate
argumentaţiile de tip istoric şi politic ale acestuia. Gramsci indentifică o serie de legături între fascism şi liberalism
considerând că, fiecare dintre acestea îşi regăsesc rădăcinile în lupta de clasă deschisă în perioada risorgimentală.
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Acesta descrie il Risorgimento ca o „rivoluzione passiva” (aşa cum apare la Vincenzo Cuoco, de unde este preluată
expresia)12, sau revoluţie fără revoluţie13, datorată unei „mancata rivoluzione agraria”14.
Gramsci îşi dezvoltă conceptele prin critica pe care o aduce abordării teroretice crociene asupra fenomenului
risorgimental. Viziunea teoretică gramsciană s-a dezvoltat pornind de la conceptul de “revoluţie”. Astfel, pentru Gramsci,
momentele istorice revoluţionare creative se află în conflict ireconciliabil cu viziunea crociană a unei mişcări pacifice,
graduale, care succede primelor momente. Analizând cele două opere clasice ale lui Croce: “Storia d'Italia dal 1871 al
1915” şi “Storia d'Europa nel secolo XIX”, Gramsci se întreba: „ este posibil ca să scrii sau să analizezi istoria Europei
fără să abordezi în mod organic tema Revoluţiei franceze şi a războaielor napoleoniene? Se poate scrie o istorie a Italiei,
în perioada modernă fără să se discute despre momentele tensionate din perioada risorgimentală? Care este cauza
pentru care Croce nu abordează aceste probleme? Este o întâmplare sau o decizie deliberată a acestuia de a începe
prezentarea istoriei moderne italiene de la 1871 şi nu de la 1815, eliminând astfel o întreagă perioadă în care societatea
italiană a cunoscut majore frământări şi căutări, de a elimina perioada în care un sistem etico-politic se dizolvă într-un alt
model prin intermediul focului şi a fierului, în care un sistem de raporturi sociale se întrerupe şi decade în timp de un alt
sistem se naşte şi se dezvoltă?.... se poate afirma că volumul intitulat Storia d'Europa nel secolo XIX nu analizeză nimic
altceva decât un fragment de istorie, mai exact aspectul << pasiv >> al unei mari revoluţii care a izbucnit în Franţa la
1789, s-a extins în restul Europei prin intermediul armatelor republicane napoleniene, ce a dat o puternică lovitură
vechilor regimuri determinând, nu o cădere imediată cum a avut loc în Franţa, ci erodarea prin intermediul reformelor ce
a durat până în 1870”15.
Il Risorgimento este descris de Gramsci ca o revoluţie fără revoluţie, deoarece liberalii conservatori (moderaţii,
grupaţi în Partito dell'ordine) au reuşit să îşi impună viziunea politică în faţa liberalilor revoluţionari, (republicanii
democraţi, grupaţi în Partito d'azione sau Partidul Acţiunii)16 ca urmare a unei alianţe realizate între burghezia din nord şi
aristocraţia funciară din sud. Din acest motiv avem o „mancata rivoluzione agraria”.
Succesul politic al moderaţilor se datorează iniţiativelor private, aceştia neavând un program oficial, deoarece
Partito dell'ordine nu era un partid politic clasic fiind mai degrabă o mişcare politică antirevoluţionară. Moderaţii,
provenind din rândul păturii conducătoare, erau intelelectuali, oameni politici, proprietari de manufacturi, mari proprietari
sau importanţi administratori ai unor mari suprafeţe de pământ, oameni de afaceri, comercianţi, exercitând prin statutul
lor o puternică atracţie asupra întregii clase de intelectuali17. Sprijinul acordat de intelectuali măsurilor politice impuse de
moderaţi a oferit legitimitate opţiunii modernizatoare a acestora. Un alt argument folosit de Gramsci pentru a explica
succesul moderaţilor este că: „ …. (aceştia n.a) reprezentau un grup social relativ omogen, motiv pentru care ideile şi
direcţia lor politică a cunoscut puţine oscilaţii, mai exact au avut o linie de dezvoltare organică progresivă” 18. Concluzia
lui Gramsci este că moderaţii italieni, în loc să se transforme în adevăraţi iacobini şi să încerce să declanşeze o revoluţie
„attiva” au preferat să urmeze cale unei revoluţii „ passiva” acceptând ajutorul armelor piemontezilor19.
Totuşi, întrebarea care se pune este oare spaţiul teritorial italian, cu toate diferenţele sale evidente dintre nord
şi sud, şi societatea italiană, care la acea dată era o simplă însumare a mai multor societăţi care timp de secole sau de
milenii au acţionat independent unele de altele erau pregătite să declanşeze şi să promoveze o revoluţie activă după
modelul iacobin?20
Răpunsul lui Gramsci la această întrebare este că, pentru ca acest fenomen să se poată înfăptui era obligatoriu necesar
ca Partito d'azione să fi atras de partea sa masele rurale aşa cum au făcut iacobinii în timpul revoluţiei franceze urmând
următorul program: „ .... prima condiţie era să distrugă forţele adversare, sau cel puţin să le aducă în situaţia de a nu mai
putea dezvolta mişcări contrarevoluţionare; a doua condiţie era de a crea o largă susţinere a revoluţiei prin depăşirea
cadrului strâmt burghez şi preluarea idealurilor naţionale, prin identificarea intereselor comune obţinându-se astfel două
rezultate: a) crearea unui raport politico-militar defavorabil unei contrarevoluţii; b) limitarea acţiunile opozanţilor prin
eliminarea orcăror zone de pasivitate din interiorul societăţii, evitarea atragerii vandeeanilor21 în tabăra
contrarevoluţionarilor; fără politica agrară a iacobinilor, Parisul ar fi avut populaţia rurală din afara Vandeei la porţile
sale... Franţa rurală a acceptat supremaţia Parisului, deoarece a înţeles că pentru a distruge definitiv elementele
Vechiului Regim era necesar să se alieze cu cele mai progresiste forţe... ceea ce a permis iacobinilor să impună un
regim burghez, ce a avut ca rezultat nu numai transformarea burgheziei într-o clasă dominantă, ci a permis crearea
statului burghez condus de burghezie, ca clasă naţională conducătoare, hegemonă, adică a dat statului o nouă bază
permanentă, creând o naţiune compactă; naţiunea franceză”22. Pentru Gramsci, iacobinii nu au fost nici pe de parte
„abstracţi”, mânaţi de o serie de concepte sau principii abstracte, care nu erau în consonanţă cu realitatea timpului lor.
Dimpotrivă, ei au fost „ realişti conform principiilor enunţate de Machiavelli” deoarece, erau convinşi de justeţea
idealurilor de „egalitate, libertate şi fraternite...”23.Gramsci îşi imagina astfel, o mişcare revoluţionară menită să elimine
diferenţele istorice dintre diferitele regionalisme şi localisme existente pe teritoriul italian. Prin intermediul acestei mişcări
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vechiul regim care în realitate era o însumare de mai multe vechi regimuri ar fi fost pe deplin eliminat şi s-ar fi născut un
alt tip de societate cu o nouă identitate şi solidaritate internă, aşa cum s-a născut în Franţa în urma revoluţiei de la 1789
şi a perioadei napoleoniene.
În schimb, în cazul italian , situaţia a fost diferită. Aleanţa dintre moderaţii din nord şi marii proprietari de pământ
din sud a împiedicat realizarea reformei agrare ce ar fi condus la distrugerea elementelor feudale din sud. Preţul acestui
compromis a fost o permanentă ruptură între nordul industrial dezvoltat şi sudul agrar subdezvoltat, o problemă care a
fost transmisă din generaţie în generaţie, nefiind niciodată rezolvată (n.a până la data realizării scrierilor din închisoare).
Această temă a fost analizată de Gramsci în cadrul temei intitulată „quistione meridionale”24.Reacţiunea a
învins, revoluţia a fost înăbuşită în faşă, iar rezultatul a fost că s-au menţinut pe întreaga perioadă a istoriei moderne
majore tensiuni între nord şi sud manifestate printr-o instabilitate politică majoră şi o dezordine socială endemică.
Concluzia lui Gramsci, care îi răspunde astfel lui Croce, este că apariţia fascismului este consecinţa directă a acestei
puternice instabilităţi sociale datorate eşecului procesului risorgimental25.
Prin această cheie de lectură se poate înţelege de ce „mizeria sudului” era inexplicabilă din punct de vedere
istoric pentru masele din nord. Practic, acestea nu au înţeles că unitatea teritorială nu s-a produs pe bază de egalitate, ci
ca o hegemonie a Nordului asupra Sudului, în cadrul raportului teritorial oraş-sat, mai exact26.„Hegemonia nordului ar fi
fost «normală» şi benefică dacă industrialismul ar fi avut capacitatea de aşi dezvolta, într-un ritm accelerat, graniţele
sale, încorporând noi zone economice, asimilându-le. În acest caz, hegemonia nordului ar fi însemnat expresia luptei
dintre nou şi vechi între progres şi înapoiere, între cel mai productiv şi cel mai puţin productiv, care ar fi produs o
revoluţie economică la nivel naţional… Toate forţele economice ar fi fost stimulate… însă nu s-a întâmplat aşa.
Hegemonia s-a legitimat prin perenitatea sa, diferenţele (dintre nord şi sud. n.a) fiind prezentate ca o condiţionalitate
istorică necesară pentru un timp nedeterminat şi deci, aparent perpetuă, pentru a asigura existenţa unei industrii a
nordului”27.n realitate, nordul s-a dovedit a fi o „caracatiţă” care s-a îmbogăţit pe seama sudului, iar creşterea sa
economică şi agricolă a fost în raport direct cu sărăcirea economiei şi a agriculturii meridionale28.
Partito d'azione ar fi trebuit să îi imite pe iacobinii francezi , chemându-i la luptă ţăranii prin intermediul
promisiunii rezolvării problemei agrare. Astfel s-ar fi realizat alianţa între elementul urban, reprezentat de burghezie şi
proletariat şi elementul rural reprezentat de ţărani. Partito d'azione ar fi devenit grupul conducător şi hegemon care ar fi
transformat il Risorgimento într-un fenomen revoluţionar îndreptat, în interior împotriva proprietarilor funciari, iar în
exterior împotriva Austriei. Războiul civil declanşat în urma acestor fenomene revoluţionare ar fi descătuşat energiile
primordiale ale societăţii italiene aşa cum a făcut şi în Franţa în timpul revoluţiei. În urma acestui conflict sângeros urma
să apară Italia modernă29.
Gramsci consideră că vina pentru acest eşec se datorează republicanilor democraţi, grupaţi în Partito d'azione.
Aceştia nu au ştiut să reacţioneze la politica moderaţilor, care au avut ca prim obiectiv stabilitatea internă a statului în
faţa orcărui proiect de reformă. Concluzia lui Gramsci este că Partito d'azione a fost condus, în realitate de Cavour şi
Victor Emanuel al II-lea, transformându-se în timp într-un un organism de propagandă aflat în serviciul moderaţilor30. Din
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acest motiv a prevalat modelul risorgimental imaginat de Cavour şi nu programul politic promovat de Mazzini şi
Garibaldi31.
Concluzi. Aşa cum arăta Walter Maturi, în lucrarea sa fundamentală pentru înţelegera fenomenului
risorgimental, intitulată „Interpretazioni del Risorgimento”, Gramsci a înţeles foarte bine rolul lui Cavour în faza decisivă a
unificării Italiei. Însă se delimitează de acesta când afirmă că: „... liberalii lui Cavour nu sunt iacobini italieni... deoarece
şi-au imaginat unitatea Italiei ca un proces de extindere a statului piemontez şi patrimoniului casei regale, şi nu ca o
mişcare naţionalistă plecată de jos în sus, ci ca o cucerire”. Şi asta deoarece, unificarea teritorială a statului italian nu a
fost, aşa cum consideră Gramsci, o simplă expansiune teritorială a statului şi a casei regale piemonteze. Procesul de
unificare a fost mai complex, în sensul în care succesul dinastiei de Savoia s-a datorat faptului că a menţinut şi a impus
modelul statului liberal atât în regatul piemontez cât şi în noile teritorii înglobate. De aceea, elementele modernizatoare
oferite de regatul piemontez au fost un factor important de atracţie a celorlalte teritorii din peninsula italiană care erau
guvernate de regimuri conservatoare ce menţineau modele economice şi sociale de tip feudal32.
Gramsci critică procesul de creare a unităţii statului italian fiind influenţat de concepţiile marxist-leniniste asupra
revoluţiei. Teoreticianul sard identifică „păcatul originar” care a stat la baza creării unităţii Italiei prin lipsa unei revoluţii
purificatoare şi eliberatoare. Această revoluţie ar fi schimbat societatea de status a Vechiului regim cu un nou tip de
societate în care hegemonia burgheză ar fi înlocuit hegemonia vechilor elite feudale. Viziunea sa este specifică unei
categorii a intelectualilor de secol XIX care consideră că numai prin „revoluţie” fenomenele modernizatoare pot fi
accelerate creându-se în acest fel un nou tip de societate fondată pe un alt sistem de valori. Acest tip de abordare a
ciclurilor istorice s-a lovit de viziunea germană asupra istoriei, în care revoluţia este văzută ca un mecanism menit să
creeze majore fracturi în societate pe fondul izbucnirii unor războaie civile. Alternativa propusă de Bismark şi junkeri a
fost aceea a „evoluţiei” prin intermediul reformelor progresive. Prin această metodă a fost eliminat pericolul izbucnirii
unor războaie civile şi s-au creat premisele creării unei noi tip de identitate fondată pe elementul romantic al
naţionalismului de secol XIX. Moderaţii, conduşi de Cavour şi casa regală piemonteză, au preferat aplicarea metodei
germane în dauna celei franceze. Erau două modalităţi de a moderniza statul şi se crea o naţiune. Alegerea opţiunii
evolutive de către elita italiană se datorează în primul rând eşecului politicilor franceze în perioada napoleoniană. Pentru
o mare parte a populaţiei, prezenţa trupelor napoleoniene a fost văzută mai degrabă ca o armată de ocupaţie care, deşi
a introdus reforme importante ce au scos spaţiul italian din adormire a creat un sentiment de respingere asemănător
celui din statele germane. Aceasta este doar una din explicaţiile pentru care unificarea Italiei s-a realizat mai mult ca un
pact al elitelor şi nu a avut un caracter revoluţionar, aşa cum şi l-ar fi imaginat Gramsci.
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100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI DE STAT A ALBANIEI:
ROMÂNIA ŞI RENAŞTEREA NAŢIONALĂ A ALBANIEI (1908-1912)
Cornel Mărculescu
Abstract: 100 years since the proclamation of state independence of Albania: Albania, Romania and national
revival (1908-1912). The evolution of the Ottoman Empire’s internal situation after 1908, under the Young Turks’ regime, determined
the Albanians, too, just as in other cases regarding the non-Turks, to abandon the collaboration with the Turks and the idea of the
Ottoman integrity. This finally led to the proclamation of the independence, also following the uprising generalized during 1912,
before and during the first Balkan war. Other Albanians chose from the start the way of action to exit the Ottoman system and to
create a national state. More and more Albanians, especially intellectuals, benefiting from an increasingly efficient support not just
from their conational people, but also from the democratic circles from different European countries, chose even since the 19th
century the way of the fight for national emancipation from all the viewpoints. In this way, the Albanian community of Romania, which
was extremely active and acted not just once together with the Balkan Romanians, benefiting of the permanent support of the public
opinion and even of the authorities from Romania, got to play a very important role, maybe even a determining role, in a movement
that led to the proclamation of the independence on November 28, 1912. Actually, even this moment was prepared in Bucarest, from
where Doctor Ismail Qemal (the first leader of the Albanian state) then left for Vlora. The Albanians’ feelings for the Romanian state
are illustrated as well by the fact that the next day after the proclamation of independence from Valona, Ismail Qemal sent to T.
Maiorescu the following telegram: “I hurry to bring to the knowledge of your Excellency an exceptionally important fact concerning
the Albanians’ national life. Delegates from all the Albanian counties…, reunited yesterday in a national assembly in Valona town,
proclaimed the independence of Albania and constituted a provisional government.” Onward, he expressed his hope to benefit of
Romania’s support in the “fight to ensure the national existence and to reintegrate the unjustly occupied territory.”
(Asdren).

Key words: Romanian-Albanian relations, Romanians, Independent Albania, Ismail Qemal, Vlora, Alecs Stavri Drenova
Cuvinte cheie: relaţii româno-albaneze, români, Albania independentă, Ismail Qemal, Vlora, Alecs Stavri Drenova

(Asdren).

În jurul anului 1900, Bucureştiul a fost unul dintre principalele centre, nu o dată cu rol esenţial în promovarea pe
toate planurile a unei mişcări naţionale dublate în ţinuturile albaneze de baştină, de revolte şi răscoale ce au tins cu
timpul să se generalizeze şi să creeze probleme deosebite autorităţilor otomane. De-a lungul timpului, o serie de
albanezi, uneori ereditar în familie, au jucat un rol important în armata şi administraţia otomană, la toate nivelele. Aşa se
explică prezenţa importantă a unor albanezi în iniţierea şi conducerea revoluţiei “Junilor Turci”1. Cazul doctorului Ibrahim
Temo2, albanez de origine, ce şi-a desfăşurat o vreme activitatea în mişcarea Junilor Turci, fiind chiar unul dintre
fondatorii mişcării şi care ulterior s-a refugiat în România, stabilindu-se în Medgidia, unde îşi va continua activitatea
revoluţionară 3, este de notorietate. Această unitate islamico-creştină a Junilor Turci va grăbi declanşarea la 3 iulie 1908
a revoluţiei turce, pe teritoriul Macedoniei4, care va duce la instaurarea Constituţiei din 1876, faptul în sine fiind cunoscut
sub numele de “Ikinci meşrutiyet”, în sensul de al doilea regim parlamentar5, noua situaţie creată în Imperiul Otoman
fiind caracterizată de către un diplomat englez, care afirma că: ”Imperiul Otoman este un Imperiu care se dărâmă prin
propriile sale vicii”6. Această revoluţie a junilor turci a produs un entuziasm colosal, motto-ul fiind: “Libertate, Justiţie,
Egalitate, Fraternitate”. Conducătorul Junilor Turci, Enver Paşa a exclamat: “Nu mai există bulgari, greci, albanezi,
musulmani, suntem toţi fraţi sub acelaşi cer albastru, suntem toţi egali, noi glorificăm faptul că suntem toţi otomani” 7.
Profitând de aceste evenimente, albanezii au declanşat lupta pentru independenţa statală prin revendicări cu caracter
naţional – cultural. Ideea aceasta era mai veche, ea fiind lansată încă din deceniul 4 al secolului XIX de Naum
Veqilhargi, care a fost convins că redeşteptarea poporului nu se putea face decât prin şcoală8. La început, mişcarea a
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atras un număr de personalităţi albaneze, care au văzut prin aceasta, calea cea mai indicată pentru a asigura
recunoaşterea drepturilor naţiunii albaneze şi de a preveni dezmembrarea ţării9. Între răscoalele garnizoanelor turce din
iulie 1908 împotriva autocraţiei otomane se număra şi gruparea celor 20 000 de albanezi înarmaţi de la Ferizai, care au
impus sultanului Abdul Hamid II (1876-1909) proclamarea Constituţiei10.
Marele istoric român Nicolae Iorga a scos şi el în evidenţă felul în care popoarele din cadrul Imperiului Otoman au
privit revoluţia “Junilor Turci”, spunând că “asemenea Franţei anului 1789, duşmanii de până atunci turci şi creştini,
bulgari şi greci, se împăcară pănă la îmbrăţişări publice”11, dar că “Junii turci ar fi voit să facă în ceea ce priveşte
biserica, ceea ce făcuse Franţa cu biserica pe timpul Republicii a-III-a”12. De altfel, nici România un era străină de
evenimente, deoarece atât statul român, cât şi presa şi opinia publică şi-au arătat simpatia faţă de mişcarea de
regenerare a Imperiului Otoman13. În plus, consulul român din Bitolia, C. Brăileanu, într-un raport confidenţial înaintat
Palatului, arată că “revoluţia” Junilor Turci a fost îmbrăţişată de majoritatea popoarelor din cadrul Imperiului Otoman14,
dar că procesul de regenerare al Turciei a afectat mai ales două dintre marile puteri: Austro-Ungaria, care urmarea să îşi
croiască drum spre Salonic şi Albania de Nord, şi Imperiul Rus, care, pentru a profita de conjunctură, dorea să modifice
regimul Strâmtorilor în favoarea sa15. La mai puţin de o lună de la evenimentele din iulie 1908, consulul României de la
Ianina, S.Greceanu, informa consulatul de la Constantinopol reprezentat de I.N.Papiniu despre “izbucnirea naţională şi
neaşteptată a sentimentului naţional la albanezii din acest vilaet care numai graţie tinerilor turci şi noului regim au putut
obţine în fine recunoaşterea oficială a naţionalităţii lor atât de oropsite în trecut” şi că, “albanezii s-au pus pe lucru cu o
energie şi cu un entuziasm de minune, au deschis câteva şcoli în câteva localităţi ca Valona, Arghirocastro şi Berat şi
curând va introduce limba în şcolile musulmane ale statului”16. Tot I.N.Papiniu îl informa şi pe Ministrul Afacerilor Interne,
Ion I.C.Brătianu despre “deşteptarea naţionalismului albanez”17, pentru ca la sfârşitul lunii august 1908 să încolţescă
ideea convocării unui congres al albanezilor care să discute problemele culturale ale acestora 18.
Între timp, fruntaşii mişcării de regenerare a poporului albanez din România îşi aduc noi contribuţii în sprijinirea
“cauzei albaneze”. Astfel, la începutul lunii martie 1909, va avea loc o adunare generală a societăţii “Drita” sub directa
îndrumare a domnului Butculescu19 care l-a propus ca preşedinte al comitetului, pe domnul Nicola Nacio, iar la sfârşitul
aceleiaşi luni, s-a desfăşurat adunarea generală a Societăţii “Bashkimi”, la care au asistat 58 de persoane20. Tot în
această perioadă, din iniţiativa doctorului Shunda, care va deveni mai târziu directorul ziarului, apare la 15 aprilie 1909,
“Viaţa Albano – Română” în limba romană şi cu unele articole scrise în albaneză sau în franceză, care se intitula a fi
“ziar de luptă pentru drepturile culturale ale românilor şi albanezilor din Balcani”. Interesant este de urmărit articolul
intitulat “România, statele balcanice şi naţionalismul”, în care, printre altele se scria, “…pe pământul ei şi sub ocrotirea
ospitalieră a poporului român s-au zămislit şi au măturat mişcările de eliberare a naţionalităţilor balcanice de sub tirania
turceasca. Îndeosebi Grecia şi Bulgaria şi chiar Serbia datoresc neamului românesc obârşia vieţii lor de State moderne.
Tot în România au găsit şi albanezii tărâmul prielnic pentru începuturile mişcrii lor de cultură şi închegare naţională…”21.
Un moment foarte important se va petrece la 5 septembrie 1909 când Principele Albert Ghica, pretendent la
tronul Albaniei va înfiinţa o societate sub numele de “Liga Balcanică”, cu sediul la Edisan, deasupra fostei cafenele
Edisan. Scopul acestei societăţi era ca “prin toate mijloacele să se elibereze Albania de sub jugul turcesc”22. Două zile
mai târziu în strada Băncii Naţionale nr. 1 din Bucureşti, s-a făcut inaugurarea sediului ,,Ligii Balcanice”23. Scopul
acestei ligi este, după articolul 1 din statute: “înfrăţirea tuturor popoarelor balcanice, fără deosebire de religie şi
întreţinerea şcolilor naţionalităţilor care vor fi obţinut prealabila autorizaţie de la guvernele lor”24.
Un alt moment deosebit al activităţii coloniei albaneze din România, a fost cel din 6 decembrie 1909, când s-a
constituit la Bucureşti “Comunitatea Ortodoxă Albaneză din Bucureşti”25, cu această ocazie votându-se de către
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Adunarea Generală ţinută în Sala Băilor Eforiei, Statutul Comunităţii26. De asemenea, comunitatea va stărui prin diferite
mijloace şi apeluri pe lângă Guvernul Român de a se recunoaşte din partea corpurilor legiuitoare, comunitatea albaneză,
ca persoană morală şi aceasta pentru motivul ca să poată să intre în posesia comunităţii, a testamentului lăsat de
Tarpo, pentru cultura şi biserica albaneză în valoare de 20 000 lei27. La 5 iulie 1910, socitatea culturală “Bashkimi”
organizează la Bucureşti o adunare în cadrul căreia vicepreşedintele Hristo Mexi a subliniat gratitudinea eternă a
albanezilor faţă de“nobilul” popor şi guvernul ţării pentru ospitalitatea şi considerenţa dezinteresată ce le-a acordat în
mişcarea lor cultural-naţională28. În luna octombrie 1910, profesorul român C. Predescu editează un ziar intitulat “Glasul
Albaniei”, care în articolul “Protest înaintat Cabinetelor Europene, de un grup de români filo-albanezi, contra măcelului
desfăşurat asupra Albaniei de Guvernul Otoman”, afirma următoarele: “aducem aminte Europei culte că Naţiunea
Albaneză are drepturi legitime la protecţia lumii civilizate! Albania a fost pururea o stâncă de granit contra hoardelor
sălbatice care zilnic încercă să o spargă şi să-şi deschidă bulevard, în scopul infernal de a nimici în Roma, Viena,
Veneţia şi celelalte centre europene, tezaurele ştiinţifice şi culturale, adunate de secole cu sudori şi mari cheltuieli, după
cum au distrus şi bogata şi neestimata bibliotecă din Alexandria Egiptului !”29.
Printre atribuţiile “comunităţii ortodoxe albaneze”, mai exact a consiliului de administraţie numit Eforo-Epitropie, se
afla şi aceea de a face toate stăruinţele spre a aduna un fond care să servească la dobândirea unei biserici propii şi la
deschiderea unei şcoli, precum şi la subvenţionarea unui număr de tineri albanezi care doresc să-şi completeze studiile
lor religioase, fie în seminarii, fie în facultatea de teologie din Bucureşti30. În urma demersurilor Eforo-Epitropie
albaneze, Mitropolitul Primat a acordat Comunităţii Ortodoxe Albaneze din Bucureşti, autorizaţia oficială de a avea un loc
propriu de rugăciuni, în care preoţii albanezi să oficieze întreg serviciul Divin numai în limba albaneză31. Astfel, la 8
aprilie 1911, Primăria oraşului Bucureşti cu adresa nr. 20158/8808 B./, comunica Epitropiei Bisericii Enei că a aprobat
comunităţii albaneze din Bucureşti să folosească localul “Dintr-o zi”, aflat pe strada Academiei32.
Prin urmare, în ziua de 20 decembrie 1911, reprezentanţii coloniei albaneze din capitală au luat în primire cu
inventar biserica “Dintr-o zi” cu hramul Sf.Nicolae din strada Academiei, care le-a fost pusă la dispoziţie de guvernul
român33, şi cu toate dosarele ei de la parohul G. Negulescu34. Acest capitol din istoria relaţiilor româno-albaneze privind
sprijinul Bisericii Ortodoxe Române acordat comunităţii albaneze din Bucureşti de a dispune de un sfânt lăcaş cu slujire
in limba albaneză, se leagă de personalitatea lui Teofan Stilian Noli (1882-1965), primul preot care a oficiat serviciul
divin în biserica “Dintr-o Zi”35.
Evoluţia situaţiei interne a Imperiului Otoman după 1908 sub regimul “Junilor Turci” i-a determinat şi pe albanezi,
ca şi în alte cazuri ale populaţiilor neturce, să abandoneze treptat colaborarea cu turcii şi ideea integrităţii Otomane,
ajungându-se în final la numeroase răscoale albaneze generalizate în cursul anului 1912, atât înainte cât şi în timpul
primului război balcanic, dovedind o dată în plus, că, dintre toate popoarele din Balcani subjugate de turci, poporul
albanez a fost singurul pe care otomanii nu l-au putut domoli. Referindu-se la cauzele care au stat la baza formării
colaborării dintre statele balcanice, marele istoric român Nicolae Iorga spunea: “Ca să înţelegem pe deplin Cruciada
Balcanică, trebuie să ne dăm seama de o greşeală fundamentală a junilor turci. Crezuseră că pot întemeia un stat
durabil pe idei de import. Credeau că din popoare deosebite pot face o singură naţiune. După junii turci reforma nu
înseamnă numai câştigarea libertăţii, ci şi răscumpărarea provinciilor pierdute”36.
În toată această perioadă care a dus la crearea Antantei Balcanice, diplomaţia românească a jucat un rol
foarte important reuşind să menţină România pe o poziţie de neutralitate. Faţă de această atitudine a României, ministrul
turc Sefa-Bey îi propune lui Titu Maiorescu să publice în ziarele românesti faptul că “guvernul român nu va rămâne
indiferent în cazul când vreo intreprindere va fi de natură a tulbura pacea şi statu – quo în Balcani”, pentru ca apoi,
explicându-i situaţia creată prin faptul că atât la Sofia, Belgrad cât şi la Atena se fac pregătiri intense pentru război, să-l
întrebe: ”ce aveţi de gând să faceţi ca amici ai Turciei?”37. Dând dovadă de o mare abilitate politică, diplomatul român îi
răspunde: ”<<ca amici ai Turciei>>, noi credem că mai înainte de toate este interesul său să încheie pacea cu Italia şi că
Regele nostru chiar are de gând să se adreseze direct în acest sens Maiestăţii sale Imperiale Sultanului. Cât priveşte
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atitudinea noastră în raport cu complicaţiile ce vor putea surveni în Balcani, noi suntem decişi pentru moment să
păstrăm neutralitatea”38. Aceeaşi dorinţă de neutralitate aflată în strânsă legătură cu interesele naţionale ale României,
Titu Maiorescu îi va răspunde şi ministrului bulgar Kalinkov: ”România va păstra o strictă neutralitate, întrucât nu va fi
vorba de schimbări teritoriale”39. Datorită situaţiei noi create în Peninsula Balcanică, după cum reiese din raportul lt. col.
Aristide Razu din 21 septembrie 1912, ataşat militar la Atena şi Istambul, “Imperiul Otoman străbate în momentul de faţă
cea mai grea criză prin care trece acest imperiu de un lung şir de ani”40.
În ciuda opoziţiei Marilor Puteri, în octombrie 1912, statele balcanice au declarat război Turciei, în vederea
împărţirii teritoriilor pe care aceasta le deţinea în Peninsula Balcanică. În virtutea acordurilor încheiate între aliaţii
balcanici, teritoriul Albaniei urma să fie împărţit între Grecia, Serbia şi Muntenegru, după ce Turcia în prealabil trebuia
dezmembrată41. Astfel, albanezii aveau de înfruntat o situaţie foarte critică, adică, ei trebuiau să aleagă care este poziţia
lor în cadrul conflictului din Balcani şi ce căi ar trebui să folosească pentru a salva Albania 42. După bătălia de la
Ceatalgea, în cadrul armatei otomane destinată a executa rezistenţa armată împotriva aliaţilor balcanici au apărut şi
două noi elemente: tifosul şi ciuma43, drept care, Marile Puteri au hotărât să debarce trupe la Istambul, amestecându-se
astfel în conflictul balcanic, pretextul fiind securitatea cetăţenilor străini. Deosebit de importantă în această chestiune
pentru România, a fost solicitarea din partea autorităţilor otomane a unui detaşament român. În acest sens, au fost
debarcaţi marinari români, sub conducerea căpitanului comandor Negru, deplasarea făcându-se cu crucişătorul
“Elisabeta”44.
Primul război balcanic, declanşat în toamna anului 1912, prin care „balcanicii i-au deposedat pe otomani de
toate teritoriile europene, cu excepţia spaţiului adiacent Istanbulului”45, a avut o deosebită importanţă pentru maturizarea
mişcării de eliberare albaneză. Cel care a luat hotărârea de a-i mobiliza pe conaţionalii săi la lupta pentru apărarea
patriei şi pentru eliberarea de sub dominaţia otomană, pronunţându-se în acelaşi timp şi împotriva anexării ţinuturilor
albaneze de către sârbi sau greci, a fost marele patriot albanez deputat în parlamentul otoman din partea vilaetului
Berat, Ismail Qemal46. Acesta, împreună cu Luigi Gurakuqi, directorul academiei de profesori din Elbasan, au plecat de
la Constantinopol îndreptându-se spre Constanţa, unde au fost întâmpinaţi de un grup de albanezi de aici, în frunte cu
doctorul Ibrahim Temo, care era nerăbdător să-şi revadă vechiul prieten şi tovarăş de luptă. Sosirea acestora de la
Constantinopol, constituia un eveniment fericit pentru comunitatea albaneză din Constanţa, dar Ismail Qemal se grăbi să
ajungă la Bucureşti pentru a se consulta cu fruntaşii de aici în vederea acţiunilor ce trebuiau întreprinse47. Sosirea la
Bucureşti a marelui fruntaş albanez a fost urmărită cu o deosebită atenţie de către autorităţile române, care avea o
deosebită simpatie faţă de poporul albanez. Astfel, în ziarul “Dimineaţa” nr. 3104, din 24 octombrie 1912 sub titlul “Ismail
Qemal Bez descinde din vagon însoţit fiind de fiul său Kiazim-bey, ambii sosind de la Constantinopol. După o scurtă
întreţinere pe peronul gării cu membrii coloniei, luptătorul Albaniei a plecat în oraş descinzând la hotelul Continental” 48.
Tot cu acest prilej, Ismail Qemal a acordat un interviu ziaristului N. Missirliu în care el a scos în evidenţă aportul
României la lupta pentru emanciparea naţională, concluzionând: ”Albania întreagă îşi are privirile aţintite asupra
Bucureştiului. Noi, albanezii, am fost în decursul timpului mereu atacaţi din toate părţile. Credem că astăzi, vom putea să
ne spunem şi noi cuvântul nostru. Suntem siguri că guvernul român va avea privirile aţintite asupra noastră la viitoarea
conferinţă internaţională şi nu va lăsa să ni se facă o nedreptate prin ştirbirea teritoriului”49.
Pe timpul cât au staţionat la Bucureşti, Ismail Qemal şi Luigi Gurakuqi s-au consultat cu membrii comunităţii
albaneze de aici, una dintre cele mai active ale diasporiei a acestei naţiuni, în legătură cu problemele cele mai stringente
ale poporului albanez50, fapt consemnat şi în paginile proaspătului ziar Atdheu (Patria), apărut la 1 august 1912 sub
conducerea lui Ioan N. Mihail-Iehova: “Eforturile voastre ne dau bucurie, curaj şi ajutor. Trăiască albanezii din
România!51. Tot cu acest prilej, fruntaşul albanez Ismail Qemal s-a pronunţat împotriva anexării unor ţinuturi albaneze de
către sârbi sau greci şi-a exprimat dorinţa de a se întâlni cu Take Ionescu, pe atunci ministrul de externe, care după cum
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se ştie, era cunoscut ca înfocat susţinător al cauzei albaneze52. Publicistul Nik Pemma, unul din fruntaşii coloniei
albaneze din Bucureşti, iar din 1922, consul al Albaniei la Constanţa, îşi aminteau că la venirea lui Ismail Qemal şi a lui
Luigi Gurakuqi, albanezii din toată România şi-au dat concursul pentru a pregăti proclamarea independenţei Albaniei53.
Un moment important se va produce la 5 noiembrie 191254, când s-a desfăşurat la Bucureşti o mare adunare a
albanezilor, având semnificaţia unui adevărat congres naţional pregătitor. Reunirea adopta o serie de decizii, fixând în
linii mari sarcinile urgente cu care mişcarea naţională albaneză se confrunta în noua situaţie creată în Balcani, în urma
înfrângerii Turciei55. Activitatea sa imediată avea să se desfăşoare în două direcţii principale: pe plan intern trebuia să se
decidă “dacă albanezii îşi grupează forţele şi pun bazele unui comitet director, care să ia în mâini administraţia ţării
punând totul în aplicare pentru ca naţiunea albaneză să nu se situeze printre învinşi”, iar pe plan diplomatic s-a proiectat
crearea unei comisii compusă ”din albanezi instruiţi şi cunoscuţi care mergeau în Europa pentru a apăra în faţa lumii
civilizate şi a Marilor Puteri drepturile naţionale şi teritoriale ale poporului albanez” 56. Dar, trăsătura definitorie a acestei
întruniri istorice era aceea că s-a hotărât proclamarea în cel mai scurt timp a independenţei de stat a Albaniei şi
formarea primului guvern naţional57. În memoriile sale, poetul Asdren (Alecs Stavri Drenova) – la acea vreme secretar al
coloniei albaneze, a fost cel care a întocmit procesul verbal al acestei reuniuni istorice (Originalul procesului verbal al
acestei întruniri se află în Arhivele Statului din Tirana) – avea să noteze că actul semnat la Bucureşti este “primul
document important” în care idealurile albaneze au fost exprimate integral, iar acţiunea patriotică a coloniei din Bucureşti
“s-a arătat demnă în aceste momente critice” şi după multe dezbateri “s-a hotărât să se facă primul pas pentru
proclamarea independenţei albaneze”58.
Următoarea ”escală” pe care Ismail Qemal a făcut-o împreună cu Luigi Gurakuqi, Pandeli Cale şi alte câteva
personalităţi, a fost Viena. Încă de la sosirea sa din capitala imperiului austro-ungar, Ismail Qemal trimitea la Vlora
telegrama bine cunoscută, datată 9 noiembrie 1912, care apoi a fost transmisă în toate oraşele Albaniei: “Viitorul
Albaniei este asigurat; telegrafiaţi peste tot pentru ca fiecare să aibă credinţă deplină în destinele patriei…”59. Pentru a
completa tabloul activităţii diplomatice a mişcării naţionale albaneze în ajunul proclamării independenţei, s-a convenit să
fie făcut un “Apel al poporului albanez către Marile Puteri”, care a fost remis la 18 noiembrie 1912 reprezentanţilor lor la
Istambul de un grup de patrioţi albanezi în frunte cu bătrânul de Brousse şi Halil Paşa Gjirocastra60.
De la Viena, Ismail Qemal a plecat spre Trieste, unde a ajuns pe 19 noiembrie 1912, când, a declarat că “după
întoarcerea sa în Albania va proclama independenţa Albaniei şi va fi constituit un guvern provizoriu” 61, pentru ca din
Trieste, Ismail Qemal şi Luigi Gurakuqi însoţiţi de alţi patru patrioţi ai comunităţii albaneze din România, să sosească în
zorii zilei de 21 noiembrie 1912 la Durrës (Durazzo), cu ajutorul unui vapor pus la dispoziţie de către ministrul de externe
al Austro-Ungariei, Berchtold 62. Când Ismail Qemal şi însoţitorii lui au ajuns la Durrës, acesta era încă sub administraţie
turcească care încerca, dar fără succes, să pună mâna pe eminentul conducător albanez 63.
De acolo, “Caravana independenţei”64, căreia i s-au alăturat dalegaţi din Durrës, Tirana, Shijak şi Kruje, au pornit spre
Vlora care tocmai fusese eliberată de către patrioţii albanezi, ajungând în cursul zilei de 25 noiembrie 1912 65. Cea mai
mare parte a delegaţilor albanezi dornici să ia parte la istoricul eveniment, talonaţi de armatele balcanice vor ajunge la
Vlora în cursul zilelor de 26-27 noiembrie 1912 66. A doua zi, 28 noiembrie 1912, în condiţii de o gravitate excepţională
pentru soarta ţării, Adunarea Naţională a fost declarată deschisă sub conducerea lui Ismail Qemal. Astfel, în după
amiaza zilei de 28 noiembrie 1912, Adunarea Naţională deschisă de Qemal, a menţionat într-un scurt discurs că situaţia
critică creată de războiul balcanic, singura cale de salvare pentru Albania era separarea de Imperiul Otoman 67. Apoi,
Adunarea Naţională, după ce a ascultat magistralul discurs plin de demnitate al înţeleptului lor conducător, vor proclama
într-un elan unanim, ALBANIA, stat liber, suveran şi independent, în acest sens fiind ridicat steagul albanez cu vulturul
bicefal al lui Skanderbeg 68. În cursul aceleiaşi şedinţe, Adunarea Naţională va încredinţa lui Ismail Qemal sarcina de a
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forma primul guvern albanez 69(sediul guvernului provizoriu se afla în actualul Muzeu al Renaşterii Naţionale şi al
Independenţei), care se va concretiza câteva zile mai târziu, când cei 83 de delegaţi participanţi la Congres au ales
guvernul provizoriu, având ca prim ministru şi ministru de externe pe Ismail Qemal 70. La început, datorită greutăţilor
întâmpinate, al prezenţei unor trupe străine pe teritoriul ţării, guvernul nu şi-a putut exercita controlul decât asupra
triunghiului Vlora-Berat-Lushnja71, extinzându-l abia în vara lui 1913.
Semnificativ este faptul că tot din aceeaşi perioadă datează şi folosirea ca “imn naţional” de către participanţii
albanezi a cântecului românesc “Pe-al nostru steag e scris unire” pe muzica compozitorului român Ciprian Porumbescu,
tradus în limba albaneză de către scriitorul Alecs Stavri Drenova – Asdren (1872-1947) şi adaptat propriei creaţii,
intitulate “În jurul steagului uniţi”72. După proclamarea independenţei lor, patrioţii albanezi din Bucureşti, în drumul lor pe
la ambasadele de aici pentru a solicita recunoaşterea actului de la Vlora, au intonat şi cântecul “Pe-al nostru steag e
scris unire” şi, cu toate că mai târziu Asdren a scris un nou text “Flamuri Kombetar” (Drapelul Naţional), după o altă
versiune tot a sa din 1903, textul imnului naţional adoptat în 1912, prin traducerea textului, a rămas acelaşi.
Sentimentele albanezilor faţă de statul român sunt ilustrate şi prin faptul că, a doua zi după proclamarea independenţei
de la Valona, Ismail Qemal expedia prin Titu Maiorescu următoarea telegramă: “Mă grăbesc să aduc la cunoştinţa
excelenţei voastre un fapt de o însemnătate excepţională pentru viaţa naţională a albanezilor. Delegaţi din toate
ţinuturile albaneze, reuniţi ieri în adunarea naţională în oraşul Valona, au proclamat independenţa Albaniei şi constituie
un guvern provizoriu”73. Trebuie spus şi faptul că noul guvern condus de Ismail Qemal a continuat în noile condiţii şi la
un nivel cât mai înalt, măreaţa muncă patriotică a “guvernului provizoriu” al Ligii de la Prizren, apărând interesele
supreme ale naţiei albaneze din interiorul ţării şi din străinătate 74. Astfel, după proclamarea independenţei, în condiţiile
în care albanezii nu aveau o armată proprie iar statele vecine invadase parţial teritoriul albanez în scopul împărţirii între
ele, situaţia critică în care se afla ALBANIA urma a se decide la Conferinţa ambasadorilor de la Londra75.
Proclamarea independenţei Albaniei a fost un act progresist de o importanţă vitală pentru poporul albanez care
a fost favorizată de apariţia primului conflict militar în Peninsula Balcanică, ce a reuşit să lichideze aproape în totalitate
dominaţia otomană în această zonă a Europei, şi nu în ultimul rând, apariţia pe harta bătrânului continent a noului stat
albanez, a reuşit să dea peste cap planurile diplomaţiei habsburgice şi italiene ce vroiau să se înfrupte din teritoriul
albanez, cu scopul de a avea un cap de pod în sud-estul Europei76. Nu trebuie uitat şi faptul că la această izbândă, o
importantă contribuţie şi-au adus atât colonia albaneză din Bucureşti, cât mai ales oamenii politici ce conduceau
destinele României în acea perioadă, astfel încât – după cum spunea istoricul american de origine albaneză Stavro
Skendi – “mişcarea iluministă a fost înfăptuită în cea mai mare parte în afara Imperiului Otoman, creştinii ortodocşi
având cea mai mare contribuţie la renaşterea naţională a Albaniei…”77. Relaţiile româno-albaneze erau scoase în
evidenţă de către marele istoric Nicolae Iorga, care în cadrul lecţiei de deschidere ţinută la Bucureşti, la Institutul pentru
studiul Europei sud-estice şi intitulată „Albania şi România”, din ziua de 31 ianuarie 1915, sublinia vechimea şi
durabilitatea relaţiilor româno-albaneze care au conlucrat în momente cheie pentru existenţa noului stat albanez, dar şi
necesitatea cunoaşterii acestor relaţii de către urmaşii lui Skanderbeg şi nu numai78, pentru ca în 1932, la aniversarea a
20 de ani de la proclamarea independenţei Albaniei, să concluzioneze: “ Doresc Albaniei o dezvoltare fericită şi
poporului albanez tot ce merită marea sa vechime şi vitejia sa deosebită”79.
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VIAŢA COTIDIANĂ ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL.
MENTALITĂŢI ŞI MORAVURI
Dr. Monica Mureşan
Abstract. Daily life during First World War. Mentality and Morals. World War I was perceived as a gap between
individual and collective consciousness and brought on in the spotlight of the social scene a series of heterogeneous behaviour and
attitudes. The current paper mainly aims at revealing another facet of war which is essentially different from the “heroic” manner
historians use to depict the period in question. Therefore, we decided to bring forward and analyse a few aspects of daily life routine
during World War I as outlined in informal documents of the time. Among these, one can mention sources like journals, memoirs,
press or folklore. Taking into consideration the varied range of issues revealed in these documents, one can obviously notice the
specific manner in which war irreversibly changed the lives of combatants, as well as of those waiting for them at home. While trying
to forget the horrors of the war, people gave themselves to living life ‘in extremis’, from intense religious fervour to the loosening of
morals.
Cuvinte cheie: primul război mondial, viaţă cotidiană, mentalităţi, morală, alcoolism.
Keywords: first world war, everydaz life, mentality, morals, alcoholism.

Ca fenomen de ruptură în conştiinţa individuală şi colectivă, primul război mondial a adus în scenă personaje şi
roluri din cele mai diverse, cu efecte pozitive sau negative pe termen lung la nivelul transformării generale a mentalităţii
tradiţionale şi a propagării la nivelul întregii societăţi româneşti a noilor moravurilor „moderne”. Astfel, războiul a
influenţat în egală măsură viaţa privată a „celor de acasă” şi a „celor de pe front”, favorizând manifestarea unor
comportamente şi moravuri deja prezente în societatea transilvăneană înainte de începerea primei conflagraţii
mondiale1. În studiul de faţă ne vom focaliza atenţia doar asupra acelor exemple de trăiri ce fac notă discordantă cu
evocările eroice care acompaniază de obicei orice scriere despre război, dar care sunt un fapt de viaţă incontestabil.
O privire asupra cotidianului în timpul războiului ne oferă un tablou deosebit de interesant în care se poate uşor
observa cum lumea românească angrenată în război, pe front, prizonierii în lagăre sau cei rămaşi acasă, au ştiut să se
decupleze măcar pentru câteva momente de la grozăvia oferită de război şi să petreacă timpul liber într-un mod cât mai
plăcut2. Soluţiile găsite pentru această „destindere” nu au fost însă dintre cele mai decente şi morale. Spre finele
războiului presa vremii abundă de anunţuri ale galelor şi serbărilor la care iau parte cot la cot civili şi militari, în
încercarea de a da uitării ororile abia trăite3. Exuberanţa şi pofta de viaţă ce acompaniază această perioadă nu face
decât să arunce oamenii în braţele duşmanilor nevăzuţi din spatele frontului: alcoolismul, promiscuitatea şi luxuria. Când
şi cine va pune bazele unei morale şi cum va fi acea morală nu ştim, ştim însă că pentru moment s-a dezlănţuit asupra
omenirii patima lăcomiei, a materialismului dus la extrem şi peste toate dorinţa de a trăi intensiv poate tocmai ca o
reacţiune a vieţii de abnegaţie din timpul războiului. E un dor general de a munci puţin, a câştiga cât de mult şi uşor pe
căi legale şi ilegale şi peste toate a petrece mult până la desfrâu şi destrăbălare. Acestei dorinţe răspund numărul mereu
crescând de locuri de petreceri, teatre, cinematografe, varieteuri, toate din ce în ce mai licenţioase ajungând până la
trivialitate4.
Confruntat în fiecare clipă cu cele mai sumbre gânduri şi nelinişti, cu spaima provocată de iminenţa morţii,
soldatul aflat pe front nu şi-a putut inhiba spiritul, destinzându-se în cele mai diverse moduri, pentru a-şi creea astfel
starea psihologică necesară trecerii peste situaţiile nefericite provocate de război5. Prin urmare, viaţa în tranşee poate fi
uneori una foarte veselă după cum reiese şi din următoarele crâmpeie de jurnal: „De obicei mesele noastre erau foarte
vesele, chiar în tranşee. Aveam mulţi tineri care totdeauna aveau ceva vesel de povestit. Se discuta despre toate cu o
absolută libertate şi se petreceau ceasuri plăcute. Muzica regimentului, sub conducerea vrednicului subşef Nicolaevici,
ne cânta în toate serile, chiar când am fost în linia întâi”6. Altă mărturie de acest gen confirmă gustul pentru petrecere al
soldaţilor, neegalaţi în găsirea unor soluţii originale la nevoie: „În afară de muzica militară, regimentul avea mulţi lăutari,
aşa că muzica nu lipsea la nici o campanie şi sub cel mai mic pretext apărea vioara, naiul şi chiar ţambalul. Acesta din
urmă nu ştiu cum era transportat, probabil cu vreo trăsură de aprovizionare”7. Modul de trăire in extremis al ofiţerilor
imperiali a generat numeroase scandaluri şi procese după încheierea războiului. Alte comportamente ruşinoase ale
soldaţilor, sunt consemnate în memorii. Memoriile cadrelor militare, din diverse grade, reprezintă o sursă deosebit de
valoroasă pentru scrutarea orizontului – de altfel destul de îngust şi de greu de penetrat – al vieţii cotidiene a soldaţilor
1
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mobilizaţi. Printre rândurile acestor scrieri putem spicui numeroase poveşti de viaţă, trăiri şi impresii personale din cele
mai variate8. O astfel de evocare, îmbibată de deznădejde şi indignare, aparţine unui martor neputincios al forţei
necruţătoare a destinului care a observat atitudinile contradictorii ale locuitorilor oraşelor româneşti: „ ... în timp ce unii sor fi resemnat, iar alţii – prea mulţi din păcate – s-au obişnuit, căci aruncau banii la chefuri, la vin, la muieri şi la cărţi, cu
o neruşinare care răzvrătea pe cei ce, întorşi din tranşee, se furişau zdrenţuiţi şi umili, pe străzile oraşului”9. Memoriile lui
I. C. Delaturda, un alt idealist dezamăgit de cele văzute şi trăite în primul război mondial, critică virulent ocupaţiile
„eminamente parazitare” (adică: femeia, băutura şi jocul de cărţi – n.n.) ale soldaţilor români cantonaţi lângă Prut în
primăvara anului 1917 constatând starea generală de lenevie şi dezinteres a armatei române: „Aceşti ofiţeri, inclusiv
comandantul, erau toată ziua în comună, dar nu vedeau nimic; ochii lor nu erau făcuţi ca să vadă interesele comunităţii.
În schimb cea mai mare parte dintre ei îşi petrecea timpul jucând cărţi sau cu infirmierele de la spital, sau şi cu unele şi
cu altele”10. Din păcate, astfel de comportamente relaxate existau nu numai în momentele de acalmie de pe front, ci
chiar şi în timpul mobilizării: „În timpul campaniei, un maior de stat major istorisea la popotă, în faţa a o mulţime de
camarazi şi doamne, cum îşi petrecea el viaţa în desfrâu, când era sublocotenent, ce chefuri îi trăgea, cum rămânea în
câteva zile fără franc, cum tremura de frig din cauza aceasta, cum a deprins ordonanţa ca să-i facă focul cu crucile pe
care le fura din cimitirul oraşului, cum s-a băgat de seamă acest fapt, şi cu câtă iscusinţă a ştiut el să se apere, atunci
când a fost tras la răspundere. Aceste fapte erau pentru el o glorie a tinereţelor sale, şi toţi îl ascultau cu satisfacţie”11.
Presa vremii abundă de mărturiile şi povestioare cu tâlc moral despre moravurile uşoare ale soldaţilor şi ale
femeilor mai „slabe de înger” care le cedau. Soldaţii reprezintă un perpetuu pericol pentru moralitatea femeilor singure.
Această exagerată relaxare a moravurilor a fost surprinsă poate cel mai elocvent în folclor: „A, ha ha bărbatul meu, / În
Galiţia-I locul tău / Nu cu pumnii-n capul meu. / În Galiţia-i loc de tine / Nu cu pumnii în cap la mine. / Ţine Doamne,
bătaia / Ca să-mi umble pensia / Să-mi petrec cu bădiţa”12. Unii „rapsozi populari” au mers chiar mai departe în
observaţiile lor ironice făcând o paralelă din punct de vedere al moralităţii între femeile străine şi cele românce. Astfel, în
timp ce italiencele sunt lăudate de către Leon Pop din Rodna Veche: „Chiar eu simt ceva plăceri / Să vă scriu despre
muieri. / Pe-aici toate-s cu credinţă, / Muieri tinere, fetiţe. / Nu se lasă înşelate / De cătane blăstămate, / Fetele îşi ţin
cuvântu / Nevestele jurământu”. („Vine vremea codrului”)13, româncele sunt aspru hulite de către Dumitru Pop din
Călacea, în versuri foarte grăitoare în acest sens: „Foaie verde de trei peri / V’oiu spune despre muieri / Care capătă ajut
/ De la statu cel avut. / Când bani ele primesc / Drăguţi îşi agonisesc, / Se pun şi se sfătuesc / Că care cum mai trăesc. /
Zice una dintre ele / Haidaţi ici, dragilor mele, / Haidaţi ici, în făgădău, / C’a fi ce-a da Dumnezeu. / Atunci zice una’n
dată: /„Bine zici tu, zău, Surată. / Haidaţi la-un pic de vinars / Că răbdam destul necaz!” / Si cum zic, atunci îndată /
Intră’n făgădău grămadă, / Se pun roată p’ingă masă / Şi de mine nu le pasă, / Beau, horesc, se veselesc, / La nimica
nu gândesc, / Fiecare’n glasul său / Gândeşti că-s broaştele’n tău. / „Vie badea n’a veni, / Vie poşta cu banii, / Moară
badea pe Carpaţi / Vie banii împănaţi. / Moară badea pe câmpie, / Vie banii de hârtie!” (...) / Foae verde-a babelor, / Vă
spui versul fetelor: / Cum v’am spus, le iau mălaiul / Le-amărăsc de tot cu traiul, / Dar de-aceea nu le pasă / Numai să fie
frumoase, / Toate umblă’nţânţălate / Şi de foame rău mâncate. / Astăzi se tot rumenesc / Ţântele şi le gătesc, / Mâni se
duc la joc cu ele / Şi de foame stau să pieie. / Dacă dela joc se duce / N’are-acasă ce să mănânce, / Că mâncarea dela
ele / S’a dus toată pe mărgele”14.
Luând în considerare exemplele de mai sus, nu trebuie deci să ne mire reacţia guvernului austro-ungar ce a
emis în timpul primul război mondial o serie ordine ministeriale marţiale prin care toţi cei rămaşi acasă erau obligaţi să
presteze munci agricole compensatorii, în caz contrar fiind lipsiţi de ajutorul de stat dat familiilor soldaţilor plecaţi pe
front15. Oricât de drastice ar părea, aceste măsuri se bazează pe o constatare de bun simţ: „Cei ce stau în fruntea
acţiunii de ajutorare şi sunt în comitetele pentru cultivarea pământului, dacă o femeie prădează ajutorul de stat pe lux şi
beuturi şi după creştineşti sfaturi nu se îndreaptă, să lucreze, ca aceea să nu mai primească nimic şi să stăruie din toate
puterile, să se închidă cârciumele în Dumineci, sărbători şi în orele de sara, că-i ruşine şi păcat, ca atunci, când cei mai
buni ai noştri sufer atâtea năcazuri în câmpul de luptă, cei de acasă să se îmbete şi să cânte prin cârciume”16.
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Veştile despre comportamentele imorale ale femeilor ajung până în linia frontului făcându-le soldaţilor viaţa şi
mai amară. Ecouri ale atitudinilor imorale ajung şi în presa vremii17. Zvonurile despre moravurile uşoare la care s-au
dedat femeile rămase acasă, au stârnit în rândul soldaţilor urmări din cele mai nefericite: dezertări, căderi psihice etc. În
mentalitatea epocii femeile erau însă mult mai aspru taxate pentru aceste momente de slăbiciune, în timp ce soldaţii
erau disculpaţi prin faptul că în aceste plăceri sexuale găseau „compensaţii” pentru ororile războiului18. Astfel de
manifestări şi trăiri intense sunt prezentate în memoriile unui caporal într-o notă uşor comică: „Mama povesteşte că
femeile de acum sunt tare stricate: unele fac negustorie şi contrabandă de mărfuri, apoi se terfelesc cu controlorii şi cu
soldaţii de prin trenuri, făcând câte şi mai câte destrăbălări, pomenindu-se câte una şi cu burta mare, dând de lucru
moaşelor, să se ocupe cu avorturile. Fetele care se poartă cu nasul ridicat, sau care sunt angajate ca surori de caritate
se bălăcesc cu ofiţerii sau cu medicii asistenţi ai spitalelor, din când în când, dând naştere la câte un copil din flori”19.
Fără a cădea în desfrâu alte soţii de soldaţi sunt blamate tocmai pentru nepăsarea şi superficialitatea lor întrucât îşi văd
nestingherite de viaţă în timp ce consorţii lor pătimesc pe front, după cum subliniază o relatare dintr-un jurnal de epocă:
„Am întâlnit la Iaşi o doamnă – soţia unui camarad al meu, – întâmpinându-mă cu zâmbetul pe buze, veselă şi bine
gătită: „Ştii că Jean e prizonier? Şi apoi blestemă greutăţile cu care se descoperă cupoanele de mătasă etc. Şi, bietul
băiat, prizonier de la Turtucaia, poate spărgea în acel moment pietre pe şoselele Bulgariei!”20 În realitate, ca peste tot
unde s-a extins „molima războiului”, moravurile femeilor române sunt împărţite: „Pe deasupra şi veştile care ni se
strecoară din teritoriul ocupat, cu deosebire de la Bucureşti, aruncă o lumină cu totul urâtă asupra unei părţi a femeilor
noastre. Pe lângă unele care şi-au făcut datoria pioasă de a îngriji de răniţi şi suferinzi, multe din ele după trecerea
primelor clipe nesigure a schimbării de regim, au uitat de suferinţele neamului, continuând cu mai multă furie, viaţa
uşoară de plăceri, care o duceau înainte”21.
În focul luptelor grele purtate în majoritatea cazurilor la mare depărtare de căminul conjugal s-a testat poate cel
mai bine rezistenţa fidelităţii conjugale. Infidelitatea matrimonială acompania trupele, influenţând modul de viaţă şi
relaţiile dintre sexe chiar şi după război. Promiscuitatea a crescut nu numai pentru că bărbaţii au fost separaţi de soţiile
lor pentru un timp îndelungat, ci pentru că societate patriarhală şi religioasă a fost dezintegrată sub impactul războiului22.
În aceste condiţii, părea că era mai degrabă o performanţă decât un fapt obişnuit ca un individ, femeie sau bărbat
deopotrivă, să-şi păstreze nepătată cinstea conjugală23. Predomina o atmosferă de suspiciune generală,
comportamentele deviante nefiind tocmai rare: „O statistică compusă chiar în vremea bătăii ce bântuie, arată că dintre
militarii de acum, Românii dau procentul cel mai mare dintre cei atinşi de boale lumeşti”24. Ordinele militare le interzic
relaţiile amoroase pasagere, predicile preoţilor militari le propovăduieşte importanţa fidelităţii conjugale, totuşi ei se întorc
acasă în scurte concedii deja infectaţi. E drept că războiul agravează circumstanţele, că oamenii trăiesc intens, ca şi
cum s-ar afla pe marginea unei prăpăstii25.
Adeseori, alcoolismul acompaniază escapadele amoroase, afectând fidelitatea conjugală a cuplurilor despărţite
prin voia sorţii. Războiul nu a inventat alcoolismul şi nici imoralitatea însă le-a oferit numeroase pretexte să se manifeste.
Unul dintre acestea constă în hedonismul ce i-a cuprins pe oamenii atunci când soarta lor părea inexorabilă. Citatul
următor dovedeşte cu prisosinţă această ipoteză: „Niciodată nu mi s’a părut această speţie de oameni atât de fioroasă,
ca pe acest timp de răsboiu. Poate şi împrejurarea, că flăcăii, mândria satelor, este afară la oaste, iar acasă între invalizi
au rămas marea mulţime a acestor nefericiţi, contribuie la împrejurarea, că se văd mai tare dintre ceilalţi. Nicicând n’am
văzut atâţia degeneraţi cu capete uriaşe, cu fălci de lup şi ochii incolori şi cu gura veşnic căscată, ca în zilele de
sărbătoare pe străzile satelor. Roi ies, bărbaţi, femei, fete, copii, de abia proptindu-şi pe picioarele scurte, mălăeţe, trupul
diform, mătăhălos şi păşesc nesiguri toţi într’o direcţie, care duce la – crâşmă”26. Totuşi, omul suspus vicisitudinilor
vremii „nu bea din plăcerea de a se adăpa; el bea pentru visul ce-i aduce beţia; el cere alcoolului uitarea durerilor şi
necazurilor sale”27. Cel ami aproape de ororile războiului, soldatul, se aruncă cu disperare în mrejele iluziei oferite de
alcool, mărturie stând o serie de memorii ale vieţii de pe front ce şochează prin naturalismul reprezentării: „Drumul cel
mare era plin de soldaţi, beţi într-un hal de nedescris. O întreagă campanie (…) erau trântiţi pe malul şanţurilor adânci,
cu apă mocirlită, pe laturile şoselii, iar unii se luptau să iasă din noroi şi nu puteau. (…) Era o întreagă jale, de plâns şi
17
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de râs în acelaşi timp”28. Cu toate acestea, alcoolul se consuma în cantităţi similare şi în afara cazărmii, după cum ne-o
arată fără putinţă de tăgadă articolele din presa vremii: „Cei de acasă beau de supărare înainte şi la plecarea la oaste a
iubiţilor lor. Beau după aceea de năcaz. Beau, dacă cel mobilizat soseşte acasă ca reconvalescent ori pentru lucrul
câmpului. Beau în jelea, ce-i cuprinde pe urma vestii triste, că unul dintre ai lor a căzut pe câmpul de luptă, ori în un
spital din depărtare. Beau, deşi ne pândeşte din apropiere cea mai neagră miserie şi deşi preţul spirtului s-a urcat, dela
erumperea răsboiului, cu peste 60%”29.
Contrar imaginii idilice pe care ne-au creionat-o monografiile despre lumea satului românesc, în aceste timpuri
excepţionale constatăm faptul că morala creştină, insuficient aprofundată, n-a reuşit decât parţial să impună
autocontrolul, autocenzura30. Dovadă a acestei realităţi stau numărul mare de naşteri ilegitime şi de concubinaje de la
începutul secolului XX. În anii războiului, o problemă aparte pentru biserică a fost numărul ridicat al soldaţii care trăiau în
concubinaj31. În încercarea de a limita aceste situaţii incomode pentru biserică unii preoţi români au refuzat să
împărtăşească concubinii şi să presteze servicii religioase pentru aceştia. Grija firească a bisericii şi societăţii civile de a
proteja moralitatea credincioşilor, respectiv a cetăţenilor în contextul excepţional impus de război este de înţeles, şi nu a
întârziat să apară, însă deocamdată alte „rele” mult periculoase ameninţau edificiul familial. Pe seama bisericii a rămas
să se îngrijească de viaţa sufletească a oamenilor, să-i ajute să fie buni cetăţeni şi să rămână în cadrele moralei
creştine. Una din temele cele mai reluate de către predicatori era aceea a fidelităţii conjugale. Apelul era adresat atât
trupelor de soldaţi ce se îndreptau spre front, cât şi femeilor rămase acasă, căci tendinţa unei vieţi dezordonate era
sesizabilă în ambele părţi32. În ciuda circularelor care trăgeau semnale de alarmă privind relaxarea exagerată a
moravurilor, mijloacele de acţiune ale bisericii erau în realitate destul de limitate.
La polul opus, s-a vehiculat tot mai intens o fervoarea religioasă născută din nevoia de purificare a soldatului
dornic de o apropiere de Dumnezeu. Mărturie stă în acest sens „Sfat celui care merge la război”, povaţă dată de către
tatăl lui B.P. Haşdeu fiului său „ ... dacă vrei ca glonţul duşmanului să-ţi cruţe viaţa în toiul luptei, păstrează curăţenia
trupului, fii cast, nu-ţi spurca trupul şi mergi la război cu tot atâta sfinţenie cum mergi la primirea sfintelor taine”33. Se
credea că impuritatea atrage moartea, consecinţa păcatului. De aici nevoia de castitate, de purificare a soldatului prin
actul spovedaniei. Astfel, asistăm în anii primului război mondial la atitudini şi comportamente contradictorii, pe lângă
relaxarea moravurilor manifestându-se paradoxal şi o sporire a religiozităţii, după reiese şi din relatarea fostului preot
militar Petru Bejan: „Aşa te-ai transformat, când ai ajuns acolo, de parcă n-ai mai avut altă lume(...)”34. Schimbarea e
necesară pentru a nu cădea pradă nebuniei şi disperării. La rândul său, episcopul Aradului Ioan I. Papp, vorbea într-o
pastorală de Crăciun din 1915 despre o sporire a credinţei, constatând faptul că înainte de plecarea pe front „cei
necununaţi s-au cununat numaidecât după asentare, iar chemaţi fiind sub drapel, n-au plecat pe câmpul de luptă mai
nainte, de a-şi mărturisi păcatele şi de a se cumineca”35.
Fără doar şi poate războiul a schimbat radical viaţa oamenilor, a celor de pe front, ca şi a celor de acasă. Celor
din urmă le-a modificat rosturile şi ritmul muncii. Viaţa lor de zi cu zi se leagă printr-o mulţime de fire cu a celor duşi în
foc, ei nu uită nici o clipă că e război36. În încercarea de a uita măcar pentru o clipă ororile războiului, oamenii şi-au
înecat amarul în comportamente din cele mai contradictorii. Primele imagini ale morţii cutremură sufletul, zdruncină
echilibrul nervos al oamenilor37. Viaţă cotidiană în atmosfera de criză permanentă ce se instalează o dată cu izbucnirea
primului război mondial, se schimbă radical. Pe fondul războiului de uzură moralul şi morala cedează aducând în scenă
comportamente şi atitudini specifice situaţiilor limită. Aceasta deoarece, în asemenea stări de epuizare, percepţia
lucrurilor se modifică, ordinea morală a lumii se răstoarnă, viaţa şi moartea nu mai au aceiaşi valoare şi acelaşi înţeles
ca în vremurile normale38. În momentul în care comportamentul individului devine un automatism – „toate funcţiile
intelectuale adormiseră, mă prefăcusem într’un automat care mânca, bea şi merge”39– orice cod moral şi de disciplină
militară este încălcat, pentru că „foamea îşi creează o morală şi un drept special. Stomacul gol te face să furi şi să
jăfuieşti tot ce-ţi cade’n cale. Soldatul se preface într-o fiară răpitoare, care respectă numai necesităţile lui”40. Acest
climat încărcat de pasiuni a reuşit să rupă toate chingile prejudecăţilor tradiţionale producând pe termen lung o
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schimbare ireversibilă în planul trăirilor individuale prin raportare la morala colectivă. Aşadar, primul război mondial, pe
lângă alte efecte deosebit de distructive, l-a avut însă şi pe acela mai puţin evident la data respectivă de a fi zdruncinat
lumea din punct de vedere moral.
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ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 1919 ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA
Drd. Valentin Gheorghe
Abstract. Parliamentary elections of 1919 in Ialomita. An important component in the evolution of interwar Romania
was the politics. The introduction of universal suffrage in 1918 boosted the interwar Romanian politics. As in all counties and county
political party organizations Ialomita activity was intense. At the first election held in the interwar period in Ialomita, participated in the
campaign three political parties. County elections were won by the Liberal National Party. An interesting fact was the choice of a
representative of the Conservative Party - which represent the interests of large landowners - Ialomita County deputy in Parliament.
Cuvinte cheie: alegeri parlamentare; vot universal; partid politic; campanie electorală; Parlament.
Key words: parliamentary elections; universal suffrage; political party; campaign; Parliament.

În evoluţia României contemporane, perioada interbelică reprezintă o etapă importantă, datorită mutaţiilor
survenite după primul război mondial. Transformările care au avut loc la nivel legislativ au dinamizat viaţa socială şi
politică a ţării. Evoluţia vieţii politice şi sociale ialomiţene interbelice s-a circumscris celei naţionale. Ca în toate judeţele
ţării şi în judeţul Ialomiţa a existat o intensă activitate a organizaţiilor partidelor politice. Formaţiunile politice ialomiţene,
reprezentând întreg spectrul politic naţional, au constituit şi în această parte a ţării piloni ai organismului social – politic,
ai democraţiei pluripartidiste şi parlamentare din perioada interbelică1.
Presa locală a avut un rol însemnat în evoluţia vieţii sociale şi politice ialomiţene interbelice. Majoritatea
gazetelor locale deserveau interesele unui partid sau unei personalităţii politice marcante la nivel local. Totodată, presa
locală era utilă cetăţenilor întrucât furniza informaţii, mai ales în timpul campaniilor electorale.
Din punct de vedere administrativ, judeţul Ialomiţa cuprindea mare parte din actualele judeţe Ialomiţa şi
Călăraşi. Reşedinţa judeţului era oraşul Călăraşi, celelalte centre urbane fiind Urziceni, Slobozia şi Feteşti, localitate ce a
devenit comună urbană în anul 1934. Din punct de vedere al organizării administrativ–teritoriale judeţul Ialomiţa era
împărţit în 5 plăşi: Călăraşi, Lehliu, Urziceni, Slobozia şi Ţăndărei. Ulterior numărul plăşilor a crescut prin înfiinţarea
altora noi: Căzăneşti, Dragoş - Vodă şi Feteşti. Prin Constituţia din 1938 s-a introdus o nouă unitate administrativ –
teritorială, ţinutul, care era compus din mai multe judeţe. Judeţul Ialomiţa a fost integrat în Ţinutul Marea cu reşedinţa la
Constanţa.
La jumătatea perioadei interbelice populaţia judeţului era în număr de 293.3522. Populaţia de naţionalitate
română era de 283.344 locuitori3, ea reprezentând 96,6% din locuitorii judeţului. Alături de aceasta convieţuiau alte
naţionalităţi: ţigani 7.228 – 2,5%, evrei 513 – 0,2%, unguri 460- 0,2%, greci, germani, sârbi, croaţi, bulgari, albanezi etc.
Din punct de vedere al mediului de locuire, cei mai mulţi locuitori trăiau în mediul rural 259.0924, cele mai mari localităţi
rurale fiind Feteşti – 5.353 locuitori, Roseţi – 4.666 locuitori, Făcăeni - 4.379 locuitori şi Cocargeaua cu 4.340 de
locuitori. În mediul urban vieţuiau 34.260 locuitori, cei mai mulţi fiind stabiliţi în oraşul reşedinţă Călăraşi – 18.053, în
Urziceni locuiau 8.616, iar în Slobozia numai 7.591. Marea majoritate a populaţiei avea ca principală ocupaţie agricultura
– 245.7425, urmată de angajaţi în instituţiile publice – 9.648, lucrătorii comerciali, industria textilă şi manufacturi,
transport şi comunicaţii, industria metalurgică etc.
La nivelul anului 1930, populaţia judeţului de la vârsta de 7 ani în sus se situa în jurul a 221.514 locuitori6, dintre
care doar 126.656 (57,3%) erau ştiutori de carte, cei care nu aveau nici un fel grad de instrucţie erau 94.275.
Important pentru studiul de faţă este segmentul de populaţie de la 20 de ani în sus, întrucât acesta forma masa
electorală a judeţului. Modul în care populaţia cu drept de vot percepea sloganurile electorale, a contat în stabilirea
rezultatelor alegerilor. La oraşe neştiutorii de carte erau în număr de 6.305. Majoritatea locuitorilor fără ştiinţă de carte se
aflau la sate. În mediul rural ialomiţean, din cei 85.202 locuitori neşcolarizaţi, peste 66.000 erau cu vârsta de la 20 de ani
în sus, fapt ce explică multitudinea de voturi anulate la alegerile parlamentare desfăşurate în judeţ, în perioada
interbelică.
La sfârşitul perioadei interbelice, populaţia judeţului Ialomiţa a crescut de la 293.352 la 350.0397, 96,9% din
aceştia reprezentând populaţia de etnie română.
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Datele privitoare la evoluţia numerică a populaţiei judeţului, în funcţie de mediu de locuire, profesiuni şi grad de
instruire ne sunt utile în explicarea modului de desfăşurare al alegerilor şi campaniilor electorale, înţelegerea structurii şi
componenţei organizaţiilor partidelor politice, la nivelul judeţului Ialomiţa, în perioada interbelică.
La începutul perioadei interbelice în judeţul Ialomiţa aveau formaţiuni politice Partidul Naţional Liberal, Partidul
Conservator şi Partidul Conservator Democrat. Primul partid politic care a avut organizaţie în judeţul Ialomiţa a fost
Partidul Naţional Liberal Organizaţia P.N.L. Ialomiţa s-a constituit în 1875, avându-l în frunte pe I. Poenaru-Bordea 8,
care a fost ales şi primul deputat al judeţului Ialomiţa în Parlamentul României. Până spre sfârşitul secolului XIX doar
organizaţia P.N.L. din Ialomiţa a avut însemnătate din punct de vedere politic.
Organizaţia Partidului Conservator Ialomiţa s-a constituit în anul 18959, când a depus şi prima listă cu
reprezentanţi pentru alegerile generale. Dintre membri marcanţi ai Partidului Conservator din judeţul Ialomiţa amintim pe
Mihail Gr. Cantacuzino şi Alexandru Marghiloman care au reprezentat judeţul în Parlament. În anul 1908 o parte din
membri P.C. din Călăraşi s-au desprins formând organizaţia locală a Partidului Conservator Democrat10, în fruntea
căreia s-a aflat, după primul război mondial, Mihail Gr. Cantacuzino.
Pe lângă partidele deja existente, în anul 1919, în judeţul Ialomiţa a luat fiinţă Partidul Ţărănesc, în fruntea
căruia a fost ales avocatul Nicolae Ioan din Călăraşi11. La scurt timp şi Liga Poporului, condusă de generalul Alexandru
Averescu, şi-a constituit organizaţie în judeţ, în fruntea căreia a fost ales, avocatul Vasile Roseţeanu.
Primele alegeri parlamentare, după încheierea Primului Război Mondial, s-au desfăşurat în baza Decretului de
lege electorală din 16 noiembrie 191812, ce stipula: „Toţi alegătorii români majori vor alege prin vot obştesc obligatoriu,
egal, direct şi secret, pe baza reprezentării proporţionale…”. Membri Adunării Deputaţilor erau aleşi de cetăţenii cu
vârsta de 21 de ani împliniţi. Senatorii erau, senatori de drept şi senatorii aleşi, de cetăţeni cu vârsta de 40 de ani
împliniţi.
Alegerile se făceau pe circumscripţii electorale, fiecare judeţ reprezentând o circumscripţie electorală. În fiecare
circumscripţie electorală, se înfiinţa pe lângă Tribunalul judeţean un Birou Electoral Judeţean, care avea următoarele
atribuţii: imprimarea şi distribuirea certificatelor de alegător, primirea declaraţiilor de candidaturi, constituirea secţiilor şi
subsecţiilor de votare, imprimarea şi distribuirea buletinelor de vot la secţiile şi subsecţiile de votare, asigurarea ordinii în
timpul votării, centralizarea rezultatelor votului şi proclamarea candidaţilor aleşi13. Pentru ca operaţiunile de votare să se
desfăşoare în bune condiţii, secţiile de votare se stabileau în funcţie de judecătoriile de ocol. Alegătorii votau în baza
unui certificat de alegător, eliberat de primărie la cerere, iar candidaturile se depuneau la Biroul Electoral Judeţean cu
cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor14.
De la adoptarea legii electorale şi până în vara anului 1919, alegerile parlamentare au fost amânate în mai
multe rânduri. Din cauza problemelor întâmpinate la semnarea Tratatelor de Pace de la Paris, Ion I.C. Brătianu şi a dat
demisia din fruntea guvernului. În aceste condiţii, la 27 septembrie 1919, regele Ferdinand l-a numit în fruntea guvernului
pe Generalul Artur Văitoianu. Acest guvern avea sarcina să organizeze primele alegeri parlamentare pe baza votului
universal.
Guvernul a stabilit datele în care urmau să se desfăşoare alegerile pentru Adunarea Deputaţilor în zilele de 2,3
şi 4 noiembrie 1919, iar în zilele de 7 şi 8 noiembrie 1919, urmau să aibă loc scrutinul pentru Senat.
În alegerile parlamentare din judeţul Ialomiţa, desfăşurate în anul 1919, s-au înfruntat partidele vechi (Partidul
Naţional Liberal, Partidul Conservator, Partidul Conservator Democrat) cu partidele noi, înfiinţate după Primul Război
Mondial (Liga Poporului şi Partidul Ţărănesc). La alegerile desfăşurate în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 1919 pentru
Adunarea Deputaţilor, judeţului Ialomiţa îi reveneau 8 locuri, pentru care au fost depuse trei liste electorale15. Pentru
Senat trebuiau aleşi 3 reprezentanţi din două liste depuse.
Pentru desfăşurarea campaniei electorale în bune condiţii, la începutul lunii octombrie 1919, a fost delegat
pentru a îndeplini funcţia de prefect al judeţului, procurorul Gheorghe Drăghici de la Curtea de Apel Bucureşti16. Această
numire era în interesul PNL, după cum reiese, din modul în care a fost prezentat noul prefect, în gazeta locală a
liberalilor: „Domnul Ghiţă Drăghici[…] a fost numit provizoriu prefect al judeţului Ialomiţa, potrivit dispoziţiunilor ce le-a
luat actualul guvern pentru garantarea libertăţii alegerilor”17. Rolul aparatului administrativ local era important în
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organizarea alegerilor, de aceea liberalii de la centru l-au impus, provizoriu pe Gheorghe Drăghici, în funcţia de prefect
al judeţului Ialomiţa.
Pe lângă ingerinţele în aparatul administrativ, guvernul a căutat să afle starea de spirit a populaţiei faţă de
alegerile ce urmau să aibă loc în luna noiembrie 1919. La sfârşitul lunii octombrie 1919, în plină campanie electorală,
membri ai Brigăzii Mobile a Direcţiei Generale a Poliţiei au acţionat în zona Ciulniţa – Feteşti pentru a urmări mişcările
politice şi modul cum se desfăşoară propaganda politică18. Agentul trimis în teritoriu consemna „prin comunele Ciulniţa şi
Feteşti, am constatat că s-a făcut încă de mult, propagandă mai ales, de agenţii Ligii Poporului spunând ţărănimei, că în
caz dacă va lua guvernul Generalul Averescu, ţăranii ar fi imediat împroprietăriţi, dându-li-se pământ gratis”19. În comuna
Maltezi, agentul numărul 1, din discuţiile purtate cu tânărul Gheorghe al Anitei înconjurat de alţi localnicii, a observat că
principala problemă a acestora este grija pentru împroprietărire şi mai apoi de cina va veni la conducerea ţării20.
Generalul Averescu se bucură de o mare popularitate în rândul cetăţenilor comunei, însă ei nu au cunoştinţă că s-a
desfăşurat Congresul Ligii Poporului, ştirile politice le află din trenuri, de la ţăranii care umblă pe la gara Feteşti.
Campania electorală pentru desemnarea aleşilor locali în legislativul României a început cu mult înaintea
declanşării oficiale a scrutinului, în luna octombrie 1919. La nivelul judeţului Ialomiţa, partidele care aspirau la un loc în
Parlamentul României Mari, au dus o campanie liniştită, nefiind consemnate evenimente. Prezentarea programului de
guvernare, a candidaţilor şi a ideilor politice în presa locală de partid, vizitele electorale în judeţ şi întrunirile organizate
cu alegătorii au fost principale coordonate ale campaniei electorale din anul 1919, în judeţul Ialomiţa.
Partidul Naţional Liberal, cel mai vechi şi mai bine organizat partid din judeţ, şi-a propus, de la adoptarea votului
universal, câştigarea primelor alegeri din perioada interbelică, în ideea că el a făcut posibilă acordarea dreptului de vot la
cât mai mulţi alegători. Organizaţii ale Partidului Naţional Liberal existau în majoritatea localităţilor din judeţ. La
conducerea organizaţiei judeţene din Ialomiţa, se afla Constantin Banu, profesor din Bucureşti şi membru în comitetul
naţional al PNL, ajutat de Sima Niculescu, fost deputat şi primar al oraşului Călăraşi, Mihail Berceanu fost prefect în
timpul ocupaţiei germane, învăţătorul Ilie Lupu din Slobozia, Diaconul Alexandru Dobrescu, alături de mulţi alţi
intelectuali ai judeţului.
Campania electorală desfăşurată prin presa locală de partid, se adresa în general, noilor votanţi – în special
ţăranilor -, care erau îndemnaţi să voteze cu PNL pentru a-şi arăta susţinerea faţă de „faptele săvârşite de acest partid,
printre care reformele din urmă ca exproprierea şi votul obştesc”21. Pentru atragerea electoratului Ligii Poporului, care
era fascinat de „mitul eroului Averescu”, liberalii îl prezentau ialomiţenilor, ca un erou pe Ion I.C. Brătianu, pentru faptul
că a părăsit Conferinţa de Pace de la Paris şi pentru că, prin „purtarea naţională a respins să semneze robia noastră
economică şi ştirbirea ca popor liber şi independent”22. În ajunul alegerilor, liberalii ialomiţeni promiteau ţăranilor
„împroprietărirea imediată”, chiar dacă nu fuseseră expropriate toate moşiile şi „impunerea dărilor către stat după venitul
fiecăruia”23.
În contextul creat de acordarea dreptului de vot cetăţenilor fără ştiinţă de carte, PNL a încercat influenţarea lor
prin intermediul preoţilor şi învăţătorilor. În apelul adresat acestora din urmă li-se cerea: „să arate satelor care sunt
partidele noastre politice precum şi datoria ce au a da sprijinul şi votul lor, acelui partid care a dovedit totdeauna că e
tare, că are un program, că are unitate de idei şi că are autoritatea necesară pentru a tranşa chestiuni atât de grave ca
cea externă de acum”24.
Întrunirile şi mitingurile electorale erau tipice perioadei interbelice. Se anunţa din timp unde urma să aibă loc
adunarea, iar în ziua stabilită se adunau delegaţii satelor învecinate. La întrunirile cu alegătorii participau majoritatea
candidaţilor, dar şi membri marcanţi ai organizaţiei judeţene, lideri de la centru care deţineau funcţii importante în
aparatul de stat.
Liberalii ialomiţeni au început campania electorală în forţă. Cele mai însemnate întruniri publice le-au ţinut la
debutul oficial al campaniei electorale. În primele zile ale lunii ocombrie 1919, membrii PNL Ialomiţa s-au prezentat în
faţa alegătorilor din oraşele Slobozia şi Urziceni, din comunelele: Ciochina, Malu, Lehliu şi Borăneşti. Ţăranii au partcipat
în număr foarte mare, la aceste întruniri, deşi două dintre zile au fost lucrătoare25. În cadrul lor au fost prezentaţi laudativ
candidaţii locali şi realizările lor: Constantin Banu – şeful PNL Ialomiţa, Sima Niculescu – fost primar al oraşului Călăraşi,
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Mihail Berceanu – „care tot timpul cât a fost prefect al judeţului a fost alături totdeauna în mijlocul învăţătorilor”26, Marius
Roşca – „în atâtea rânduri deputat ales al ţărănimei”27, Ion Niculescu Dormărunt – „fiu de ţăran”28.
Pe lângă campania electorală din presă şi întrunirile cu cetăţenii, liberalii ialomiţeni s-au folosit şi de alte practici
pentru a bloca depunerea de liste pentru alte formaţiuni în primele alegeri de după război. Liberalul Mihail Berceanu
avea strânse relaţii de prietenie cu avocatul Nicolae Ioan din Călăraşi, fruntaş al mişcării ţăraniste în judeţ. În virtutea
acestei prietenii, ţărăniştii din Ialomiţa au fost opriţi să depună listă individuală sau în cadrul opoziţiei unite29.
Unul din contracandidaţii PNL, la alegerile parlamentare din noiembrie 1919, în judeţul Ialomiţa, a fost Partidul
Conservator, sub conducerea lui Alexandru Marghiloman. În toamna anului 1918, în contextul adoptării reformelor
electorală şi agrară, existenţa pe scena politică a conservatorilor era ameninţată. Întelegând situaţia dificilă în care se
afla Partidul Conservator, Alexandru Marghiloman a schimbat numele formaţiunii în Partidul Conservator Progresist,
încecând să se adapteze noilor realităţi politico-sociale.30. Chiar dacă au depus liste pentru Adunarea Deputaţilor şi
Senat, conservatorii progresişti nu si-au făcut simţită prezenţa în campania electorală din toamna anului 1919, în judeţul
Ialomiţa. Până în prezent, în urma cercetărilor efectuate asupra presei de partid naţionale şi locale, fondurilor arhivistice
nu au fost identificate manifeste electorale, prezentări de întruniri cu cetăţenii sau alte manifestări electorale ale
conservatorilor progresişti din judeţ. Probabil au desfăşurat compania electorală doar prin simple prezentări alegătorilor
unde, mai erau încă simpatizaţi. Lipsa manifestelor electorală în presă, poate fi explicată prin discreditarea partidului,
după guvernarea Marghiloman din timpul războiului, sau prin faptul că odată expropriate moşiile membrilor partidului,
aceştia nu mai aveau bani să finanţeze o gazetă locală, sau să tipărească afişe electorale.
La începutul secolului XX, o parte a conservatorilor, conduşi de Take Ionescu s-au desprins din partidul mare,
formând Partidul Conservator Democrat31. După război, la conducerea conservatorilor democraţi din Ialomiţa, se afla
Mihail Gr. Cantacuzino, fost ministru al justiţiei, deputat şi mare moşier din judeţ. Organizaţia Partidului Conservator
Democrat din judeţ, în campania electorală din noiembrie 1919, s-a axat pe atacarea în termeni duri a programului
liberal şi a candidaţilor acestuia în Ialomiţa. „Sub pretextul de a ţine conferinţe şi adunări cu caracter economic şi
cultural, întrunesc cetăţenii în scop electoral şi fiindcă nu au ce să le spună, le ţin discursuri pe aria: vot universal şi
împroprietărire[…] ca şi cum pământul ar fi fost al lor şi s-au mulostivit să-l dea ţăranilor, iar votul a fost tot un apanagiu
al lor[…] iar acum vor să-l împrumute şi ţăranilor pentru a-i vota tot pe ei”32.
Conservatorii democraţi, îi acuzau pe liberalii locali de practici ilegale. Încercarea de a obţine voturile ţăranilor, ia determinat pe candidaţii liberali de pe liste, să contribuie cu anumite sume de bani pentru cumpărarea voturilor33.
Altă formaţiune oponentă liberalilor în campania pentru desemnarea primilor deputaţi şi senatori, pe baza
votului universal în judeţ, a fost Liga Poporului din Ialomiţa. La 3 aprilie 1918, Generalul Alexandru Averescu a întemeiat
la Iaşi, Liga Poporului, formaţiune politică care din aprilie 1920 s-a numit Partidul Poporului34. Organizaţia din judeţul
Ialomiţa a Ligii Poporului s-a constituit în primăvara anului 191935. Fiind un partid nou înfiinţat, până la începutul
campaniei electorale s-a ocupat de constituirea organizaţiilor în judeţ.
Chiar dacă anunţarea alegerilor parlamentare întârzia, averescanii locali îndemnau alegătorii şi simpatizanţii lor
să fie atenţi la întocmirea listelor electorale şi să semnaleze partizanii netrecuţi pe liste, dar să se organizeze intern, prin
desemnarea delegaţilor pentru comitetul judeţean36. Toate îndemnurile erau în numele „Generalului” şi se adresau
învăţătorilor, preoţilor, ţăranilor şi foştilor combatanţi.
Creşterea numărului de membri şi simpaţizanţi a Ligii Poporului în Ialomiţa, s-a datorat şi campaniei din presa
locală, care prezenta vizita ce urma să o întreprindă Alexandru Averescu în judeţ, în ziua de 21 septembrie 1919, când
trecea prin localităţile Urziceni, Axintele, Mihai Viteazul, Călăraşi şi Jegălia37. Membri şi simpatizanţii erau îndemnaţi să
iasă înaintea lui, la marginea oraşului „aşa cum se cuvine celui mai iubit om”38.
Mişcarea ţărănistă din judeţ, era bine reprezentată la sfârşitul Primului Război Mondial. La actul de constituire
al Partidului Ţărănesc din 5 decembrie 1918, a luat parte şi reprezentantul mişcării din judeţul Ialomiţa, învăţătorul
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Gheorghe Vlădescu–Albeşti39. Comitetul de conducere al Partidului Ţărănesc din Ialomiţa s-a constituit la începutul lunii
septembrie 1919, la Călăraşi avându-i în frunte pe avocatul Nicolae Ioan şi învăţătorul Gheorghe Vlădescu–Albeşti40.
Ţărăniştii ialomiţeni îndemnau alegătorii „să voteze orice element democratic, dacă trecutul lui este o bună
chezăşie pentru viitor”41. Acest îndemn era îndreptat împotriva candidaţilor liberali şi conservatori din judeţ, care nu
puteau reprezenta în viitorul legislativ pe alegătorii ialomiţeni, datorită situaţiei în care au adus ţărănimea.
Pentru alegerile la Adunarea Deputaţilor stabilite în zilele de 2,3 şi 4 noiembrie 1919, în judeţul Ialomiţa, au fost
înscrişi pe listele electorale 41.250 de alegători, dintre care au votat doar 28.254, iar voturile nule au fost în număr de
19.43842. Conform legii electorale, numărul deputaţilor, care urmau să reprezinte judeţul Ialomiţa în Parlament, erau 8.
Pentru aceste locuri au fost depuse trei liste de candidaţi43. La primele alegeri din perioada interbelică din judeţ, au
depus liste Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator Progresist şi o listă independentă.
PNL fiind cel mai mare partid din judeţ, a întâmpinat mai multe probleme pentru întocmirea listei electorale
pentru Cameră, datorită intereselor personale ale liderilor locali dar şi a influenţelor de la Bucureşti, până la definitivarea
listei. La anunţarea alegerilor pe baza votului universal, organizaţia locală a intocmit o listă, cu următoarea ordine pe
buletinul de vot: Constantin Banu, Leonida Gussi, V. Fuerea, Marin Ionescu, Ilie Lupu, Tache Mateescu, Mişu(Mihail)
Negreanu, G.V. Constantinescu, Marius Roşca şi Vladimir Atanasovici şi încă două locuri neocupate44. De pe această
primă listă lipsesc Mihail Berceanu, fost prefect al judeţului, apropiat al lui Ion I.C. Brătianu şi Sima Niculescu, fost primar
al oraşului Călăraşi, membri marcanţi cu influenţă în rândul electoratului.
Exculuderea de pe listă a lui Mihail Berceanu a fost pusă la cale de Marius Roşca şi Sima Niculescu 45. Un alt
fruntaş liberal ialomiţean, care nu se găsea pe listă, era Diaconul Alexandru Dobrescu. Acesta a întocmit o altă listă, pe
care vroia să o supună atenţiei lui I.Gh. Duca şi Vintilă Brătianu, în următoarea ordine: Constantin Banu, Leonida Gussi,
Mihail Berceanu, Sima Niculescu sau Nicolae Ioan, Diacon Alexandru Dobrescu, Ilie Lupu, Gheorghe Vlădescu–Albeşti
şi măcar un ţăran, preot sau învăţător sau chiar Mişu(Mihail) Negreanu46. Prin cooptarea în listă a celor doi fruntaşi
ţărănişti(Nicolae Ioan şi Gheorghe Vlădescu - Albeşti), liberalii ialomiţeni căutau să stopeze depunerea unei candidaturi
a ţărăniştilor, atragerea a cât mai multe voturi din rândul acestei pături sociale şi contracararea unei eventuale liste
depuse de organizaţia locală a Ligii Poporului. Nici această listă nu a avut câştig de cauză, cu toate eforturile liberalilor,
datorită faptului că ţărăniştii locali au respectat poziţia comitetului de conducere faţă de primele alegeri de după 1918,
neparticipare la alegeri şi nici în alianţă cu alte partide.
În cele din urmă, la începutul lunii octombrie, organizaţia PNL din judeţ, a depus Biroul Electoral Judeţean
următoarea listă de canditaţi, pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea Deputaţilor: Constantin Banu, Sima
Niculescu, Marius Roşca, Ilie Lupu, Mihail Berceanu, Diacon Alexandru Dobrescu, Nicolae Poenaru–Iatan şi Ion
Niculescu Dormărunt47. În urma tragerii la sorţi, candidaţii liberali formau lista numărul 1, pe buletinul de vot.
Partidul Conservator Democrat din Ialomiţa a hotărât să nu depună candidaturi pentru alegerile parlamentare
din noiembrie 1919, îndemnându-i pe cetăţeni să nu se prezinte la vot sau dacă se prezintă să boicoteze alegerile.
Sfatul conservatorilor democraţi către alegătorii ialomiţeni, era „anulaţi voturile astfel: luînd hărtia ce vă dă preşedintele
(secţiei de votare s.n.) întraţi în gheretă, îndoiţi-o în patru cu scrisul înăuntru şi daţi-o preşedintelui după ce ieşiţi din
cabină. Mai puteţi anula şi ştergând cu creionul peste tot”48.
Chiar dacă conservatorii democraţi din Ialomiţa nu au depus listă în alegeri, doi dintre fruntaşii partidului au
candidat pe listă independentă: Gheorghe Christodorescu şi Stelian Bogdănescu. Aceştia se aflau pe lista numărul 2.
Înainte de alegeri, probabil, la presiunea conducerii organizaţiei locale sau ca şi tactică electorală pentru a nu fi
asociat numele său cu partidul, care tot din foşti moşieri era compus, Gheorghe Christodorescu a încercat să îşi retragă
candidatura. Telegrama trimisă de el, din Urziceni, Biroului Electoral Judeţean din Călăraşi, prin care îşi retrăgea
candidatura, a ajuns prea târziu, dar roagă cetăţenii să anuleze voturile49. Candidatura nu i-a fost retrasă, iar
Christodorescu şi-a desemnat delegaţi la secţiile de votare „nu pentru a-i susţine candidatura…pentru a putea legal
opera anularea de voturi”50. Cu toate măsurile luate, candidatura independentului Gheorghe Christodorescu nu a fost
respinsă şi nici voturile anulate, el obţinând mandatul de deputat al judeţului în Parlament.
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Partidului Conservator Progresist i-a revenit locul pe lista numărul 3. Candidaţii conservatori progresişti
ialomiţeni au fost: Vasile V. Maltezeanu, Dan Iordănescu – comerciant din Slobozia, Marin D. Dihor – ţăran, Gherasim
Livadă, Matei Marinescu, Miltiade Teodoru, Ionel Niculescu Sighireanu şi Ilie Miulescu51. Interesantă este prezenţa pe
lista conservatorilor progresişti, moşieri a unui ţăran! Acceptarea candidaturii unui ţăran pe lista moşierilor, se poate să fi
fost o strategie electorală pentru atragerea ţăranilor de partea conservatorilor marghilomanişti, pentru a le demonstra că
ei susţin problema ţărănească.
Liga Poporului din Ialomiţa nu a depus nici o listă în judeţ, după ce în luna octombrie 1919, Generalul Averescu
a anunţat abţinerea de la alegeri. În aceste condiţii, reprezentanţii averescani din Ialomiţa au îndemnat partizanii săi
politici să nu meargă la vot în ziua alegerii, iar dacă se duc la vot forţaţi să anuleze voturile lor, prin nesemnarea unui
candidat, sau să facă o cruce (crucea plină a fost semnul electoral al PNL în alegerile din 1919) peste tot ce e scris52.
Abţinerea de la alegeri şi îndemnul ironic, către alegători să facă o cruce peste toată lista de candidaţi, care astfel era
anulată, s-a datorat în mare parte modului de organizare a alegerilor de guvernul Văitoianu – aflat în mâinile liberalilor -,
menţinerea stării de asediu şi a cenzurii53.
Mişcarea ţăranistă din Ialomiţa a avut iniţiativa depunerii unei liste de candidaturi pentru alegerile din noiembrie
1919. Gazeta locală „Lupta”, condusă de fruntaşul ţărănist, învăţătorul Gheorghe Vlădescu–Albeşti, îndemna ţăranii,
învăţătorii şi preoţii din judeţ, să susţină depunerea candidaturii la Cameră a profesorului Spiridon Popescu, fost „director
al învăţământului primar, ţăran în carne”54. Din aceeaşi gazetă, aflăm că au fost discuţii, ca alături de Spiridon Popescu
să candideze pe lista ţărănească de la Ialomiţa şi profesorul Virgil Madgearu, membru marcant al Partidului Ţărănesc55.
Ţărănişti nu au depus listă la Ialomiţa, iar cei doi candidaţi propuşi au reuşit să câştige alegerile în alte circumscripţii
electorale, Spiridon Popescu la Covrului şi Virgil Madgearu la Teleorman.
Până la adoptarea deciziei de neparticipare în alegeri a Ligii Poporului, Gheorghe Vlădescu–Albeşti a încercat
să încheie o alianţă electorală între averescanii şi ţărăniştii din Ialomiţa, fapt dezaprobat de comitetul judeţean al
Partidului Ţărănesc, care a propus excluderea acestiua din partid56.
Neparticiparea grupării ţărăniste din Ialomiţa la alegerile parlamentare din noiembrie 1919, pentru Adunarea
Deputaţilor a fost prezentată în gazeta locală a organizaţiei, astfel: „Partidul Ţărănesc din Ialomiţa, fiind în curs de
organizare şi alegerile fiind prea apropiate, el nu poate participa nici singur, nici în colaborare cu altă grupare politică
locală, în viitoarele alegeri”57. În ziua declanşării alegerilor pentru Adunarea Deputaţilor, ţărăniştii ialomiţeni se
adresează iar simpatizanţilor politici locali, cărora le explică din nou motivul meparticipării cu liste „deşi ar fi dorit-o”58 şi îi
îndeamnă să nu se abţină de la vot şi nici să anuleze voturile.
Alegerea reprezentanţilor Senatului a fost stabilită pentru zilele de 7 şi 8 noiembrie 1919. Pentru alegerea
senatorilor, în judeţul Ialomiţa au fost înscrişi pe listele electorale 21.351 alegători cu drept de vot, dintre care au votat
16.848. Voturile anulate sau nexprimate au fost în număr de 8.77459. Judeţului Ialomiţa îi reveneau 3 locuri de senatori,
pentru care au fost depuse două liste de candidaţi.
Prima listă era formată din candidaţii Partidului Naţional Liberal ai judeţului: Vladimir Atanasovici, Nicolae N.
Seceleanu şi Mihail Negreanu60 .
A doua listă aparţinea Partidului Conservator Progresist, având următorii candidaţi: Dumitru N. Seceleanu,
Constantin Georgescu–Kiroiu şi preotul Alexe A. Butu61.
Alegerile desfăşurate în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 1919 pentru Adunarea Deputaţilor şi în zilele de 7 şi 8
noiembrie 1919 pentru Senat în judeţul Ialomiţa, au decurs în ordine şi linişte. În preziua alegerilor, în gara Feteşti a avut
loc un incident între subofiţerul Brătulescu Dumitru din Regimentul 63 şi un grup de soldaţi aflaţi într-un vagon de tren.
Pe vagonul respectiv scria cu cretă „Trăiască Averescu”, fapt ce a determinat pe subofiţer să şteargă cu o coajă de
pepene şi să scrie „sus Brătienii”62. Văzând aceasta soldaţii s-au dat jos din tren şi l-au luat la bătaie, subofiţerul fiind
scăpat cu greu de garda locală, care se afla în zonă.
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La primele alegeri, desfăşurate în baza votului universal, pentru Adunarea Deputaţilor, în judeţul Ialomiţa, erau
declaraţi câştigători candidaţii care întruneau cele mai multe voturi de pe fiecare listă. A ieşit câştigătoare prima listă, cea
liberală, care a întrunit 36.199 voturi. La acest număr de voturi liberalii au obţinut 6 mandate de deputaţi în Parlament.
Pe locul doi s-a situat lista independentă, care a obţinut 6.811 voturi şi 1 mandat de deputat. Ultimul loc l-a ocupat lista a
treia, a conservatorilor progresişti din judeţ, cu 7.114 voturi şi un mandat de deputat63.
Rezultatele după numărul de voturi întrunite de fiecare candidat au fost următoarele64:
Lista numărul 1 – PNL: 1. Constantin Banu
– 4.606 voturi
2. Sima Niculescu
– 4.593 voturi
3. Nicolae Poenaru – Iatan – 4.524 voturi
4. Ilie Lupu
- 4.520 voturi
5. Mihail Berceanu
- 4.492 voturi
6. Diacon Alex. Dobrescu
- 4.492 voturi
7. Marius Roşca
- 4.486 voturi
8. I. Niculescu – Dormărunt – 4.486 voturi Total: - 36.199 voturi
Lista numărul 2 – Independentă: 1. Gh. Christodorescu – 3.414 voturi
2. Stelian Bogdănescu - 3397 voturi Total: - 6.811 voturi
Lista numărul 3 - PCP: 1. Ilie Miulescu
- 933 voturi
2. Miltiade Teodoru
– 913 voturi
3. Vasile V. Maltezeanu – 902 voturi
4. Matei Marinescu
- 896 voturi
5. I Niculescu Sighireanu – 893 voturi
6. Dan Iordănescu
- 868 voturi
7. Marin D. Dihor
- 862 voturi
8. Gherasim Livadă
- 847 voturi Total: - 7.114 voturi
Biroul Electoral Judeţean i-a declarat aleşi pe următorii candidaţi: Constantin Banu, Sima Niculescu, Nicolae
Poenaru – Iatan, Ilie Lupu, Mihail Berceanu şi Diaconul Alexandru Dobrescu din partea PNL, Gheorghe Christodorescu
a fost declarat ales al listei independente, iar Ilie Miulescu a fost declarat ales al conservatorilor progresişti din judeţ.
Aleşii din judeţul Ialomiţa au fost validaţi în şedinţa Adunării Deputaţilor din 28 noiembrie 191965. Au fost declarati
supleanţi candidaţii care nu au obţinut numărul de voturi pentru a intra în Parlament: Marius Roşca şi Ion Niculescu –
Dormărunt liberali, Stelian Bogdănescu de pe lista independentă şi candidaţii conservatorii progresişti care nu au reuşit
în alegeri.
La alegerile organizate în zilele de 7 şi 8 noiembrie 1919, pentru reprezentanţilor judeţului în Senatul Romaniei,
a ieşit câştigătoare tot lista numărul 1, a PNL cu 13.967 de voturi obţinute. Lista numărul 2, reprezentanţii PCP a întrunit
9.828 din voturi66. Situaţia voturilor obţinute de candidaţi, a fost următoarea:
Lista numărul 1 – PNL: 1. Mihail Negreanu
- 4.747 voturi
2. Vladimir Atanasovici – 4.620 voturi
3. Nicolae N. Seceleanu - 4.600 voturi
Total: 13.967 voturi
Lista numărul 2 – PCP: 1. Preot Alexe A. Butu - 3303 voturi
2. D. N. Seceleanu
- 3.279 voturi
3. C. Georgescu Kiroiu – 3.249 voturi
Total: 9.828 voturi
Primele alegeri desfăşurate, după noua lege electorală în judeţul Ialomiţa, au produs însemnate mutaţii în viaţa
politică şi socială locală. Vechile partide (PNL, PCP şi PCD) şi-au continuat existenţa, participând la alegerea
reprezentanţilor în primul Parlament al României Întregite. Partidele nou înfiinţate în ţară şi-au constituit organizaţii în
judeţ. Organizaţiile nou constituite s-au implicat în campania electorală din anul 1919, dar nu au participat cu liste de
candidaţi proprii, mulţumindu-se să lanseze atacuri asupra liberalilor, sfătuind partizanii politici să nu voteze sau să
anuleze voturile.
În discursul electoral al organizaţiilor politice ialomiţene s-a pus mare accent pe importanţa reprezentată de noii
alegători – ţăranii. Campania electorală a fost lipsită de evenimente, dar grupările politice nou înfiinţate, chiar dacă nu au
depus liste, aveau un ţel comun, limitarea accesului liberalilor şi conservatorilor în Parlament.
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Chiar dacă în Vechiul Regat PNL a ieşit învingător, la adunarea voturilor din regiunile istorice s-a situat pe locul
II, cu toate că a avut la îndemână întreg aparatul administrativ67. Câştigătorul alegerilor din 1919 în judeţul Ialomiţa, a
fost Partidul Naţional Liberal cu toată opoziţia noilor formaţiuni politice locale şi a abţinerii unui număr mare de cetăţeni
de la vot. Liberalii ialomiţeni au obţinut cele mai multe voturi, peste 36.00 şi 6 mandate din 8 ale judeţului în Adunarea
Deputaţilor, iar la Senat obţinut toate cele 3 mandate.
Rezultatul obţinut de liberali în Ialomiţa s-a datorat mai multor factori. La nivelul judeţului, PNL avea cea mai
puternică şi bine organizată echipă, formată în mare parte din oameni de seamă ai locului, cu mare influenţă în rândul
electoratului. Exemplul cel mai elocvent, în acest sens, îl reprezintă obţinerea celor mai multe voturi de către Mihail
Negreanu la Senat, chiar dacă era trecut pe ultimul loc pe listă. Votanţii au conştientizat faptul că, ceilalţi candidaţi
împuşi pe liste nefiind din judeţ, nu le vor susţine interesele.
În campania electorală, pe lângă prezentarea programului în presa naţională şi gazetele locale, liberalii
ialomiţeni s-au înfăţişat alegătorilor în cadrul întrunirilor publice, iar decâte ori se ivea ocazia, în funcţie de masa
electorală, candidaţii erau prezentaţi „fiu de ţăran”, „deputat al ţăranilor”, „protector al învăţătorilor ialomiţeni”. Prin aceste
formulări a fost dobândită adeziunea votanţilor din mediul rural, fără stiinţă de carte şi cultură civică, care nu puteau face
analiza elementelor demagogice ale discursului electoral.
Abţinerea de la alegeri a Ligii Poporului şi a ţărăniştilor, cu siguranţă au determinat o parte din simpatizanţiilor
acestora să voteze cu liberalii, care încercau să înlocuiască „ mitul Averescu” cu „purtarea naţională” a lui Ion.
I.C.Brătianu la Conferinţa de Pace de la Paris. Un alt factor ce a contribuit la obţinerea numărului mare de voturi de către
liberali, în Ialomiţa, pe lângă abţinerea averescanilor şi ţărăniştilor, a fost imaginea proastă a Partidului Conservator
Progresist ,cauzată de opoziţia manifestată faţă de înfăptuirea reformelor electorală şi agrară, dar şi de colaborărea
guvernului, condus de Alexandru Marghiloman, cu forţele de ocupaţie germane. În aceste condiţii, singura alternativă, în
ochii alegătorilor, rămânea PNL, care a avut un rol însemnat în înfăptuirea reformelor şi a României Mari.
Surpriza, primului scrutin organizat cu vot universal în Ialomiţa, unde predominau marii proprietari, a fost
alegerea unui deputat al conservatorilor progresişti în legislativul ţării, Ilie Miulescu. Acesta a fost unul din cei 13 68
conservatori progresişti pe ţară, care au obţinut un loc de deputat în alegerile din noiembrie 1919. Rezultatul a fost
neaşteptat, în condiţiile în care propaganda în presa locală a fost inexistentă. Şi cele peste 9.000 de voturi adunate de
lista conservatorilor progresisţi la Senat sunt greu de explicat. Deşi imaginea Partidului Conservator Progresist era
negativă în ochii alegătorilor, totuşi aceştia au votat, în număr destul de mare, lista conservatoare, probabil datorită
prezentei preotului Alexe A. Butu pe listă sau din cauza faptului că, neputând să citească, alegătorii nu au ştiut ce
votează. Nu am identificat, în documentele cercetate, o prezentare a rezultatelor alegerilor din noiembrie 1919, pe
localităţi şi votanţi pentru a putea explica „succesul marghilomaniştilor” în judeţ.
Voturile obţinute de candidatul independent, în fapt conservator democrat, Gheorghe Christodorescu, au fost
suficiente pentru a fi validat parlamentar al judeţului, demonstrând că, votanţii nu urmăresc numai un program electoral
sau un partid anume, ci votează şi persoana dacă le este cunoscută.
Numărul mare de voturi anulate poate fi cauzat de mai mulţi factori. Pe primul loc se situează numărul destul de
mare al celor fără nici un grad de instruire, care nu au înteles procedura de votare, destul de greoaie. Procedura de vot
era complicată, deoarece alegătorul trebuia să taie sau să şteargă de pe liste candidaţii care nu îi doreau aleşi69. Voturile
anulate sau neprezentarea la urne a ialomiţenilor a fost şi rezultatul campaniei din presa locală a ţărăniştilor şi ai
reprezentanţilor Ligii Poporului. Ţăranii ştind că, pe liste nu se află Alexandru Averescu şi Ion Mihalache, care erau
percepuţi ca personalităţi politice ce le reprezintă interesele, nu mergeau la vot.
Primele alegeri parlamentare din periada interbelică, când au primit drept de vot un număr însemnat de
cetăţeni, pentru judeţul Ialomiţa au constituit punctul de plecare al viitoarelor lupte politice locale şi al susţinerii
intereselor personale, care vor antrena, la alegerile următoare mai multe organizaţii politice, mai mulţi candidaţi pentru
locurile din parlament şi crearea unui oarecare sentiment de cultură politică în rândul localnicilor.
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BĂTĂLIA NAVALĂ DE LA PUNTA STILO (CALABRIA) 9 IULIE 1940
Ion Mihai Ionescu
Abstract. Battle of Punta Stilo (Calabria) - 9 July 1940. The meeting of the forces of the British Royal Navy and the
Regia Marina (Italian Royal Navy) was the first by battle fleets of the two belligerants in the mediterranean in World War II. It was the
result of both Britain and Italy simultaneously sending supplies by convoy to their forces in Malta and Libya respectively. On 6 July
1940, a heavily escorted Italian convoy heading to supply Libya. The escorted consisted of two battleships, 8 heavy cruisers, 8 light
cruisers and 32 destroyers eventually sailed with the convoy. At the same time, a British convoy from Alexandria sailed toward Malta,
planning to deliver supplies and evacuate civilians. The British escort consisted of 3 battleships, 1 carrier, 5 cruisers and 16
destroyers. At noon on 9 July 1940 the two convoys were 90 miles apart. The battle occurred thirty miles to the east of Punta Stilo,
near Calabria, on 9 July 1940. Because the keep up with the fleet, British admiral Andrew B. Cunningham decided that he would
only take Warspite with him and chase after the northward-sailing Italian fleet. At 13.15 aircraftcarrier Eagle launched Swordfish
torpedo bombers against the Italian cruisers; they met not succes. At 15.15 that afternoon, the ships began to exchange fire as two
Groups closer togheter. At 15.52 Italian batttleship Giulio Cesare moved within 26.400 m to warspite and commenced finng. One of
Giulio Cesare’ shells landed long and exploded near destroyers Hereward and Decoy, damaging them. At 15.54 the slower British
battleship Malaya caught up on joined the battle. After Giulio Cesare fired two near-misses, she was hit on the rear deck by
Warspite’s 381 mm shell. At this point, Italian battleship Conte di Cavour began to fire. Warspite circled in place to allow Malaya to
get closer. At 16.01, Italian destroyer made smoke and covered the positions of the battleships beyond as they made retreat toward
Messina. At 14.40, Italian aircraft attacked the convoy with 126 aircraft and reporting damage on Eagle, Warspite, and Malaya. A
group of Italian aircraft attacked the Italian fleet by mistake, but caused no damage. Both sides claimed victory, but in fact the battle
was a draw and everyone returned to their bases as soon as possible. After the battle a massive propaganda effort on the part of the
Allies tried to convince the Italian forces that the Allies had won outright; Italian propaganda also depicted this battle as on Axis
victory.
Keywords: Giulio Cesare, Conte di Cavour, Royal Sovereign, Malaya, Eagle, Italian Royal Air Force (Regia Aeronautica),
Admiral Andrew Browne Cunningham, Vice Admiral John Tovey, Admiral Inigo Campioni.
Cuvinte cheie: Giulio Cesare, Conte di Cavour, Royal Sovereign, Malaya, Eagle, Forţele Regale Aeriene Italiene, Amiral
Andrew Browne Cunningham, Vice Amiral John Tovey, Amiral Inigo Campioni.

Benito Mussolini proclaă Mediterana „Mare Nostrum”. “Astăzi suntem stăpâni peste toată întinderea de
ape de pe coastele Peninsulei Iberice până la cele ale Asiei Mici, de la Genova la Tripoli, de la Tanger la Suez.
Pretutindeni, marea este a noastră. În acest perimetru, englezii sunt musafiri nepoftiţi, care au de ales: fie să fugă,
înainte de a fi prea târziu, fie să se ducă la fund împreună cu vasele lor, sfârtecate de minele, bombele şi torpilele
italiene!” declara într-un discurs oficial în 4 septembrie 1940, Benito Mussolini “Il Duce”, dictatorul Italiei fasciste.
Mussolini, reintroducea în alocuţiunea sa, pentru a marca supremaţia navală a Italiei în Mediterană, vechiul concept
roman de “Mare Nostrum”, odată cu scoaterea din luptă a flotei franceze, care după armistiţiul semnat cu Germania în
22 iunie 1940, şi mai apoi cu Italia, era imobilizată în portul Toulon de noul regim de la Vichy al mareşalului Philippe
Pétain.1
“Il Duce” dorea să transforme Marea Mediterana într-un “lac italian”, visul său fiind să reconstituie Imperiul
Roman în jurul Mediteranei şi acest plan includea cucerirea teritoriilor aflate sub dominaţie franceză sau britanică. Benito
Mussolini i-a declarat Führer-ului Germaniei naziste, Adolf Hitler că doreşte insulele Corsica şi Malta, Tunisia, părţi din
Algeria, un port marocan la Atlantic, Somalia franceză din Cornul Africii şi să preia controlul total al Egiptului şi
Sudanului. Războiul avea să fie purtat de regimul de la Roma, pe pământ, pe apă şi în aer, iar campaniile terestre din
Africa de Nord aveau să fie influenţate de bătăliile navale din bazinul Mediteranei. La început Adolf Hitler, a fost
satisfăcut, că aliatul său militar a preluat iniţiativa strategică. Germania urma să intervină doar dacă armata italiană nu
făcea faţă cerinţelor conflictului şi ambiţiilor Ducelui. Era războiul personal al liderului fascist, Hitler fiind preocupat de
“spaţiul vital” pe care îl oferea Europa de Est, războiul din Mediterană fiind în viziunea Berlinului, unul secundar. După
anexarea Albaniei în 14 aprilie 1939, Italia fascistă a declanşat ostilităţile împotriva Greciei începând cu 28 octombrie
1940, ceea ce a făcut ca Marea Britanie să riposteze, trimiţând ajutoare militare în sprijinul trupelor elene iar ulterior
patru divizii. Intervenţia Italiei în război după prăbuşirea Franţei, la 10 iunie 1940, de partea Germaniei naziste, l-a
îngrijorat profund pe premierul britanic Winston Churchill, pentru că Anglia trebuia să înfrunte singură în Marea
Mediterană un adversar, ce dispunea de forţe terestre semnificative şi de o consistentă forţă navală compusă din 6
cuirasate, 7 crucişătoare grele, 16 crucişătoare uşoare, 61 de distrugătoare, 72 de torpiloare şi 115 submarine
repartizate astfel2 :
1
2
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- 2 cuirasate moderne din clasa „Littorio”: unitatea cu acelaşi nume şi „Vittorio Veneto”, de câte 41.167 de
tone deplasament fiecare, lansate la apă în iulie 1937 „Veneto” şi 1940 „Littorio”, înarmate cu 9 tunuri de 381 mm, 12
tunuri de 152 mm, 12 tunuri a.a. de 90 mm şi 3 avioane catapultabile. Patru elice acţionate de patru turbine de 140.000
CP înzestrate cu reductoare de viteză făceau posibilă o navigaţie sigură la o viteză de croazieră de 30.2 noduri / oră.
Echipaj standard: 1920 oameni. Alte două cuirasate din aceeaşi clasă „Roma” şi „Impero” erau în construcţie.
- 4 cuirasate de tip „Cavour” („Conte di Cavour”, „Giulio Cesare”, „Caio Duilio” şi „Andrea Doria”) modele
vechi din 1916, remodernizate în 1937 şi 1940, cu un deplasament de 24.250 t. fiecare, cu puterea instalată a maşinilor
de 93.000 CP ce putea dezvolta o viteză maximă de 28 noduri / oră şi un armament principal compus din 10 tunuri de
320 mm, dublat de 12 tunuri de 203 mm, echipaj standard: 1.198 marinari.
- 7 crucişătoare grele din clasele „Trento” şi „Zara” cu un deplasament de 11.685 t. înarmate cu 8 tunuri de
203 mm şi 12 tunuri de 102 mm, ce puteau dezvolta o viteză de 33 noduri / oră. Clasa Zara includea unităţile: „Zara”,
„Fiume”, ”Gorizia” şi ”Pola”. Clasa Trento: „Trieste” şi ”Trento”. Clasa Bolzano, o singură unitate. Diferenţa de clasă era
dată de motorizare: crucişătoarele de tip „Trento” şi „Bolzano” aveau o putere instalată de 150.000 CP pe când cele din
clasa „Zara” doar 95.000 CP.
- 16 crucişătoare uşoare cu un deplasament variabil între 5.283 şi 9.440 t. (11.575 t. încărcătură completă),
înzestrate cu 8 tunuri de 152 mm şi 6 de 100 mm fiecare, ce puteau atinge viteza de 37 de noduri/ oră din clasele
Condottieri I - V, subclasa Giussano: „Alberto di Giussano”, „Alberico da Barbiano”, „Bartolomeo Colleoni” şi „Giovanni
della Bande Nere”; tipul Cadorna: „Luigi Cadorna” şi „Armando Diaz”; subclasa Duca d’Aosta: „Emanuelle Filiberto
Duca91 d’Aosta” şi „Eugenio di Savoia”; subclasa Duca degli Abruzzi: „Luigi Savoia Duca degli Abruzzi” şi „Giuseppe
Garibaldi”; tipul Montecuccoli: „Raimondo Montecuccoli” şi „Muzio Attendolo” şi subclasa Capitani Romani: „Attilo
Regolo”, „Giulio Germanico”, „Pompeo Magno” şi „Scipione Africano”. Echipaj standard: 507 la cele din clasa „Di
Giussano” sau 680 pentru „ Duca degli Abruzzi”.
- 61 distrugătoare de tip mare „Navigatori”, „Maestrale” şi de escortă tip „Soldato” şi „Oriani”.
- 72 de torpiloare din clasa „Calatafimi” „Andromeda” şi „Siluranti”.
- 115 submarine tip „Malaspina”, „Scire” şi „Luigi Torelli”.
- 204 de vedete rapide MAS, vase auxiliare, puitoare de mine şi dragoare3.
Când Italia a intrat în cea de a doua conflagraţie mondială, Regia Marina avea încadraţi 4.180 ofiţeri şi
70.500 de subofiţeri şi marinari. Între 10 iunie 1940 şi momentul semnării armistiţiului din 8 septembrie 1943, în Marina
Regală militară a Italiei va servi un efectiv de 190.000 de oameni din care 15 % vor pieri în război4.
Pentru Italia lui Benito Mussolini, Marea Mediterană (reluând vechiul principiu strategic roman de „mare
nostrum”) constituie calea primordială de comunicaţie cu nordul Africii, unde se desfăşoară bătălia decisivă terestră, iar
prin Suez, cu posesiunile din Africa Orientală. Ea trebuie să devină conform planurilor belicoase ale lui Benito Mussolini
şi a staff-ul Supermarinei (Comandamentul Suprem Operativ al Marinei Militare italiene) un „lac italian” prin poziţia
naturală excelentă deţinută în bazinul central al Mediteranei, care favoriza Italia să-şi menţină imperiul colonial,
înglobând Albania, Libia, Dodecanezul, Eritreea, Etiopia şi cea mai mare parte din Somalia. Intrarea Italiei în război ca
aliată a Germaniei, viza împreună cu aceasta ocuparea unei părţi din Franţa, cucerirea peninsulei Balcanice, supremaţia
în Mediterana şi cucerirea coloniilor britanice şi franceze din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Comandantul flotei italiene de
război era amiralul Inigo Campioni, un comandant cu experienţă ce luptase ca tânăr locotenent de vas între anii 19111912, în războiul italo-turc apoi a servit ca ofiţer de marină în primul război mondial pe cuirasatele „Conte di Cavour” şi
„Andrea Doria”. Promovat Locotenet Comandor în 1916, s-a distins în septembrie 1917, în bătălia navală din Marea
Adriatică în urma căreia va fi decorat cu Crucea de Război. În anul 1926, este trimis ca ataşat naval al Italiei la Paris,
apoi în anul 1929, preia comanda cuirasatului „Caio Duilio”. Între mai 1930 - mai 1931, este numit comandant al noului
crucişător greu „Trento” recent lansat la apă, fiind înaintat un an mai târziu la gradul de contra-amiral, apoi vice-amiral în
1934 şi amiral în 1936. Devine şeful de cabinet al Ministrului Marinei iar între 1935 -1936, conduce flota italiană din
Marea Roşie care participă la războiul italo-etiopian5. În anul 1940, Inigo Campioni avea comanda operativă a flotei
italiene de război şi răspundea de acţiunile tactice ale acesteia împreună cu Statul Major Naval (Supermarina) care
primeşte sarcina de la dictatorul Italiei fasciste Benito Mussolini să elimine în vara lui 1940, flota britanică din bazinul
Mediteranei.
Pentru a controla traficul din Mediterană, Marina Regală Militară (Regia Marina) a Italiei organizează între anii
1940 – 1941, monitorizarea strâmtorii Otranto din bazele navale Taranto şi Brindisi, în scopul securizării rutei din Marea
Adriatică, îşi desfăşoara cele 115 submarine de pe litoralul francez până la cel libian pe o distanţă de circa 810 mile
marine pentru asigurarea traficului din zonele insulelor Corsica, Sardinia, Sicilia şi Pantelleria şi trimite în crucieră cele 6
nave de linie şi crucişătoarele pentru apărarea comunicaţiilor italiene din Marea Tireniană. În momentul intrării Italiei în
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război, pornind de la ideea fixă a lui Benito Mussolini că ostilităţile vor dura maxim trei luni după căderea Franţei, flota
dispunea de 1,8 milioane tone combustibil ceea ce asigura necesarul pentru 9 luni de conflict. Când realitatea a infirmat
pronosticul superoptimist al lui Mussolini, aliatul german a promis noi livrări de petrol în 1941, în cantitate de 200.000 t.
lunar6. După alţi doi ani de război aceste livrări vor ajunge în 1943 la ... 24.000 t / lună. Pe de altă parte Italia începuse
în 1940, un program ambiţios de înarmare navală, în şantierele sale de la Genoa, Trieste, Livorno, Castellmare, Palermo
şi Ancona aflându-se în construcţie alte două cuirasate moderne din clasa „Littorio” cu 9 tunuri calibrul 381 mm şi viteza
de 30 noduri / oră: „Roma” respectiv „Imperio”, două portavioane „Aquila” şi „Sparviero” din pacheboturile pentru liniile
atlantice reconvertite „Roma” şi „Augustus”, 12 crucişătoare din clasa „Capitani Romani” din care patru se aflau în probe
sau rodaj iar celelalte opt în diferite stadii de construcţie şi anume „Ciao Marlo”, „Claudio Druso”, „Claudio Tiberio”,
”Comello Silla”, „Ottaviano Augusto”, „Paolo Emilio”, ”Ulpio Triano” şi „Vipsanio Agrippa”7, numeroase distrugătoare,
submarine şi escortatoare. Pericolul ce plana, aşadar, asupra comunicaţiilor Imperiului Britanic în bazinul Mării
Mediterane era extrem de serios. Această rută s-a dovedit vitală pentru aprovizionarea metropolei britanice cu toate cele
necesare din Indii şi Orientul Apropiat, fiind cea mai importantă şi mai frecventă cale de legătură între Londra şi Egipt,
Cipru, Somalia britanică, Irak, Palestina şi Transiordania. Generalul Archibald Wavell, era şeful trupelor britanice din
Orientul Mijlociu iar împreună cu comandanţii forţelor navale (amiralul Andrew B. Cunningham) şi aeriene (mareşalul
aerului Arthur Longmore) a constituit un mare comandament general – General Headquarters (GHQ), subordonat
Marelui Stat Major Imperial britanic de la Londra.
Acesta răspundea de trupele terestre britanice din Egipt, Sudan şi Palestina, Iordania, insula Cipru şi teritoriile
britanice din Somalia, ca şi de trupele ce puteau fi desfăşurate în Balcani, Irak sau golful Persic. Forţele militare engleze
erau dislocate în diferite zone din jurul bazinului Mediteranei şi Orientul Mijlociu astfel: Egipt - 66.000 militari (Divizia 7
blindată britanică, diviziile de infanterie 4 Indiană şi 1 Neo Zeelandeză); Malta – 1.400; Palestina - 27.500 (Divizia 1
cavalerie şi 3 brigăzi de infanterie); Sudan - 9.000 (Divizia 5 Indiană); Kenya - 22.000 (Divizia 1 Sud Africană, diviziile 11
şi 12 indigene), Somalia britanică -1500, Aden – 2.500. O divizie de infanterie britanică număra în medie 13.600 de
militari8. După capitularea Franţei, numai generalul Wavell purta lupte terestre cu forţele Axei. În anul 1941, trupele
britanice din Orientul Mijlociu purtau trei campanii separate cu resurse limitate: în vestul deşertului Sahara, în Balcani şi
în estul Africii. Succesul acestor campanii militare era influenţat de evenimentele din Marea Mediterană. La 1 septembrie
1939, când s-a declanşat a doua conflagraţie mondială Royal Navy avea în Mediterană, în baza de la Alexandria, 3
cuirasate, 1 portavion, 6 crucişătoare, 31 de distrugătoare şi 10 submarine9. Aceste vase de război britanice de sub
comanda vice-amiralului Andrew B. Cunningham, ridicat la gradul de amiral în 3 ianuarie 1941, erau repartizate astfel:
1. Escadra I cuirasate: „HMS Warspite” (nava-amiral), „HMS Barham” şi „HMS Malaya”.
2. Air Fleet Arm cu portavionul „HMS Glorious”.
3. Divizia 1 crucişătoare grele: „HMS Devonshire”, „HMS Shropshire” şi „HMS Sussex”.
4. Divizia 3 crucişătoare uşoare: „HMS Arethusa”, „HMS Penelope” şi „HMS Galatea”.
5. Flotilele de distrugătoare I, II, III şi IV cu 31 de unităţi sub comanda contra-amiralului John C. Tovey.
6. Flotila de submarine cu 10 unităţi maritime tip „S”10.
O dată cu intrarea Italiei în război în vara lui 1940, Amiralitatea britanică s-a văzut nevoită să menţină un
anumit echilibrul, mai ales după capitularea Franţei, transferând din Home Fleet până în septembrie în bazinul
Mediteranei aproape 50 % din flota sa de linie, cuirasatele „HMS Warspite”, „HMS Valiant” „HMS Malaya”, „HMS Royal
Sovereign” şi „HMS Ramillies”, crucişătoarele de bătălie „HMS Hood” şi „HMS Renown” precum şi trei portavioane
însoţite de 33 de distrugătoare care trebuiau să protejeze traficul naval între bazele din Gibraltar, Malta şi Suez 11. Ruta
maritimă prin Mediterana, artera jugulară a Imperiului Britanic, era pusă în primejdie de intrarea Italiei în război, astfel că
multe dintre întăririle aliate vor fi dirijate prin sudul Africii, în zona Capului Bunei Speranţe, prin Oceanul Indian spre
Marea Roşie. Pentru menţinerea acestei comunicaţii, în care Suezul, Malta şi Gibraltarul sunt obiective-cheie,
Amiralitatea britanică nu a reuşit să asigure decât o apărare discontinuă a rutelor sale mediteraneene, forţele principale
ale lui Royal Navy fiind concentrate în Gibraltar, Force „H” sub comanda amiralului James Sommerville şi la Alexandria
(Egipt) dincolo de raza de acţiune a aviaţiei militare şi a submarinelor italiene, Flota mediteraneană sub comanda
amiralului de 59 de ani, Andrew Browne Cunningham, supranumit de subordonaţi după iniţialele numelui şi prenumelui
„ABC”. Născut la 7 ianuarie 1883, în Rathmines o suburbie din sudul Dublinului, Andrew Cunningham, viitor viconte
Cunningham de Hyndhope, era tipul războinicului, ce şi-a însuşit ethosul agresiv, ambiţios şi îndrăzneţ al Royal Navy
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promovat în mentalitatea britanică din anul 1815, de moştenirea marelui amiral Horace Nelson şi a celebrei sale victorii
de la Trafalgar.
Andrew Cunningham avea ochii albaştri pătrunzători, păr roşcat, ţinea minte numele tuturor foştilor săi
camarazi iar în primul război mondial ca şi comandant de distrugător, a fost decorat cu una din cele mai prestigioase
distincţii ale Imperiului britanic, DSO – Distinguished Service Order cu două barete, pentru performanţele sale în
acţiunile navale din Marea Baltică şi din campania Dardanelelor12. Celebrul prin acţiunile intempestive ale navei sale,
distrugătorul “HMS Scorpion”, Cunningham va primi comanda cuirasatului “HMS Rodney”, prima navă de linie din clasa
“Nelson” armată cu 9 tunuri de calibrul 406 mm în trei turele cu care va participa la bătălia de la Dardanele şi la raidul de
la Zeebruge. În 1 iunie 1939, a fost numit Commander - in - Chief al Flotei din Mediterană, în locul amiralului Sir Dudley
Pound (CIC între 20 martie 1936-31 mai 1939), având ca misiune protejarea comunicaţiilor britanice dintre Alexandria,
principala bază a Med Fleet şi Malta şi distrugerea flotei italiene. Rezolvă cu tact, predarea şi dezarmarea navelor
franceze din rada portului Alexandria, după semnarea armistiţiului cu Germania de către Franţa, evitând o baie de sânge
gen Mers El-Kébir. În anul 1940, coordonează atacul nocturn de la Taranto, deşi ideea îi aparţinea contra-amiralului
Lumely Lyster, apoi în martie 1941, bătălia de la Cap Matapan, care va provoca pierderi sensibile Supermarinei. În
timpul bătăliei aeronavale pentru Creta, care a provocat pierderi semnificative în vase de război şi marinari flotei
britanice, unul dintre subordonaţi săi a afirmat că a lupta cu artileria navelor împotriva bombardierelor în picaj ale aviaţiei
germane Luftwaffe, este ca şi şi cum ai da cu capul de zid iar amiralul Cunningham i-a replicat: “se pare că nu-ţi dai
seama că astfel poţi slăbi şi dizloca o cărămidă din zid”13. Hotărârea amiralului Andrew B. Cunningham, de a menţine cu
orice preţ supremaţia navală a Royal Navy în regiune, a fost factorul determinant al victoriei britanice în bătălia pentru
Mediterana. Între cele două grupări navale de la Gibraltar şi Alexandria, distanţa era de aproximativ 1.800 de mile
marine (peste 3.200 km.), rută extrem de lungă şi periculoasă pentru englezi care, pe parcursul ei, nu dispunea decât de
un singur punct de sprijin, cel oferit de baza navală La Valetta, de pe insula Malta. Prima confruntare navală în cel de-al
doilea război mondial în cadrul conflictului din Marea Mediterană, între Marina Regală italiană (Regio Marina) şi Marina
Regală a Imperiului britanic (Royal Navy), a avut loc în 9 iulie la Punta Stilo, în largul coastelor Calabriei 14. Această
bătălie navală, a fost rezultatul a două operaţiuni de escortă a convoaielor şi s-a desfăşurat la 30 de mile est de Punta
Stilo, (50 de km) la aproximativ 250 km de principala bază navală a Italiei, Taranto, în „tocul” cizmei peninsulei italice,
fiind unul din puţinele angajamente ale campaniei din Mediterană în cel de-al doilea război mondial, care a implicat un
număr mare de nave de luptă din partea ambilor beligeranţi. Atât Italia fascistă, prin Regia Marina cât şi Marea Britanie,
prin Med Fleet au pretins victoria, dar, de fapt, lupta a fost o remiză şi toată lumea a revenit la bazele lor cât mai curând
posibil.
După luptă, englezii au anunţat că au obţinut un „ascendent moral”15 asupra marinei militare italiene, invers,
propaganda dela Roma, a dictatorului Benito Mussolini a descris bătălia Calabriei ca pe o victorie categorică a Italiei.
Rezultatul real a fost însă unul nedecis, deoarece ambele părţii au refuzat o bătălie clasică de linie, iar victimele şi
pierderile au fost minime, acestea reducându-se pentru forţele Regatului Unit la avarierea unui crucişător uşor şi a două
distrugătoare, pe când italienii au suferit stricăciuni nu prea grave la un cuirasat şi un crucişător greu. Când Italia fascistă
a intrat în al doilea război mondial, în timpul blitzkrieg-ului din Europa de Vest al Germaniei naziste, care a penetrat
frontul aliat din zona Somme-Aisne, forţele ei din Libia, teritoriu din Africa de Nord pe care îl deţinea, erau slab echipate
cu materiale, combustibil şi tehnică de luptă şi incapabile să desfăşoare operaţiuni ofensive împotriva trupelor britanice
din Egipt. De altfel, încă din 13 mai 1940, aşa cum menţionează în „Jurnalul” său Galeazzo Ciano, ginerele lui Mussolini,
dictatorul fascist impresionat de succesele militare ale Germaniei din Norvegia îi mărturisea că: „de mai multe luni am
spus că aliaţii au pierdut victoria. Astăzi pot spune că ei au pierdut războiul. Noi, italienii, suntem deja dezonoraţi. Orice
întârziere este de neconceput: n-avem timp de pierdut. Înainte de sfârşitul lunii, declar război. Vom ataca Franţa şi
Anglia pe mare şi în aer. Nu mă gândesc la o acţiune împotriva Iugoslaviei, pentru că aceasta n-ar fi fi decât un
expedient umilitor”16. Ducele îi va scrie în aceeaşi zi, pe un ton optimist Führerului Germaniei, Adolf Hitler: „Marina este
gata şi la sfârşitul lui mai vom avea două grupuri de armate pregătite, în vest şi în est, precum şi formaţii de aviaţie şi
apărare antiaeriană”. Deşi italienii aveau în Libia, Eritreea şi Abisinia o superioritate categorică, forţele lor având un
efectiv de peste 400.000 militari, armamentul învechit, lipsa de decizie şi mediocritatea comandamentului au făcut
diferenţa faţă de combatanţii britanici de zece ori mai puţini numeroşi dar bine pregătiţi şi echipaţi cu tehnică de luptă
superioară. Declaraţia de război a Italiei împotriva Marii Britaniei şi Franţei, pe 10 iunie 1940, a găsit armata sa
nepregătită pentru un conflict de uzură. Potrivit celui mai mare analist militar al secolului XX, Sir Basil Liddel Hart,
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dictatorul italian considera în înfrângerii Franţei de către Germania nazistă, că putea să-şi adjudece câteva dintre
„trofeele victoriei”, fără prea multe riscuri. Acesta a fost însă un calcul greşit.
Istoricul francez Jacques de Launay nota în lucrarea sa „Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial” că
hotărârea de intrare în război a Italiei, a fost luată de Benito Mussolini singur, împotriva tuturor. De altfel în 11 aprilie
1940, Mussolini îi spunea ginerelui său, contele Galeazzo Ciano că „este umilitor să stai cu mâinile în buzunare în timp
ce alţii scriu istoria. Puţin contează cine câştigă. Pentru a face mare un popor, trebuie să-l trimiţi la luptă, chiar şi cu
şuturi în fund. Asta voi face!”17 Mussolini dorea un război activ, căci armistiţiu cu Franţa l-a frustrat de succesele pe care
el le considera necesare regimului, considerând că Imperiul britanic va semna pacea cu Germania iar Italia avea
neapărat nevoie să fie în tabăra învingătorilor. Ducele – afirmă Jacques de Launay - „suferea de o deformaţie
profesională, ziarist înainte de toate, el nu trăieşte decât în actualitate, iar gândirea sa este dominată de emotivitate şi
impulsivitate”18. Astfel pe frontul din Africa de Nord, în Cirenaica, italienii aveau o forţă militară numeroasă sub comanda
guvernatorului Libiei, mareşalul aerului Italo Balbo, faţă de cei numai 36.000 de combatanţi britanici, indieni şi
neozeelandezi care apărau Egiptul. În cealaltă parte a Africii, în nord-est, gruparea de forţe militare italiene comandată
de ducele Amedeo d’Aosta viceregele Etiopiei, atacase cu succes în 11 iunie 1940, Sudanul şi Somalia britanică, în timp
ce Regia Aeronautica bombarda Aden şi Port Sudan. Fire aventuroasă, ducele d’Aosta după ce a lucrat în tinereţe ca
muncitor într-o fabrică din Stanleyville, a activat cincisprezece ani în armata colonială italiană, fiind numit, în 1937, vicerege al Etiopiei, devenind succesorul mareşalului Rodolfo Graziani. În Africa de Nord, în special în Libia, se afla
gruparea comandată de mareşalul Balbo care reunea Armata X dizlocată în Cirenaica şi Tripolitania cu şase divizii
dispuse la frontiera cu Egiptul şi la est de Tobruk încorporate în corpul XXI armată (general Spatocco) şi Corpul XXII
armată (general Pitassi-Manella). În vestul Tripolitaniei, la graniţa cu Tunisul, se afla Armata V (general Gariboldi) cu
nouă divizii încorporate în Corpul X armată (general Dalmazzo), Corpul XX armată (general Cona) şi Corpul XXIII
armată (general Bergonzoli)19. Deşertul despărţea cele două forţe armate beligerante, dar la patru zile de la declaraţia
de război a Italiei, britanici au atacat prin surprindere Fort Capuzzo, important punct strategic de la graniţa dintre Libia şi
Egipt şi l-au cucerit. Această acţiune viguroasă din 14 iunie 1940, a fost purtată de unităţile mobile ale generalului de
brigadă J. A. C. Caunter din cadrul Diviziei 7 blindate britanice, cea care avea să devină celebră în războiul din Africa
sub numele de „Şobolanii deşertului”. Cel care conducea armata britanică VII din Egipt, formată din contigente engleze,
australiene şi sud-africane, era generalul sir Archibald Wavell, care mai luptase aici împotriva turcilor în 1914. Având ca
secretară pe propria-i fiică, Wavell dirija operaţiunile de la cartierul său general din Cairo la care se vor alătura câteva
mici unităţi gaulliste printre care un batalion din Legiunea Străină franceză. Până la sfârşitul lunii iunie 1940, britanicii au
lovit şi alte garnizoane italiene din Cirenaica, printr-o strategie mereu în mişcare cu unităţile de blindate.
Când a aflat că unul dintre generalii săi din Libia a fost făcut prizonier de englezi, „Il Duce” i-a mărturisit
ginerelui său, contele Galeazzo Ciano, ministru de Externe al Italiei, reproşurile sale faţă de poporul italian: „Materialul
îmi lipseşte. Michelangelo avea şi el nevoie de marmură pentru a-şi face statuile. Dacă ar fi avut numai argilă, n-ar fi fost
decât olar. Un popor care a fost supus timp de şaisprezece secole, nu va putea deveni, în ani puţini, un popor
cuceritor”20. Mussolini era furios pe insuccesele din Libia, în ciuda superiorităţii numerice pe care italienii o aveau în zonă
şi pe lipsa de reacţie a mareşalul Rodolfo Graziani, succesorul la comanda a lui Italo Balbo, care pierise în mod stupid.
În ziua de 28 iunie 1940, la ora 17.00 mareşalul Pietro Badoglio şeful marelui Stat Major General - Comando Supremo, îi
trimite un mesaj cifrat mareşalului aerului Italo Balbo, guvernator general al Africii de Nord încă din 1933 şi comandant
militar al zonei, să-şi regrupeze forţele din Libia în vederea unui atac urgent asupra Egiptului. La ora 17.30 avionul
Savoia Marchetti S 79, în care se afla mareşalul Italo Balbo, este doborât la Tobruk, de antiaeriana crucişătorului italian
„San Giorgio”, care confundase avionul mareşalului, cu unul britanic. Trupul carbonizat, a fost recunoscut după
porţigaretul de aur a lui Balbo, care purta inscripţia „Italo from Philip. Jan. 1940” şi era adresată lui Philip Sasson, un
înalt funcţionar din Ministerul Aerului britanic21. Comanda provizorie a trupelor este încredinţată generalului Italo
Gariboldi până la venirea noului guvernator general, mareşalul Rodolfo Graziani. Familia şi prietenii mareşalului aerului
Italo Balbo, guvernatorul Libiei, au susţinut însă că acesta a fost asasinat din ordinul lui Benito Mussolini, „focul
prietenesc” de pe crucişătorul „San Giorgio” nefiind deloc întâmplător, deoarece zvonurile susţineau că Il Duce se temea
de notorietatea publică şi de influenţa prea mare a rivalului său Balbo asupra liderilor partidului fascist, acesta oricând
putând fi o variantă viabilă la conducerea Italiei.
Planul de operaţiuni al Supermarinei şi contramăsurile Royal Navy. La începutul lui iulie, Benito Mussolini
îi presează pe generali să acţioneze în Libia spre Egipt, în Etiopia spre Somalia şi Sudan fără să ţină seama de cererea
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de amânare a ofensivei de mareşalul Rodolfo Graziani, care dorea să aştepte sosirea tancurilor medii de tipul M 11.
Supranumit în armata italiană „Invulnerabilul”, mareşalul Graziani supravieţuise uunui atentat, la Addis Abeba, în 19
februarie 1937, pe când era viceregele Etiopiei. În timp ce Graziani se pregătea să ţină un discurs în faţa unei mulţimi
indigene adunate în grădinile fostului palat al împăratului Haile Selassie, un tânăr etiopian a aruncat o grenadă care l-a
rănit grav pe conducătorul italian, care cu mare şansă a scăpat cu viaţă, deşi fusese lovit de 350 de schije. Ducele dă
ordin în vara anului 1940 să „se atace imediat”, menţionând imperios într-o reuniune a Comando Supremo - Statul Major
General al Armatei că „ne trebuie succese ca să putem aborda tratativele de pace în bune condiţii”22. Din 29 mai 1940,
acest organism format la Palatul Veneţia, în care Benito Mussolini era conducătorul militar suprem al Italiei, asistat de
mareşalii Pietro Badoglio, Rodolfo Graziani, generalul de aviaţie Alberto Pricolo şi amiralul Domenico Cavagnari, a
hotărât la insistenţa liderului fascist, intrarea Italiei în război. Aşa cum nota în jurnalul său contele Galeazzo Ciano,
schiţându-i portretul psihologic a lui Mussolini acesta „ se temea în realitate, ca pacea să nu fie aproape şi să vadă încă
o dată scăpându-i ceea ce a fost dintotdeauna visul irealizabil al vieţii sale: gloria pe câmpurile de luptă”. 23Benito
Mussolini omitea intenţionat faptul că în vara lui 1940, Regia Marina, nu era pregătită pentru un război activ, deoarece
Comando Supremo plănuia ca programul de construcţii navale să fie încheiat abia la sfârşitul anului 1942.
Războiul s-a declanşat cu doi ani mai devreme, ceea ce a dat peste cap planurile strategilor italieni, astfel că
în iunie 1940 din cele 8 cuirasate prevăzute de programul de înarmare, Italia avea în serviciu doar două: „Conte di
Cavour” şi „Giulio Cesare”, alte două moderne „Littorio” şi „Vittorio Veneto” fiind în probe, alte două nave de linie vechi
„Caio Duilio” şi „Andrea Doria” fiind în curs de remodernizare, iar ultimele două „Roma” fiind în construcţie, va deveni
operaţional în 1943, iar ultimul, „Imperio” construcţia acestuia va fi abandonată, deoarece erau necesari alţi trei ani24. În
plus 12 crucişătoare uşoare şi un număr important de distrugătoare, torpiloare şi submarine, ca şi alte unităţi mai mici se
aflau în construcţie, termenul de finalizare al acestora fiind sfârşitului lui 1942 - începutul lui 1943. Totuşi rezervele de
metale reduse pe care le avea Italia în ajunul războiului, de exemplu doar 100 tone de nichel îşi vor pune amprenta
asupra capacităţii industriale reduse de înlocuire a pierderilor datorate conflictului. Pe de altă parte, libertatea
operaţională pe care o avea comandantul şef britanic din Mediterana, amiralul Andrew B. Cunningham, lipsea amiralilor
italieni care aveau posibilitatea redusă de iniţiativă, direcţia operaţiunilor fiind în mare măsură concentrată şi dirijată de
„Supermarina” - Statul Major General al Forţelor Navale, cu sediul în Ministerul Marinei de la Roma25.
Vice-amiralii şi amiralii italieni aveau doar comanda tactică a operaţiunilor, în timp ce direcţiile strategice,
elaborarea planurilor şi dislocarea efectivelor şi unităţilor pe mare aparţinea Supermarinei. Aşa cum remarca istoricul
naval, vice-amiralul Gregory Mezeviris, fostul comandant al Statului Major al Marinei Elene, participant la cel de-al doilea
război mondial, rezultatul acestui mecanism de comandă de sus în jos, a creat şefilor forţelor navale italiene de pe
teatrul de operaţiuni din Marea Mediterană, sentimentul că Supermarina era în spatele lor, de multe ori aşteptând şi
cerând comenzi, chiar şi în cazurile în care aceştia puteau acţiona din proprie iniţiativă. Şeful Supermarinei în 1940,
amiralul Domenico Cavagnari era în acelaşi timp şi ministru adjunct al marinei, având o responsabilitate dublă: pe de o
parte era şeful Statului Major General al Forţelor Navale, iar pe de alta conducea serviciile administrative din cadrul
Ministerului Marinei. Aceste sarcini îl obligau să delege direcţia de operaţiuni adjunctului său, care era, de obicei singura
persoană care cunoştea situaţia în detaliu, dar a cărui iniţiativă era în mod necesar limitată. Acest aranjament bizar a
creat o altăabsurdiate pe lanţul de comandă. Deoarece dictatorul italian Benito Mussolini era comandantul suprem al
forţelor armate şi avea o înţelegere limitată a problemelor din domeniul naval, şeful Supermarinei trebuia să-l
acompanieze la toate şedinţele pentru a completa aceste aspecte. Interlocutor al lui Mussolini, amiralul Domenico
Cavagnari, şeful Supermarinei din 1934, prezent la interminabilele conferinţe ale Comando Supremo, în mod paradoxal,
nu mai avea timp personal să cooordoneze operaţiunile navale. La începutul lui aprilie 1940, Ducele a informat şefii lui
de Stat Major din Comando Supremo, cu privire la intenţia sa de a declara război Franţei şi Angliei, la un moment dat
când va considera necesar.
În acelaşi timp, el i-a informat că războiul declanşat de Italia va fi defensiv pe frontul de uscat şi ofensiv pe
mare şi în aer. Amiralul Domenico Cavagnari, şeful Supermarinei a reacţionat, prezentând un raport prin care menţiona
condiţiile precare în care se găsea Regia Marina, care nu putea întreprinde un război ofensiv, cerut cu insistenţă de
dictatorul fascist. El a adăugat că, în opinia sa, Italia nu ar trebui să intre în război în cazul în care şansele sale sunt
limitate doar la defensivă, neavând capacităţi ofensive reale până în anul 1942. Benito Mussolini a ignorat acest raport,
fiind convins că războiul se va termina curând, iar Italia dacă nu atacă nu va putea profita de pe urma rezultatelor
favorabile obţinute de Germania în urma războiului fulger din Europa de Vest. În privinţa Marinei militare, Ducele a fost
de acord că trebuia să se acţioneze potrivit planurilor pre-existente întocmite de Supermarina, bazate pe următoarele
direcţii generale:
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1. Forţele navale italiene vor trebui concentrate întotdeauna în scopul de a obţine puterea maximă ofensivă
dar şi defensivă. Prin urmare, navele mari italiene de luptă nu vor participa la misiuni de protecţie a convoaielor, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră26.
2. Regia Marina nu putea să-şi asume furnizarea de carburanţi şi muniţii spre Libia, deoarece se putea
confrunta cu flota franceză aflată în bazele din Tunisia şi Alexandria-Egipt. Acest punct de vedere a fost acceptat în
Comando Supremo, în aprilie 1940, considerându-se că o aprovizionare corectă a garnizoanelor italiene din Libia, se
putea efectua în termen de şase luni, în timp ce războiul preconizat de Mussolini urma să fie de scurtă durată: maxim
trei luni!27
Ducele s-a plâns de lipsa de energie a amiralului Domenico Cavagnari, şeful Supermarinei dar a recunoscut
într-un dialog consemnat de ginerele său, contele Galeazzo Ciano, că acesta „este un om cinstit şi spune adevărul”.
Atunci când Italia a declanşat ostilităţile, în 10 iunie 1940, Regia Marina a fost obligată să acţioneze într-un mod complet
diferit decât era planificat. Astfel imediat după declaraţia de război, transportul de urgenţă a echipamentelor de luptă a
devenit primordial. Progresiv, după capitularea Franţei, misiunea de aprovizionare a Libiei a devenit misiunea principală
a Marinei italiene şi ca urmare forţele sale au fost dispersate. Din totalul de 368 de nave ale Marinei militare italiene, la
începutul ostilităţilor, acestea erau astfel distribuite în bazele navale din peninsulă, în Sicilia, Sardinia, Dodecanez şi
Africa:
- Trieste: 1 cuirasat, „Andreea Doria”, 6 distrugătoare, 4 submarine, canoniera „Ernesto Giovannini” şi 8 vedete
torpiloare MAS.
- Comandamentul principalei baze navale italiene Taranto: 3 cuirasate: „Vittorio Veneto” (divizia 9 cuirasate),
„Conte di Cavour” şi „Giulio Cesare” (divizia 5) 3 crucişătoare grele ale diviziei 1 „Fiume”, „Zara” şi „Gorizia”, unităţile
diviziei 4 crucişătoare uşoare: „Di Giussano” şi „Armando Diaz”, ale diviziei 8 „Giuseppe Garibaldi” şi „Duca degli
Abruzzi” şi „Eugenio di Savoia”, ultimul din divizia 7crucişătoare uşoare, 20 de distrugătoare mari, 8 distrugătoare de
escortă şi 22 submarine.
- Messina şi Augusta (Sicilia) aflate în subordine Comandamentului Marinei de la Taranto: 4 crucişătoare grele,
„Bolzano”, „Pola”, „Trento” şi „Trieste”, 3 crucişătoare uşoare „Giovanni della Bande Nere”, „ Alberico da Barbiano” şi
„Luigi Cadorna”, 16 distrugătoare şi 8 vedete torpiloare MAS.
- Comandamentul Marinei din La Spezzia care avea în subordine şi baza navală Cagliari: 1 cuirasat, „Caio
Duilio”, 18 submarine şi 13 distrugătoare de escortă (torpiloare) împărţite în divizia 2 torpiloare cu „Generale Achille
Papa”, „Generale Antonio Cascino”, „Generale Antonio Chinotto” şi „Generale Carlo Montanari”, divizia 12 torpiloare:
„Aldebaran”, „Altair”, „Andromeda” şi „Antares”, divizia 16 cu „Monzambano”, „Calatafimi”, „Castelfidardo” şi „Curtatone”
şi două distrugătoare de escortă neafiliate acestor divizii navale şi anume „Audace” şi „Albatros”.
- Cagliari (Sardinia): 2 divizii de torpilkoare, 7 divizii de submarine, puitorul de mine „Buccari” şi 6 vedete
torpiloare MAS.
- Comandamentul Marinei din Dodecanez; Insula Leros (Porto Lago): 4 distrugătoare mari, 2 escortă, puitorul
de mine „Legnano”, 8 submarine şi 20 vedete torpiloare MAS.
- Comandamentul Adriatica de la Venezia care coordona bazele Brindisi şi Bari: distrugătoarele „Augo Riboti”
şi „Carlo Mirabello” plus 8 vedete torpiloare MAS.
- Napoli: 1 cuirasat, „Littorio”, 4 crucişătoare uşoare „Bartolomeo Colleoni” (divizia 2) „Duca d’Aosta, „Muzio
Attendolo” şi „Raimundo Montecuccoli” din divizia 7 navală, 4 distrugătoare mari „Alpino”, „Bersagliere”, „Granatiere” şi
„Fuciliere” (divizia 13 distrugătoare), 14 torpiloare şi 11 submarine.
Comandamentul Sicilia –Libia cuprindea bazele Palermo, Syracuse, Tripoli şi Tobruk:
- Palermo şi Siracusa (Sicilia): 5 divizii cu 17 submarine, 12 distrugătoare de escortă, puitoarele de mine
„Durazzo” şi „Pelagosa” şi 12 vedete torpiloare MAS.
- Tripoli: 4 distrugătoare de escortă.
-Tobruk: vechiul crucişătorul uşor „San Giorgio” participant la războiul italo-turc din 1911 transformat în baterie
plutitoare, canonierele „Alula”, „Palmaiolo” şi „Valoroso”, 8 distrugătoare şi 9 submarine.
- Comandamentul din Marea Roşie, cu baza Massawa din Eritreea: 7 distrugătoare mari, 2 de escortă, 5 vedete
torpiloare MAS şi 8 submarine din care 6 oceanice28. Se poate observa că navele mari de luptă italiene erau ancorate în
bazele de la Napoli şi Taranto, iar o parte din crucişătoare în porturile Augusta, Palermo şi Siracusa din Sicilia, pe când
în bazele din nord, La Spezzia şi Genoa de la Marea Tireniană erau amarate submarinele şi ambarcaţiunile torpiloare
MAS rămase. Navele din principala bază a Marinei italiene, Taranto, controlau traficul strategic spre interiorul Mării
Adriatice, iar forţele navale formate din crucişătoare uşoare erau grupate în bazele avansate din nordul Africii, Tripoli,
Tobruk, şi arhielagul Dodecanez din Marea Egee, în poziţii periferice. La izbucnirea războiului, o altă grupare formată din
26

Bagnasco 2005, p. 103-106
Idem.
28
Fioravanzo 1959, p. 47
27

163

submarine şi distrugătoare vechi va rămâne izolată la baza din Marea Roşie de la Massaoua. Această desfăşurare de
forţe, concentrată în jurul centrului Mării Mediterane demonstra doctrina navală defensivă gândită de Supermarina.
Planul de acţiune al Marinei italiene în momentul în care războiul a fost declarat în 10 iunie 1940, nu prevedea o
strategie de atac, Supermarina considerând în mod judicios că nu avea această capacitate, deoarece Italia dispunea în
acel moment de numai două cuirasate operaţionale iar Franţa era încă în război alături de aliata sa Marea Britanie şi
deţineau superioritatea prin flotele lor în bazinul Mării Mediterane.
Evitarea luptei era o soluţie absolut justificată iar orice mod de a hărţui inamicul de către submarinele italiene
era în cadrul capacităţii de funcţionare a Regiei Marina. Strategia de evitare a luptei de către Marina italiană, nu mai
putea fi justificată, în perioadele de mai târziu, când Franţa a fost scoasă din luptă de ofensiva germană iar condiţiile de
echilibru şi forţele inamice au fost foarte diferite. La presiunea lui Benito Mussolini, Comando Supremo, a decis ca flota
de război a Italiei, Regia Marina, să asigure protecţia convoaielor de aprovizionare care plecau din porturile italiene, spre
Libia, pe rutele sudice ale Mediteranei, pentru ca forţele de acolo comandate de mareşalul Rodolfo Graziani să fie
aduse la condiţia de a avea capacitatea să poarte lupte cu inamicul. În acest context, italienii au pregătit rapid un convoi
cu destinaţia Benghazi, Libia, care era programat să plece pe 6 iulie 1940 la ora 18.00 din Napoli. Convoiul era compus
din patru nave comerciale, „Esperia” cu un deplasament de 11.398 tone registru brut, „Calitea” de 4.013 tone, „Vettor
Pisani” de 6.339 tone, şi „Marco Foscarini” de 6.405 tone care transportau 2.190 militari, 72 de tancuri uşoare M 11, 232
de vehicule şi camioane, 10.445 t. material de război şi 5.720 t. de combustibili şi lubrifianţi29. Era primul convoi de
transport direcţionat spre Libia de la începutul ostilităţilor dintre Italia şi puterile aliate: Marea Britanie şi Franţa. În prima
seară în apele italiene, convoiul a fost escortat de patru torpiloare, „Orasa”, „Pegaso”, „Procione” şi „Orione” un alt vas
italian de transport „Francesco Barbero” cu un deplasament de 6.433 tone, alăturându-se în largul Cataniei alături de
„Pilo” şi „Missoni” din flotila XIV torpiloare. Alte nave de război, printre care două crucişătoare uşoare „Giovanni della
Bande Nere” şi „Bartolomeo Colleoni”, 4 distrugătoare şi 4 torpiloare ajung în apele Siciliei pentru a asigura protecţia
convoiului30.
A doua zi această mică forţă de escortă a făcut joncţiunea cu marile unităţi ale flotei plecate de la Taranto şi
Augusta, după ce în anterior, în 4 iulie Supermarina (Comandamentul Operativ al Marinei Regale Militare) a primit
informaţii de la spionii Axei, că nave de război aliate au plecat de la baza britanică a Flotei Mediteranei din Alexandria–
Egipt. Coincidenţa făcea ca în aceeaşi perioadă şi britanicii să fie angrenaţi în acţiuni similare de convoiere în sudul
Meditarenei. Med Fleet avea planificate să escorteze două convoaie din Alexandria (Egipt) spre Malta, unul lent cu patru
nave (indicativ „MS”) care puteau dezvolta o viteză medie de 9 noduri / oră şi un altul rapid cu indicativul „MF” format din
trei vapoare care atingeau 13 noduri / oră. În noaptea de 7 iulie 1940, amiralul Andrew B. Cunningham, a plecat din
Alexandria cu vasele de război ale Med Fleet, cuirasatele „HMS Warspite”, „HMS Malaya” şi „HMS Royal Sovereign”,
portavionul „HMS Eagle”, 7 crucişătoare şi 17 distrugătoare să se întâlnească cu cele două convoaie pentru a le asigura
protecţia31. Planul britanicilor, prevedea şi o operaţiune de diversiune executată de Force „H” cu baza la Gibraltar,
comandată de vice-amiralul James Fownes Somerville, care naviga spre Malta şi avea misiunea să producă un atac
aerian împotriva portului italian Cagliari, din insula Sardinia. Pe de altă parte, în aceeaşi noapte, un important convoi
italian plecase din Napoli în direcţia Benghazi (Libia) fiind escortat de trei grupări operaţionale pentru a asigura
acoperirea în apropierea insulei Malta, în timp ce cele două cuirasate italiene aflate în funcţiune „Giulio Cesare” şi
„Conte di Cavour”, cu două divizii de crucişătoare grele asigurau protecţia strategică32. Parte a planului de operaţiuni al
Royal Navy, cu numele de cod „M.A. 5” includea posibilitatea de confruntare cu flota italiană într-un angajament direct în
zona Mediteranei centrale, dacă aceasta va încerca să blocheze iniţiativele britanice. Informaţiile primite de la serviciu
secret britanic dădeau ca sigură pentru convoiul italian destinaţia Tripoli, unde datorită forţei aeriene staţionate acolo o
intervenţie navală britanică directă nu avea sorţi de izbândă. Până la urmă informaţia s-a dovedit eronată, italieni
alegând ca destinaţie Benghazi în Cirenaica. Britanicii descifraseră codurile militare ale italienilor, intenţiile acestora fiind
confirmate şi de zborurile de recunoaştere ale avioanelor RAF decolate din insula Malta. Flota britanică de la Alexandria,
s-a grăbit să intercepteze navele italiene dar avea ca obiectiv suplimentar să protejeze cele două convoaie care
transportau civili din Malta spre Egipt. Convoaiele care transportau furnituri militare, combustibili şi alimente în direcţia
bazei britanice din insula Malta, erau escortate de trei grupări navale diverse, care numărau 3 cuirasate, 1 portavion, 7
crucişătoare uşoare şi 16 distrugătoare repartizate astfel:
1. Force „A” sub comanda vice-amiralului John Tovey, cuprindea unităţile diviziei 7 crucişătoare uşoare, şi
anume „HMS Gloucester”, „HMS Liverpool”, „HMS Neptune”, „HMS Orion” şi crucişătorul uşor australian „HMAS
Sydney” alături de distrugătorul „HMS Ilex”.

29

D’Amato 2003, p. 28
Idem.
31
Cunningham 1951, p. 178
32
Ibidem, p. 183
30

164

2. Force „B”, sub comanda amiralului Andrew B. Cunningham, Commander-In-Chief al Flotei britanice din
Mediterana cu baza la Alexandria –Egipt, care cuprindea marele cuirasat „HMS Warspite”, (nava-amiral a Med Fleet) şi
cinci distrugătoare rapide „HMS Nubian”, „HMS Mohawk”, „HMS Hero”, „HMS Hereward” şi „HMS Decoy”.33
3. Force „C”, principalul grup de luptă, sub comanda vice-amiralului Henry Pridham-Wippell avea în
componenţă două cuirasate vechi „HMS Royal Sovereign” şi „HMS Malaya” portavionul „HMS Eagle”, un veteran din
primului război mondial lansat la apă în 8 iunie 1918, cu 20 de aparate de luptă la bord, 17 avioane torpiloare şi de
bombardament Fairey „Swordfish” grupate în escadronul 813 şi trei avioane biplane de vânătoare Gloster „Sea
Gladiator” din escadronul 824 al Fleet Air Arm. Escorta Force C era asigurată de 11 distrugătoare: „HMS Hyperion”,
„HMS Hostile”, „HMS Hasty”, „HMS Dainity”, „HMS Defender”, „HMS Imperial”, „HMS Juno”, „HMS Janus”, „HMAS
Stuart”, „HMAS Vampire” şi „HMAS Voyager”, ultimele două aparţinând de Royal Australian Navy (RAN). În primele ore
ale zilei de 8 iulie, distrugătorul „HMS Imperial”, având probleme la maşini, a fost nevoit să se întoarcă la Alexandria,
astfel că ecranul de protecţie al Force „C” a rămas în acţiune cu 10 distrugătoare34. Pe de altă parte, planul de operaţiuni
italian prevedea ca protecţia convoiului cu destinaţia Libia, să fie asigurată de trei grupări navale distincte care reuneau
2 cuirasate, 7 crucişătoare grele, 8 crucişătoare uşoare 32 de distrugătoare şi 6 torpiloare, repartizate după cum
urmează:
1. Grupul de escortă directă, care însoţea cele cinci nave de transport, era compus din crucişătoarele uşoare
din clasa „Condottiere”: „Giovanni della Bande Nere” şi „Bartolomeo Colleoni” (divizia II crucişătoare) distrugătoarele de
escortă „Maestrale”, „Libeccio”, „Grecale” şi „Scirocco” (divizia X distrugătoare), torpiloarele din flotila IV „Procione”,
„Orione”, „Orsa” şi „Perseo” alături de cele două iniţiale „Pilo” şi „Missoni”35.
1. Grupul de acoperire, Flota a II-a care naviga la est la circa 35 mile distanţă de prima grupare, sub
comanda vice-amiralului Riccardo Palladini, cu pavilionul arborat pe crucişătorul greu „Pola”, nava amiral a grupării
ridicase ancora în 7 iulie din porturile Augusta, Messina şi Palermo. Alături de „Pola” navigau crucişătoarele grele ale
diviziei I, „Zara”, (cu steagul contra-amiralului Matteuci Pellegrino) „Gorizia” şi „Fiume”, urmate de unităţile diviziei III,
crucişătoarele grele „Trento”, „Trieste” şi „Bolzano” ultimul cu steagul vice-amiralului Carlo Cattaneo, comandantul
diviziei. Cele 7 crucişătoare grele aveau ca escortă 11 distrugătoare repartizate astfel „Carabiniere”, „Corazziere” şi
„Ascari” din divizia XII, „Alfieri”, „Oriani”, „Carducci” şi „Gioberti” din divizia IX şi „Artiglere”, „Camicia Nera” , „Aviere” şi
„Geniere” din divizia XI36.
3. Grupul de luptă („Gruppo di battaglia”) sub comanda vice-amiralului Inigo Campioni, comandantul şef
(Ammiraglio di Squadra) al flotei de luptă italiene, avea în componenţă cuirasatele din divizia V „Conte di Cavour” şi
„Giulio Cesare”37, (ultimul cu pavilionul lui Campioni dar şi cu steagul comandantului diviziei, vice-amiralului Bruno
Brivonesi) 6 crucişătoare şi 17 distrugătoare repartizate astfel: divizia 4 crucişătoare uşoare sub comanda contraamiralului Marenco di Moriondo, cu unităţile „Da Barbiano”, „Di Giussano” „Luigi Cadorna” şi „Armando Diaz”, urmate de
crucişătoarele uşoare „Duca degli Abruzzi” şi „Giuseppe Garibaldi” din divizia VIII sub comanda contra-amiralului Antonio
Legnani. Protecţia rapidă a Flotei I, plecată în seara zilei de 7 iulie de la Taranto, era asigurată de distrugătoarele de
escortă „Freccia”, „Dardo”, „Saetta” şi „Strale” (divizia VII distrugătoare ), „Folgore”, „Fulmine”, „Baleno” şi „Lampo”
(divizia VIII), „Pigafetta”, „Zeno”, „Da Mosta”, „Da Verazzano” şi „Maloncello” ( divizia XIV) şi unităţile diviziei XVI, patru
distrugătoare mari „Da Recco”, „Usodimare”, „Tarigo” şi „Pessango”38.
Este demn de amintit că un număr important de distrugătoare italiene nu au luat parte la batălia navală din
largul coastelor Calabriei datorită unor probleme mecanice şi de necesitatea de a realimenta. În 7 iulie 1940, la ora
23.40, submarinul italian „Beiul” raportează că a declanşat un atac împotriva unui distrugător britanic care a reacţionat
dur aşa că sumersibilul a pus cap compasa spre baza sa din insula Leros dar la 01.30 a anunţat că a identificat în marş
o forţă navală britanică compusă dintr-un cuirasat şi mai multe distrugătoare (era Force „B”) în coordonatele 32º 40’
Nord şi 28º 10’ Vest39. În acelaşi timp, în dimineaţa zilei de 8 iulie, italienii au primit informaţii că o forţă navală britanică a
plecat din Gibraltar şi se îndreaptă spre est. La primirea acestor rapoarte, avertizată de operaţiunea britanică,
Supermarina a decis să concentreze o parte a flotei de linie în zona centrală a Mediteranei pentru a proteja convoiul şi,
dacă era necesar să angajeze cuirasatele sale într-o confruntare cu flota britanică venită de la Alexandria, înainte ca
aceasta să se întâlnească cu Force „H” plecată de la Gibraltar, care urma să fie atacată de către submarinele şi aviaţia
militară italiană, Regia Aeronautica. Italienii descifraseră codurile britanice şi ştiau poziţia navelor inamice, urmînd să le
atragă în zona de acţiune a bombardierelor trimotoare italiene cu bazele în peninsulă.
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Amiralul Campioni anticipase planul amiralului britanic Cunningham, care dore să-şi interpună cele trei nave
de linie ”HMS Warspite”, „HMS Malaya” şi „HMS Royal Sovereign” şi portavionul vechi de douăzeci de ani, „HMS Eagle”
cu 17 avioane torpiloare şi de bombardament Fairey „Swordfish” şi 3 biplane de vânătoare Gloster „Sea Gladiator”, între
flota italiană şi principala sa bază de la Taranto. În aceste condiţii Inigo Campioni primise ordin de la Supermarina din
Roma să evite lupta până când vasele de război britanice nu erau atrase în raza de acţiune a bombardierelor orizontale
Savoia Marchetti SM 79 „Sparviero”, ce urmau să decoleze de la bazele aeriene din peninsulă. Italienii nutreau speranţa
că forţele lor aeriene vor reuşi unele lovituri asupra cuirasatelor britanice şi ar obţine astfel un echilibru de putere în
privinţa navelor de linie a celor două flote. În ceea ce priveşte Force „H” plecată din Gibraltar, s-a presupus (corect) de
către Supermarina, că cel mai probabil era o diversiune care viza să încurce operaţiunea de ripostă italiană. Astfel,
replica la această acţiune a fost lăsată în seama submarinelor şi avioanelor din peninsulă. În 8 iulie 1940, Regia
Aeronautica a bombardat de la mare altitudine cu 40 de aparate Savoia Marchetti SM 79 decolate de la baza Villacidro,
de lângă Cagliari–Sardinia40, navele britanice din Force „H”, sub pavilionul vice-amiralului James F. Somerville, plecate
de la Gibraltar şi care aveau ca misiune o diversiune pentru a acoperi convoiul care naviga spre Malta.
Această escadră plecată de la Gibraltar naviga la ora 07.00 în 8 iulie 1940, în formaţie cu portavionul „HMS
Ark Royal”, cuirasatele „HMS Resolution” şi „HMS Valiant”, crucişătoarele uşoare „HMS Arethusa”, „HMS Delphi” şi
„HMS Enterprise” şi distrugătoarele „HMS Faulknor”, „HMS Forester”, „HMS Foxhound”, „HMS Escort”, „HMS Fearless”,
„HMS Active”, „HMS Douglas”, „HMS Velox”, „HMS Vortigern” şi „HMS Wrestler”. Planul Amiralităţii britanice, prevedea
ca avioanele decolate de pe puntea portavionului „HMS Ark Royal”, să efectueze un atac diversiune asupra bazei navale
şi aeriene italiene de la Cagliari. Pe ruta spre insula Sardinia, avioanele de recunoaştere italiene au detectat forţa navală
britanică şi au alertat Regia Aeronautica, mai ales că serviciile secrete de la Roma primiseseră informaţii de la agenţii lor
din Spania, despre plecarea navelor Force „H” din Gibraltar. În intervalul orar 15.45 - 18.40 asupra escadrei britanice sau năpustit 40 de bombardiere trimotoare Savoia Marchetti SM 79 „Sparviero”, care au lansat 144 de bombe mari, de
250 kg şi altele mai mici de 100 şi 50 kg41, care nu aveau un impact major asupra ţintelor lovite rareori. Navele lui
Somerville au fost înconjurate de munţi de apă, provocaţi de bombele lansate de aparatele Regia Aeronautica, multe
dintre acestea căzând în apropierea navelor care au fost silite să manevreze violent, dar piloţii nu erau antrenaţi pentru
atacul asupra unor ţinte în mişcare şi erau ineficienţi. Din nou piloţii italieni au raportat eronat, că au lovit, scufundat sau
avariat cuirasatele „HMS Resolution” şi „HMS Valiant”, crucişătoarele uşoare „HMS Emerald”, „HMS Enterprise”, „HMS
Arethusa” şi puntea de zbor a portavionului „HMS Ark Royal”42, ceea ce s-a dovedit exagerat. Aceeaşi piloţi vor ataca în
următoarele cinci zile, baza navală de la Gibraltar, unde informaţii credibile vorbesc de unele lovituri directe, asupra
crucişătorului de bătălie „HMS Hood” şi portavionului „HMS Ark Royal” fapt neconfirmat în documentele oficiale de
Amiralitatea de la Londra. Oricum elementul surpriză pierdut, vice-amiralul Somerville a ordonat la ora 22.15 întoarcerea
navelor, dar pe drum submarinul italian „Guglielmo Marconi” a reuşit să înşele vigilenţa ecranului de protecţie al
distrugătoarelor lansând mai multe torpile pe 11 iulie la ora 02.15, din care una a lovit în sala maşinilor distrugătorul
„HMS Escort” şi l-a scufundat la 80 de mile est de Gibraltar. Abia la ora 08.00 Force „H” aruncă ancora la baza de la
Gibraltar43. Pe de altă parte, Supermarina a trimis în 7 iulie la ora 07.58, Flotei italiene de război de la Taranto, o
informare despre o acţiune iminentă.
La ora 00.40 în 8 iulie 1940, comandamentul bazei navale de la Taranto a fost primit date precise despre
flota britanică din Mediterana care localizată de recunoaşterea aeriană la 60 mile nord de Res el Tin, un al doilea grup
naval fiind identificat la 45 mile în direcţia Malta. Era vorba de Force „B” care ridicase ancora din baza Alexandria la ora
16.00 în ziua precedentă pentru a escorta convoiul cu numele de cod MF. Avioanele de observaţie italiene au transmis
în seara zilei de 7 iulie că în rada portului La Valetta din insula Malta se aflau cinci vapoare. În 8 iulie la ora 14.40 două
avioane de luptă italiene Cant Z 506 decolate de la Tobruk, au reperat flota britanică, ce naviga în trei escadre distincte
şi au urmărit-o timp de aproape patru ore44. Pe baza mesajului primit la ora 00.40, comandantul şef al flotei italiene,
amiralul Inigo Campioni a ordonat la 01.50 alarma de luptă pentru flota italiană cu misiunea ca navele sale de război să
apere convoiul cu destinaţia Benghazi-Libia prin rotirea spre răsărit la 180º şi pregătirea pentru acţiune. Grupul
crucişătoareleor grele condus de „Pola” a ridicat ancora în direcţia Tripoli iar la 05.30 cele două cuirasate „Giulio Cesare”
şi „Conte di Cavour” s-au pregătit pentru a ieşi din rada bazei navale Taranto45. Două avioane de recunoaştere ale
diviziei IV crucişătoare şi-au luat zborul cercetând o zonă între 90 şi 140 de mile marine în faţa celor două cuirasate
italiene aflate la 100 de mile în spatele crucişătoarelor. Cu toate acestea la Roma, Comandamentul Suprem Italian
(Comando Supremo), a fost reticent faţă de iniţiativa amiralului Campioni datorită riscului ca navele sale să fie expuse
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unui atac sau duel de artilerie pe timp de noapte, aşa că a ordonat Supermarinei să evite, deocamdată, contactul cu
inamicul.
Preludiul bătăliei de la Punta Stilo. Regia Marina a evitat un dezastru când la ora 04.30 grupul de siguranţă
al navei de transport „Pigafetta” a lansat un atac nocturn cu torpile împotriva crucişătorului greu italian „Trento”, pe care
l-au confundat cu un inamic, norocul fiind că vigilentul comandant al distrugătorului „Folgore”, a dat ordin de întrerupere
a acţiunii realizând eroarea. La 12.30, în timpul poziţionării iniţiale, italienii au suferit defecţiuni tehnice la trei dintre
distrugătoare, „Dardo”, „Da Noli” şi „Strale” care au fost trimise în bază la Taranto iar la 14.00 cele două crucişătoare
uşoare, „Armando Diaz” şi „Luigi Cadorna” cu probleme la maşini au fost detaşate pentru realimentare în Sicilia. În
scopul de a compensa aceste neajunsuri, un alt grup naval, divizia 7 crucişătoare uşoare, cu steagul vice-amiralului
Luigi Sansonetti, compus din 4 crucişătoare, şi anume: „Eugenio di Savoia”, „Duca d’Aosta”, „Muzio Attendolo” şi
„Raimundo Montecuccoli”, a fost chemat urgent de la baza din Taranto46.
Deşi nominal, prezente în ordinul de luptă, aceste nave nu au putut lua parte efectiv la ostilităţi din cauza sosirii
cu întârziere, iar numărul distrugătoarelor italiene în momentul începerii bătăliei rămânea doar de 16 unităţi. Între timp şi
Med Fleet, avea de asemenea, probleme. În dimineaţa zilei de 8 iulie 1940, la ora 05.15, submarinul britanic „HMS
Phoenix”, a identificat la jumătatea rutei între Taranto şi Benghazi, curs de navigaţie sud, la 200 mile est de Malta,
prezenţa unei forţe italiene, care includea două cuirasate şi patru distrugătoare şi a transmis informaţia amiralului
Andrew B. Cunningham, care se afla la bordul navei de linie „HMS Warspite”47. Submarinul britanic a lansat câteva
torpile în evantai asupra celor două cuirasate italiene dar atacul nu a avut succes. De altfel un alt submarin britanic
„HMS Parthian” va asista la bătălia de la Punta Stilo, neputând interveni datorită ecranului de protecţie asigurat de cele
16 distrugătoare italiene. Şi italienii au avut în timpul bătăliei, câteva submarine în zonă, ele fiind grenadate fără succes
de distrugătoarele australiene „HMAS Stuart” şi „HMAS Voyager”. Pe de altă parte, amiralul britanic a presupus pe bună
dreptate, că această forţă naviga ca să acopere un convoi spre Africa de Nord, cu destinaţia Libia, şi a ordonat o
recunoaştere aeriană cu ajutorul hidroavioanelor din Malta, pentru a păstra contactul cu ea, în timp ce grupoarea
operaţională britanică naviga ci 20 de noduri /oră în direcţia nord-vest48. În după amiază zilei de 8 iulie 1940, la ora
15.15 un avion de observaţie britanic a raportat că a zărit la 100 km nord-vest de Benghazi, o escadră inamică compusă
din 2 cuirasate, 6 crucişătoare şi 7 distrugătoare, pe un curs de navigaţie sudic care acopereau un convoi către sau de
la Benghazi.49
O oră mai târziu pilotul englez a informat despre o schimbare de curs a forţei navale italiene şi faptul că aceasta
navighează spre nord. A fost într-adevăr convoiul plecat din Napoli, care va ajunge intact în seara aceleiaşi zile la
Benghazi, iar amiralul italian Inigo Campioni, comandantul acestei forţe navale, după terminarea misiunii sale de
acoperire pe ruta Malta - Benghazi a schimbat cursul, la ora 15.00 în 8 iulie 1940, conform ordinelor primite de la
Supermarina care semnaliza plecarea flotei britanice din Alexandria. Serviciul de informaţii al Marinei Italiene (Servizio
Informazioni Segrete-SIS) care descifrase codurile britanice a anunţat Supermarina, prin secţia de spionaj „Uffizio D”, că
flota britanică comandată de amiralul Cunningham va ajunge în afara coastelor Calabriei în 9 iulie 1940, la prânz şi că
planifica să bombardeze portul sicilian Augusta. Amiralul britanic Andrew B. Cunningham, informat de recunoaşterea sa
aeriană a considerat că nu putea lăsa o astfel de oportunitate neexploatată şi a decis să schimbe traseul escadrei sale
mai mult spre nord, în direcţia Taranto, în scopul de a se interpune cu navele sale între forţa inamică şi baza sa, dând
ordin de amânare a plecării convoiului spre Malta. Amiralul Cunnnigham a dat ordin avioanelor Swordfish de pe „HMS
Eagle” să urmărească mişcările aviaţiei italiene, dar în timpul operaţiunii aparatele au pierdut contactul cu navele. În
acelaşi timp, atunci când Supermarina a fost informată cu privire la intenţiile flotei britanice aflate în marş, i-a transmis
amiralului Campioni că acţiunea de decodificare a mesajelor radio inamice, indica faptul că la prânz, în ziua următoare,
flota britanică ar fi fost în zona coastei Calabriei considerând că este preferabil să poarte o luptă în aceste ape, mai
degrabă decât în zona puţin avantajoasă din apropierea litoralului libian, din Cirenaica. Amiralul italian a decis să
regleze cursul escadrei sale, ca să-l atragă pe comandantul britanic şi navele sale spre apele italiene, unde ar fi fost
expus atacurilor aeriene, astfel încât până la prânzul zilei de 9 iulie 1940, să fie în jurul valorii de 50 mile sud-est de
Capul Stilo din Calabria. Pe baza informaţiilor primite de la Uffizio D, Supermarina, a decis ca cele două flote italiene să
se reunească la ora 14.00, într-un punct cu coordonatele 37”40’ - 17”20’ la circa 65 mile sud-est de Punta Stilo50,
pregătindu-se pentru misiunea de a intercepta navele inamice. Primind informaţii noi de la Supermarina, amiralul Inigo
Campioni, comandantul şef al flotei italiene, a ordonat la 15.20 grupului de acoperire format din 7 crucişătoare grele şi
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11 distrugătoare, condus de vice-amiralul Riccardo Paladini aflat pe crucişătorul „Pola”, să navigheze la nord-nord-vest
pentru a face joncţiunea cu Flota I.
În această conjunctură, Regia Aeronautica a primit de la Roma ordinul să atace flota britanică şi să o lovească
înainte ca orice acţiune navală să fi avut loc. Această tactică a reuşit, deoarece gruparea britanică, a trebuit să înfrunte
atacurile declanşate în ziua de 8 iulie 1940, de Forţele Regale Aeriene Italiene (Regia Aeronautica) de la ora 10.00
până la 18.40, când în mai multe rânduri, 72 de bombardiere trimotoare orizontale de tipul Savoia Marchetti S M 79
„Sparviero”51, decolate de pe continent au atacat de la mare altitudine Med Fleet. Spre deosebire de tactica
bombardierelor în picaj utilizată de germani, italienii erau fideli la începutul războiului în Mediterana, bombardamentelor
operate în formaţiuni de la altitudini mari, bombele fiind aruncate asupra ţintelor de la aproximativ 3.600 de metri
(12.000 de picioare) ceea ce făcea ca precizia acesta să fie îndoielnică şi lipsită de eficacitate.
În timp ce zeci de bombe au fost lansate în cele două raiduri majore ale italienilor din acea zi, una singură a
lovit la ora 16.00, crucişătorul uşor „HMS Gloucester” cu un deplasament standard de 9.100 tone, avariind puntea de
comandă şi provocând uciderea căpitanului Frederick Rodney Garside52, a şase ofiţeri şi unsprezece marinari din cei
748 de membrii ai echipajului. În plus trei ofiţeri şi şase marinari au fost răniţi în incendiul provocat la bord iar sistemul
de guvernare al navei britanice a fost distrus. Alte bombe au căzut în apropierea cuirasatelor „HMS Warspite” (navaamiral a Med Fleet) şi „HMS Malaya”, avariindu-le uşor. După aceste incidente, amiralul Andrew B. Cunningham nota în
jurnalul de luptă că „pentru acest tip de atac, exactitatea italienilor a fost foarte bună. Am avut norocul de a scăpa fără
să fim loviţi”. În 8 iulie 1940, la 15.10, flota britanică pune cap compas spre Taranto, în scopul de a intercepta marile
unităţi de luptă ale italienilor, iar la amurg, amiralul Cunningham a schimbat cursul de la 310 º la 260 º şi a redus viteza
de croazieră a navelor sale. În zorii zilei de 9 iulie 1940, flota britanică a luat cursul de 305 º N V, pentru a evita
detectarea de către avioanele de recunoaştere italiene, în acelaşi timp Andrew B. Cunningham, poziţionându-şi vasele
sale în alarmă de luptă, între flota italiană şi Golful Taranto la 200 mile sud-est de Calabria. În faţă erau cele 4
crucişătoare uşoare ale Force „A” comandate de impetuosul vice-amiral John Tovey, urmate la zece mile de cuirasatul
„HMS Warspite” (Comandant Căpitan D. B. Fisher) şi cele 5 distrugătoare de escortă ale Force „B”, iar la opt mile în
spate navigau cuirasatele mai lente şi vechi ale Force „C”: „HMS Malaya” (comandant căpitan A. F. E. Palliser) şi „HMS
Royal Sovereign” (Cdt. H. B. Jacomb), alături de portavionul „HMS Eagle” (Cdt. A. M. Bridge)53.
Rapoartele cercetării aeriene britanice plasau inamicul la 145 de mile nord de gruparea navală a amiralului
Cunningham iar pe de altă parte, preocuparea Comandamentului Suprem al Marinei italiene (Supermarina) era
disproporţia de forţe în lupta navelor de linie, deoarece cele trei cuirasate britanice aveau un total de 24 de tunuri de
calibru 381 mm, faţă de cele două cuirasate italiene a căror artilerie număra doar 20 de tunuri cu un calibru inferior, de
320 mm. Escadra britanică părea superioară pe hârtie flotei italiene a amiralului Campioni, dar lentoarea celor două
cuirasate vechi „HMS Malaya” deplasament de 31.816 tone şi „HMS Royal Sovereign” de 28.448 tone care atingeau
viteza de 18 noduri / oră faţă de 24 noduri ale lui „HMS Warspite” şi raza de bătaie a tunurilor lor la maximum 23.500
metri, comparativ cu 32.000 de metri a artileriei grele de pe cuirasatul „HMS Warspite”, făceau ca această superioritate
navală să fie mai mult aparentă decât reală. Pe de altă parte, amiralul Andrew B. Cunningham era îngrijorat de
superioritatea inamicului în ceea ce priveşte viteza cuirasatelor italiene, de numărul de crucişătoare grele dar şi de
armamentul greu al acestora, tunurile de calibru 203 mm ale italienilor având rază mai mare faţă de tunurile de 152 mm
ale crucişătoarelor uşoare britanice. Din punct de vedere al numărului de crucişătoare şi distrugătoare, britanicii erau
clar depăşiţi de italieni iar viteza şi artileria principală a celor două nave de linie ale amiralului Campioni era mai bună
faţă de cele două cuirasate vechi „HMS Malaya” şi „HMS Royal Sovereign” aflate la dispoziţia flotei de la Alexandria. 54
Forţa britanică dispunea de patru crucişătoare uşoare funcţionale, deoarece al cincilea „HMS Gloucester” fusese avariat
în raidul aerian italian şi păstrat de Cunningham în dispozitivul defensiv al portavionului „HMS Eagle”, iar aproape
jumătate din rezerva de muniţii antiaeriene a navelor din Force „A” fusese consumată în riposta împotriva
bombardamentului aerian inamic. Cu toate acestea, amiralul A. B. Cunningham a hotărât să rişte, fiind decis să dea
lupta, deoarece, după cum explica în memoriile sale, o asemenea oportunitate de întâlni flota italiană era rară.
În acest caz, amiralul britanic a aplicat cu precizie în bătălia ce a urma, metodele predate la Şcoala de Tactici
Navale din Portsmouth, dovedind că pe lângă experienţa militară din primul război mondial când a comandat cuirasatul
„HMS Nelson” şi cariera petrecută pe mare, jocurile de război ale şcolii navale britanice erau la fel de importante. Între
timp, Comando Supremo, a aflat la 12.30 despre situaţia flotei britanice care naviga în direcţia Golfului Taranto în timp
ce gruparea amiralului italian Campioni era poziţionată în jurul orei 14.00 la aproximativ 60 de mile sud-est de Capul
Spartivento, în căutarea inamicului. Un hidroavion britanic Short „Sunderland” decolat din Malta a reuşit la ora 07.30 în
9 iulie 1940, să localizeze flota italiană, două nave de linie, 12 crucişătoare şi mai multe distrugătoare dispersate pe o
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suprafaţă mare şi să le urmărească aproape patru ore. Inigo Campioni a ordonat unui avion catapultabil de la bordul
navei-amiral „Giulio Cesare” să decoleze şi să descopere navele britanice cu speranţa că bombardamentele din ziua
precedentă slăbiseră forţa flotei inamice55. Pe de altă parte, mai multe lovituri aeriene au fost comandate de amiralul
Cunningham, căpitanului Arthur Robin Bridge, comandantul portavionului „HMS Eagle” (cu un deplasament de 22.600
tone, 748 marinari şi 20 de avioane de luptă la bord), dar primul atac a avut loc la ora 13.15 când un grup de cinci
avioane torpiloare Fairey „Swordfish” TSR decolate de pe „HMS Eagle”, au atacat la 45 de mile la est-sud-est de capul
Spartivento, crucişătoarele grele ale Flotei II italiene comandate de vice-amiralul Riccardo Palladini. Problema cu care
s-au confruntat britanicii, de mai multe ori în cursul bătăliei pentru Mediterana, a fost că nu aveau destule avioane
pentru a lansa un atac eficient. Piloţii britanicii au coborât într-un picaj curajos, la 15 - 30 de metri deasupra suprafeţei
apei dar toate torpilele s-au pierdut, neînregistrându-se nicio lovitură la ţintă, deoarece torpila trebuia lansată dintr-un
avion în echilibru, iar dacă vârful aparatului de luptă era îndreptat în jos, torpila plonja în adâncuri56. Cu trei zile înainte,
piloţii de pe aparatele Fairey „Swordfish” care au decolat de pe puntea portavionului „HMS Eagle” au avut mai mult
noroc, când au surprins la ancoră mai multe nave italiene în rada portului Tobruk din Libia, şi au reuşit mai multe lovituri
la ţintă, torpilând şi scufundând distrugătorul „Zeffiro” şi vapoarele „Manzoni” cu un deplasament de 3.955 de tone şi
„Serenitas” de 5.171 tone. O altă navă, pachebotul „Liguria” de 15.354 tone, care transporta trupe din Italia în Cirenaica,
a fost avariat. Prezenţa acestor avioane torpiloare inamice venite de pe un portavion, l-a alertat pe amiralul Campioni
care a decis să trimită în recunoaştere şase avioanele catapultabile de tipul IMAM Romeo Ro. 43 aflate la bordul
crucişătoarelor. Unul dintre acestea a reuşit să identifice în cele din urmă flota britanică la o distanţă mai mică decât s-a
presupus, 80 mile spre nord-est. Să nu omitem faptul că flota amiralului Andrew Cunningham a primit un sprijin
important din partea recunoaşterii aeriene, care după detectarea iniţială a navelor italiene, a trimis hidroavioanele
plecate din Malta care au preluat sarcina de a ţine contactul cu forţa navală inamică. Observatorii bine instruiţi de la
bordul hidroavioanelor Short „Sunderland” au dat informaţii exacte cu privire la adversar iar cooperarea cu Fleet Air Arm
se va concretiza în două atacuri ale avioanelor torpiloare decolate de pe puntea portavionului „HMS Eagle”, care deşi
nu au avut succes au silit bastimentele de război italiene să manevreze violent.
Amiralul Inigo Campioni, până la primul atac al avioanelor torpiloare de pe „HMS Eagle”, nu a primit nicio
informaţie de la recunoaşterea aeriană privind poziţia inamicului şi doar după atacul aparatelor Fairey „Swordfish”
decolate de pe portavionul „HMS Eagle”, şi-a dat seama de prezenţa flotei britanice în zonă. La ora 12.00 în 9 iulie 1940,
cele două flote de război se aflau la 90 mile distanţă una de cealaltă, dar Comando Supremo i-a transmis amiralului
Campioni să angajeze cu una din grupările sale cea de crucişătoare, pentru a atrage în mod deliberat escadra britanică
spre nord, cât mai aproape de bazele aeriene italiene din peninsulă. Deşi Regia Aeronautica a promis că va interveni,
amiralul italian văzând că acest lucru întârzie a schimbat cursul, pentru a ataca gruparea inamică. Flota italiană a
navigat pentru a se întâlni cu cea britanică, în ciuda faptului că puterea principală de foc a Med Fleet nu a fost redusă de
către forţele aeriene italiene. Pe de altă parte la ora 14.15, amiralul Cunningham dă ordin de modificare a cursului, spre
vest iar la 14.47, veghea crucişătorului uşor „HMS Orion” (Cdt. Robert Bensley Back) din clasa „Leander” reperează fum
la orizont şi catarge, crezând că este inamicul dar era nava sister ship „HMS Neptune” din Force „A” a cărei telemetrie
descoperă la 14.52 la distanţa de 15 mile vest două nave inamice57. Informarea de pe „HMS Neptun”, semnată de
comandantul navei, căpitanul Rory Chambers O’Connor şi care a ajuns la escadra britanică a fost primul raport despre o
flotă inamică în luptă de la bătălia navală din Jutlanda din primul război mondial şi întâiul document redactat din epoca
modernă, după bătăliile navale din Marea Mediterană ale vestitului amiral englez Horace Nelson. Navele văzute de
„HMS Neptune” erau crucişătoarele uşoare ale diviziei VIII italiene „Duca degli Abruzzi” şi „Giuseppe Garibaldi” iar la ora
15.12 vice-amiralul Tovey a primit ordinul de la Cunningham să se angajeze în duel de artilerie. Forţa „A” formată din
crucişătoarele „HMS Neptune”, „HMS Liverpool”, „HMS Orion” şi australianul „HMAS Sydney” a avansat observând însă
alte nave italiene din diviziile de crucişătoare IV şi VII şi distrugătoarele „Alfieri”, „Oriani”, „Carducci” şi „Gioberti” din
divizia IX. La ora 15.17 patru crucişătoare italiene deschid focul de la 23.000 de metri, „HMS Neptun” şi „HMS Liverpool”
răspunzând două minute mai târziu cu tunurile de 152 mm, mai mici ca şi calibrul ca cele ale italienilor, de la 22.000 de
metri58.
Crucişătoarele uşoare din clasa „Leander”, „HMS Neptune”, ”HMAS Sydney” şi „HMS Orion” construite în anii
1933 şi 1935, aveau o lungime de 169 metri şi un deplasament standard de 6.985 tone, cu încărcătura completă 9.000
tone şi un echipaj format din 570 de marinari. Navele aveau o etravă înclinată, o pupă rectangulară şi o punte prova
lungă, fiind zvelte şi rapide. Propulsia acestor crucişătoare era asigurată de patru turbine Parsons cu o putere instalată
de 72.000 CP, ce dezvoltau o viteză maximă de 32, 5 noduri / oră crucişătoarele fiind înzestrate un avion de
recunoaştere catapultabil dar şi cu un armament variat care includea 8 tunuri de 152 mm, 4 antiaeriene de 102 mm, 8
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tuburi lanstorpilă cu 21 de torpile de 533 mm purtând fiecare un focos de 375 kg de trinitrotoluen. Celălat crucişător uşor
„HMS Liverpool” model 1937, al Force „A” era un vas de luptă solid care făcea parte din clasa „Gloucester” alături de
„HMS Manchester” şi nava care dădea numele seriei, având un deplasament standard de 9.100 tone, şi încărcătura
completă de 11.350 tone59.
Lungimea punţii o depăşea pe a celor din clasa „Leander” ajungând la 180.3 metri iar puterea maşinilor era de
75.000 CP, viteza maximă fiind de 32 noduri / oră. Crucişătorul britanic „HMS Liverpool” comandat de căpitanul Read
avea un echipaj de 748 de oameni, armamentul era compus din 12 tunuri de calibru 152 mm, cu patru mai mult decât
„HMS Orion”, 8 tunuri de 102 mm, 6 tuburi lanstorpilă, trei avioane de observaţie şi noutatea absolută pentru Royal Navy
în Mediterană,16 tunuri anti aeriene tip „pom-pom”, aceasta fiind denumirea curentă - rezultat al unui efect onomatopeic
–dată tunurilor a.a. sistem Vickers, cal. 37 sau 40 mm60. Acest tip de arme nu tocmai precis, cu o viteză iniţială a
proiectilului foarte mare, devenea redutabil când nimerea în mâini exersate. Din păcate echipajul neexperimentat de pe
„HMS Gloucester”, manevrând pentru prima dată acest sistem de arme nu au reuşit să stopeze atacul aerian al
bombardierelor italiene „Savoia Marchetti” din ziua precedentă care a provocat 18 morţi. Divizia VIII crucişătoare uşoare
italiene care a deschis focul în bătălia de la Punta Stilo era formată din „Duca degli Abruzzi” şi „Giuseppe Garibaldi”,
vase de luptă din seria V a clasei „Condottiere” construite în 1937, mult mai rapide decât cele britanice, ajugând la viteza
de 34 noduri / oră, şi o autonomie de 4.125 mile marine datorită puterii motoarelor de 100.000 CP. Cu un design
modern, un echipaj de 692 de marinari şi un deplasament standard de 9.440 tone, cu încărcătura completă de 11.575
tone, aceste crucişătoare aveau o lungime de 187 metri, lăţimea punţii fiind de numai 18.9 metri.61 Gurile lor de foc
pentru fiecare navă erau reprezentate de 10 tunuri de calibru 152 mm, 8 de 100 mm, alte 8 antiaeriene de 37 mm şi 8 de
13.2 mm cu tragere rapidă. În spatele lui „Garibaldi” şi „Abruzzi”, alte 4 crucişătoare uşoare italiene din grupul
„Condottiere” au deschis focul cu artileria principală urmate de tunurile de 203 mm ale crucişătorului greu „Zara”, care lau ţintit pe australianul „HMAS Sydney” comandat de căpitanul John Collins.
Primul duel între cuirasatele britanice şi cele italiene. La ora 15.22, vice-amiralul John Tovey, aflat în
inferioritate numerică şi sub foc inamic intens, a decis să se desprindă iar la 15.30, duelul de artilerie a încetat. Doar
„HMS Neptune” a fost lovit, având daune minore, un proiectil de calibru 152 mm tras de pe crucişătorul „Giuseppe
Garibaldi” distrugând catapulta avionului de recunoaştere de la bordul crucişătorului britanic. La ora 15. 23, un avion de
observaţie italian de tip IMAM Romeo Ro 43, catapultat de pe puntea crucişătorului „Eugenio di Savoia”, transmite
informaţii despre navele britanice răsfirate în linie, înainte de a fi doborât de un aparat de vânătoare Gloster „Sea
Gladiator”, decolat de pe „HMS Eagle”, singurul disponibil pe care îl avea portavionul britanic. Imediat, cuirasatul „HMS
Warspite” îşi lansează avionul catapultabil de tip „Walrus” pentru reglarea tirului de artilerie grea iar între 15.45 şi 15.52,
distrugătoarele britanice din escorta navei-amiral britanice se poziţionează la dreapta, de pe puntea acestuia fiind deja
vizibile navele italiene la orizont62. Cele mai importante nave ale celor două forţe navale în momentul bătăliei Calabriei,
erau pentru italieni cuirasatele „Giulio Cesare” şi „Conte di Cavour” iar pentru britanici „HMS Warspite” şi „HMS Malaya”.
Cuirasatul „Giulio Cesare” (nume în italiană pentru Iulius Caesar) cu deviza „Cezar Adest”, făcea parte din cele trei
unităţi ale clasei „Conte di Cavour” alături de „Leonardo de Vinci” şi „Cavour” alte două „Caio Duilio”, „Andrea Doria”,
fiind variante îmbunătăţite ale acestei clase din punct de vedere al artileriei secundare. După remodernizarea din anii
’30, deplasamentul cuirasatului a fost mărit de la 24.250 t. la 28.800 t standard, ajungând la 29.100 t. cu încărcătura
completă. Nava italiană de linie a fost construită la şantierele navale „Ansaldo” din Genova şi lansată la apă în 14 mai
1914. „Giulio Cesare” nu a avut misiuni active în timpul primului război mondial, dar în 1923, a bombardat insula Corfu
din Grecia, ca represalii la uciderea reprezentanţilor italieni în Ioannina. Între anii 1928 şi 1933, nava a fost utilizată ca
unitate de instrucţie pentru artileria navală iar între 1933 şi 1937 a reintrat în docuri pentru remodernizare, silueta ei fiind
schimbată şi capacitatea de luptă mărită. Lungimea navei a fost mărită cu 10,3 metri ajungând la 186,4 metri, înălţimea
28 metri iar pescajul de la 9,4 mărit la 10,4 metri. Cuirasatul a fost dotat cu o nouă punte blindată iar sistemul de
propulsie schimbat integral de la 20 de cazane şi 4 arbori care puteau dezvolta o putere de 31.000 CP la 8 cazane noi
cu 2 arbori şi o putere mărită la 93.000 CP, ceea ce făcea ca nava să atingă viteza maximă de 28 noduri / oră (53 km
/oră) având o autonomie de 3.100 mile marine la viteza de croazieră de 20 noduri. Echipajul de pe „Giulio Cesare”
număra 1.236 de membrii, nava fiind modernizată şi din punct de vedere artileristic, turelele fiind remodelate63. Astfel s-a
renunţat la cele 13 tunuri de calibru 305 mm, acestea fiind înlocuite cu 10 tunuri de 320 mm amplasate în turele binate
care puteau trage la o înclinare de 23º la distanţa maximă de 28.600 metri, alături de alte piese de artilerie moderne
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printre care 12 tunuri calibru 120 mm cu tragere rapidă şi utilizare mixtă, deopotrivă de eficace în cazul ţintelor marine ca
şi în cazul celor aeriene, 8 tunuri de 100 mm, 8 antiaeriene de 37 mm şi 12 de 20 mm, tirul fiind dirijat de telemetrul
principal, situat deasupra punţii de comandă, şi de unul auxiliar plasat în pupă. Blindajul vertical a rămas la varianta
iniţială de 280 mm, dar cel orizontal a fost mărit de la 111 mm la 135 mm64.

Cuirasatul „GIULIO CESARE” deschide
focul în bătălia de la Punta Stilo

Nava soră a lui „Giulio Cesare”, era „Conte di Cavour”, care a dat numele clasei de cuirasate construite de Italia
în timpul primului război mondial. Numele acestei categorii de bastimente era dat după marele om politic piemontez
Contele Camillo Benso di Cavour, cel care a realizat unificarea statului italian în jurul dinastiei de Savoia. Construit la
Taranto după planurile arhitectului naval (Tenente Générale del Genio Navale) Edoardo Maseda, „Conte di Cavour”
avea aceleaşi caracteristici tehnice cu „Giulio Cesare”. La începutul primului război mondial, nava a fost lansată la apă în
24 mai 1915, sub pavilionul contra-amiralului Luigi Amedeo di Savoia dar nu a avut misiuni active împotriva AustroUngariei, deoarece era imposibil să angajeze inamicul. A efectuat 966 ore de exerciţii de instrucţie, comparativ cu 40 de
ore petrecute în cadrul a trei acţiuni de luptă la sfârşitul războiului. În anul 1920, „Conte di Cavour”, a făcut o croazieră
de propagandă în America de Nord, trecând de Gibraltar şi navigând în Atlantic pe ruta Halifax – Boston – New York –
Philadelphia – Annapolis şi Hampton Roads65. În vara anului 1922, regele Victor Emmanuel al III-lea a călătorit la bordul
cuirasatului pentru a vizita oraşele italiene recent eliberate de la Marea Adriatică, iar în aprilie 1925, nava este utilizată
de către Benito Mussolini într-o vizită oficială cu destinaţia Tripoli66. În 28 mai 1928, „Conte di Cavour” a fost dezarmat la
Taranto, iar cinci ani mai târziu a fost transferat la Trieste, pentru remodernizare. Procesul de reconversie a modificat 40
% din structura originală. Centrala de tir şi tunurile de calibru 305 mm au fost eliminate şi înlocuite cu armament modern
de 320 mm, iar noile motoare instalate cu puterea de 93.000 CP îi permitea o viteză de 28 noduri / oră67. În general
pentru aceste cuirasate cu un design vechi, procesul de remodernizare a fost o reuşită, având o viteză mai bună decât
omoloagele lor din Med Fleet dar slaba protecţie antiaeriană şi antisubmarin le făceau totuşi vulnerabile. De altfel
cuirasatul „Leonardo de Vinci”, din aceeaşi clasă s-a scufundat în 2 august 1916, în urma unei explozii la magazia de
muniţii. În 1 iunie 1937, nava a fost înscrisă în anuarul Regia Marina, iar la intrarea Italiei în război la 10 iunie 1940,
„Conte di Cavour” se afla în baza de la Taranto. Cele două cuirasate italiene erau totuşi inferioare ca deplasament şi
putere de foc, navei-amiral a Flotei britanice din Mediterana, „HMS Warspite” (Battleship 03) construită la şantierele
navale Devonport Royal Dockyard din Plymouth din clasa Dreadnought – Fast Battleship, variantă modificată „Iron
Duke” din care mai făceau parte cuirasatele „HMS Queen Elizabeth” „HMS Barham”, „HMS Valiant” şi „HMS Malaya”68.
Cuirasatul britanic „HMS Warspite” alintat sub numele „Grand Old Lady” a servit în ambele războaie mondiale,
câştigând onorurile de cea mai bună navă a Royal Navy, inclusiv cea mai premiată pentru cele 14 acţiuni navale în cel
de-al doilea război mondial. Lansat la apă în 26 noiembrie 1915, „HMS Warspite” a intrat în serviciu în 8 martie 1915,
construcţia acesteia fiind susţinută de amiralul Sir John „Jackie” Fisher şi de Winston Churchill, Primul Lord al Amiralităţii
în aceea perioadă. Cu un deplasament standard de 31.816 tone, şi încărcătura completă de 37.037 tone, cuirasatul
„HMS Warspite”, avea o lungime de 194,89 metri şi un pescaj de 9,43 metri. Propulsia navei era asigurată de 4 turbine
Parsons cu 4 arbori cu puterea instalată de 75.000 CP, ce puteau dezvolta viteza maximă de 24 noduri / oră, şi o
autonomie de 3.900 mile marine (7.200 km) la o viteză de croazieră de 21 de noduri /oră. Cuirasatul „HMS Warspite” era
înarmat cu 8 tunuri MK I de calibrul 381 mm plasate în patru turele duble, două la prova, două la pupa, 16 tunuri de 152
64

Idem.
Ibidem, p. 48
66
Castagna 1927, p. 44
67
Fioravanzo1959, p. 69 -77
68
Mac Gregor 2000, p. 58
65

171

mm Mk II, 2 X 3 tunuri antiaeriene calibru 76 mm, cuirasatul având la bord un avion catapultabil „Walrus” de dirijare a
tirului şi altul de recunoaştere. În cursul primului război mondial, între 31 mai şi 1 iunie 1916, „HMS Warspite” a participat
în cadrul escadrei a V condusă de vice-amiralul David Beattty la marea bătălie navală din Jutlandei şi deşi avariată de
15 proiectile trase de crucişătoarele germane care i-au blocat direcţia, a reuşit să evite impactul cu nava soră „HMS
Valiant” şi să continue lupta trăgând 12 salve cu tunurile de calibru 15 inch din turela „A”. În timpul bătăliei Jutlandei,
„HMS Warspite”, a avut 14 marinari ucişi şi 16 răniţi, printre aceştia din urmă subofiţerul Walter Yeo, care a devenit unul
din primii oameni din lume căruia printr-o operaţie de chirurgie estetică i s-a reconstruit faţa. După remedierea avarilor la
baza de la Rosyth, „HMS Warspite” a fost transferată în baza de la Scapa Flow, unde a avut parte de câteva incidente
neplăcute: ciocnirea cu „HMS Destroyer”, iar în iulie 1917, explozia muniţiei cuirasatului „HMS Vanguard” la locul de
acostare din Scapa Flow, a dus la moartea a sute de marinari iar schijele i-au pricinuit stricăciuni la punte69.
La 21 noiembrie 1918, sub comanda căpitanului Hubert Lynes, nava de război britanică a ieşit în larg alături de
alte unităţi ale Grand Fleet, pentru a escorta la baza Scapa Flow, flota germană care s-a predat după semnarea
armistiţiului. În anul 1925, „HMS Warspite”, este modernizată parţial, suprastuctura schimbată, armamentul completat cu
arme antiaeriene de calibru mic octuple tip „pom-pom” iar protecţia armurii blindate este consolidată. Procesul a
continuat între anii 1934 şi 1937, când Amiralitatea britanică a alocat 2 milioane de lire sterline (echivalentul a 641
milioane de lire sterline în anul 2011!) pentru o modernizare radicală a navei, fiindu-i înlocuit sistemul de propulsie vechi
cu 24 de cazane cu patru camere de motoare noi cu turbine Parsons care puteau dezvolta 80.000 CP, iar armamentul
greu este schimbat renuţându-se la turelele vechi de tip Conning care cântăreau 200 tone, pentru a se mări raza de
bătaie a tunurilor de 381 mm până la 32.000 metri. Alte 32 tunuri de tip „pom – pom” de 40 mm antiaeriene şi patru
instalaţii quadruple de mitraliere a.a. sunt instalate în anii ’30, nava fiind dotată mai târziu cu sisteme radar tip 285 de
identificare aeriană şi model 271 de suprafaţă. După finalizarea modernizării, „HMS Warspite”, devine în anul 1938, sub
comanda căpitanului Victor Alexander Crutchley, nava–amiral a Flotei din Mediterana având un echipaj de 1.220 de
marinari70. Un an mai târziu, vice-amiralul Andrew B. Cunningham este numit la comanda Med Fleet iar la izbucnirea
celei de-a doua conflagraţii mondiale, „HMS Warspite” sub pavilionul său participă la operaţiuni de convoiere. În aprilie
1940, cuirasatul este inclus în forţa de atac din timpul campaniei din Norvegia, sub comanda vice-amiralului William
„Jock” Whitworth, când alături de distrugătoarele „HMS Forester”, „HMS Foxhound”, „HMS Hero”, „HMS Cossack”, „HMS
Bedouin”, „HMS Kimberley”, „HMS Eskimo” şi „HMS Punjabi” atacă Narvik şi scufundă 8 distrugătoare germane în
Ofotfjord. „HMS Warspite” va pisa cu artileria grea lansând proiectile de aproape o tonă asupra a trei dintre
distrugătoarele germane: „Erich Koellner”, „Diether von Roeder” şi „Erich Giese”, care se vor scufunda mutilate, fiind de
nerecunoscut. Cu puţin timp înainte de angajamentul naval de lângă Narvik, avionul cu flotoare Fairey „Swordfish” de la
bordul cuirasatului britanic, pilotat de Lt. Cdr. W. L. Brown a reuşit să surprindă la ancoră în Herjanas Fjord, submarinul
german U - 64, pe care l-a scufundat arucând două bombe de 100 de livre. Atacul din apropiere de Bjervik va consemna
în istoria celui de-al doilea război mondial, distrugerea primului submarin german de către un avion de bombardament
aliat. La începutul verii lui 1940, cuirasatul este transferat pe teatrul de operaţiuni din Marea Mediterană luând parte la
mai multe angajamente, primul dintre ele fiind bătălia din largul Calabriei, de la Punta Stilo71.
Astfel primele focuri ale unui cuirasat în războiul din Mediterană vor fi trase de „HMS Warspite”, la 15.26 în ziua
de 9 iulie 1940, de la o distanţă de zece kilometri sud-est, când nava a deschis focul cu tunurile sale uriaşe calibru 381
mm la unghi maxim, asupra crucişătoarelor italiene de care încercase Forţa „A” să se dezangajeze. Salva iniţială a fost
prea scurtă şi nu a atins obiectivul: crucişătoarele „Alberico da Barbiano” şi „Alberto di Giussano”, care s-au retras la
adăpostul fumului. Nava-amiral a Flotei britanice din Mediterana a tras zece salve cu proiectile de 381 mm (15 inch) în
greutate de 871 kg timp de patru minute şi jumătate alternativ, pentru a menţine un flux continuu de foc, urmate de alte
şase salve ce au căzut pe drumul crucişătoarelor italiene, care prudent s-au distanţat sub acoperirea unei perdele de
fum. În urma acţiunii cuirasatului „HMS Warspite”, amiralul Cunningham i-a semnalat lui Tovey să nu se depărteze de
Force „B”, şi să rămână gata de luptă deoarece un atac aerian va fi declanşat de pe portavionul „HMS Eagle” la ora
15.30. Dezvoltând prin maşinile sale cu o putere instalată de 50.000 CP, şi o viteză maximă de 24 noduri / oră,
portavionul „HMS Eagle”, a trebuit să-şi caute o poziţie favorabilă pentru lansarea cu vântul în spate a celor 9 aparate de
luptă Fairey „Swordfish” din valul al doilea, aşa că atacul a fost declanşat cu patruzeci de minute mai târziu decât fusese
planificat deoarece au trebuit recuperate cele 5 avioane torpiloare decolate la 13.15 din primul val72.
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Duel artileristic între cuirasatele britanice şi
italiene în bătălia de la Punta Stilo, din largul Calabriei.

Între timp nava-amiral „HMS Warspite” la ordinul căpitanului Douglas Blake Fisher s-a întors la 360 º făcând un
mare „S”, care să permită cuirasatului mai lent „HMS Malaya” să-l prindă din urmă, deoarece celălalt cuirasat „HMS
Royal Sovereign” rămas prea departe nu putea participa în mod activ la luptă având viteza de doar 19 noduri / oră. În
schimb flota italiană naviga în direcţia N - NV în patru coloane la distanţe de cinci mile una de alta. Ordinele date de
amiralul Campioni erau clare: „Acţiunea dvs. de astăzi este inspirată de următoarele concepte: nu depăşiţi raza bazelor
noastre aeronavale, astfel încât să permitem simultan preemţiunea acţiunilor aeriene înpotriva duşmanului. Contactul
este permis împotriva principalelor grupuri de nave ale inamicului, dar intervenţia noastră trebuie să rămână distinctă
prin a le întârzia şi permite dezactivarea forţelor inamice prin bombardament aerian. La apusul soarelui marile unităţi de
linie se întorc în bază, iar în cazul în care condiţiile sunt favorabile, în cursul nopţii vom lansa atacuri cu vedetele torpilă
MAS”73. Neprimind niciun semn însă de la Regia Aeronautica, amiralul italian a schimbat cursul la 15.23 în direcţia N
NE, navigând direct spre flota britanică. Inigo Campioni a atribuit o ţintă unică, pentru fiecare din cuirasatele sale „Giulio
Cesare” şi „Conte di Cavour” după modelul bătăliei de linie a Jutlandei din primul război mondial. Primul cuirasat trebuia
să-l angajeze pe „HMS Warspite” în timp ce „Conte di Cavour” avea ca ţintă să se apropie de „HMS Malaya” şi să-l
atace, eventual şi pe „HMS Royal Sovereign”, însă ultimul cuirasat britanic cu toate eforturile întreprinse de căpitanul
Humphrey Benson Jacomb, nu a putut participa la angajament datorită problemelor mecanice care i-au redus viteza la
18 noduri.74
- Ora 15.52, „Giulio Cesare” a deschis focul cu artileria principală de calibru 320 mm asupra cuirasatului
britanic „HMS Warspite” de la o distanţă de 26.400 de metri. Cele două cuirasate se aflau în momentul duelului de
artilerie la 30 de mile vest de Punta Stilo. La 15.53 „HMS Warspite” ripostează divizându-şi focul şi ţintind suprastructura
lui „Giulio Cesare” şi pupa lui „Conte di Cavour”. Cel de-al doilea cuirasat italian nu a început să tragă, deoarce tunurile
sale avea ca ţintă pe „HMS Malaya”, aflat la trei mile în spatele lui „HMS Warspite”, deci în afara razei lor de acţiune. În
timpul acestui schimb de salve, cele două tabere s-au înfruntat printre jerbele de apă şi fum, iar două dintre proiectilele
italiene de 320 mm l-a depăşit de puţin pe „HMS Warspite” şi au căzut între distrugătoarele „HMS Hereward” şi „HMS
Decoy”, schijele provocând daune minore pentru ambele nave. După bătălie, decizia amiralului italian Campioni a fost
aspru criticată, datorită tacticii alese greşit. Experţii în artilerie navală considerau că o acţiune combinată al celor două
cuirasate italiene, ar fi putut să avarieze grav nava–amiral britanică „HMS Warspite”, care încetinise pentru a aştepta pe
„HMS Malaya” iar modelul duelului de artilerie clasic, care a funcţionat în primul război mondial, în care fiecare navă de
linie avea repartizată în luptă o alta, era acum depăşit. Cuirasatul „Conte di Cavour” va deschide focul abia după ce
„Giulio Cesare” va fi lovit, pierzând astfel şapte minute preţioase75.
- Ora 15.54. Cuirasatul „HMS Malaya” cu acelaşi caracteristici tehnice ca „HMS Warspite”, deşi în afara
intervalului, a deschis, de asemenea, focul asupra lui „Giulio Cesare” până la 15.58 provocând o oarecare confuzie
printre vasele de luptă inamice. Nava de linie britanică era însă prea departe pentru ca obuzele sale să ajungă la ţintă,
dar dădea impresia italienilor că poate ataca decisiv. Amiralul Campioni, dă ordin de intervenţie a artileriei de pe
crucişătoarele grele, cu tunurile de calibru 203 mm, vice-amiralul Palladini comandantul grupului naval aflându-se pe
ultimul crucişător, asistat de amiralul Cattaneo, la bordul crucişătorului „Pola”. În timp ce navele de luptă continua duelul
lor de artilerie, crucişătoarele grele ale vice-amiralului Riccardo Palladini s-au apropiat de gruparea britanică şi au
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deschis focul la ora 15.55 prin crucişătorul „Trento” care a trimis trei salve de obuze calibrul 203 mm de la distanţa de
28.000 de metri, raza de acţiune maximă, proiectilele câzând în apele din apropiere trei minute mai târziu. În faţa acestui
nou inamic, crucişătoarele uşoare ale vice-amiralului britanic John Tovey au întors spre vest urmărite de tirul imprecis al
italienilor. „HMS Warspite” este nevoită datorită acestui tir suplimentar, să modifice la ora 16.00 cursul cu douăzeci de
grade, crescând viteza la şaptesprezece noduri, întreptându-se direct spre „Giulio Cesare”. Armele cuirasatului au tăcut
temporar până când bastimentul britanic şi-a ocupat noua poziţie. „HMS Malaya” a continuat tragerea, dar realizând că
tirul este mai scurt cu 3.000 de metri, a schimbat cursul, urmându-l pe „HMS Warspite”76.
- Ora 15.59. Cele două proiectile trase de pe „Giulio Cesare”, cad foarte aproape de „HMS Warspite” la
doar 400 de yarzi. În cartea sa de memorii, „Odiseea unui marinar”, apărută în 1948, amiralul Andrew B. Cunningham,
nota că obuzele grele de pe „Giulio Cesare” au căzut la distanţa de circa 360 de metri de vasul său de război, deşi unii
autori cred astăzi că distanţa a fost mai mică. Cuirasatul britanic răspunde imediat şi trage ultimele salve cu proiectile de
381 mm, înainte de a schimba cursul. Un proiectil de calibru 381 mm în greutate de 871 kg îl loveşte pe „Giulio Cesare”
de la o distanţă de 26.000 de metri, incendiindu-i suprastructura şi puntea de sus. Cuirasatul britanic „HMS Warspite”,
alintat „Grand Old Lady” („Bătrâna Doamnă”) stabileşte astfel în istorie recordul pentru navele ce au declanşat canonada
împotriva unei ţinte în mişcare aflată la peste 24.000 de metri, vechiul record aparţinându-i crucişătorului de bătălie
german „Scharnhorst” în campania din apele Norvegiei când în iunie 1940, a scufundat portavionul britanic „HMS
Glorious”. Amiralul Cunningham nota în memoriile sale că a fost o luptă navală clasică şi că a „zărit flăcări portocalii
ieşind de la baza coşurilor lui „Giulio Cesare”, care a fost lovit în zona punţiilor inferioare”77. Cuirasatul britanic „HMS
Warspite” a lansat în cursul acestui angajament 33 de proiectile, din fericire pentru italieni, multe dintre ele au detonat
prematur, dar lovitura norocoasă a scos din funcţiune armamentul uşor de pe puntea de sus a cuirasatului italian, o
magazie de muniţie pentru tunurile antiaeriene de 37 mm explodând, iar 24 de marinari au fost ucişi şi mai mulţi răniţi.
Fumul de la arderea muniţei a fost absorbit în sala maşinilor, ce a trebuit să fie evacuată de cei 115 oameni intoxicaţi de
fum iar două cazane, din patru au fost închise. Circuitele electrice au căzut, pe o perioadă de 30 de secunde, la fel
viteza lui „Giulio Cesare” a fost redusă temporar de la 25 noduri / oră la 20 apoi la 18 noduri / oră. Se părea că „HMS
Warspite” va ajunge într-o poziţie excelentă pentru a aplica câteva lovituri serioase lui „Giulio Cesare” care încetinise,
dar nava de linie britanică trebuia să permită lui „HMS Malaya” mult mai lentă să recupereze, ceea ce a făcut ca
avantajul iniţial să fie pierdut78. Un avion de observaţie IMAM Ro 43 lansat de crucişătorul italian „Barbiano” raportează
că nava-amiral britanică a încetinit de la 24.5 noduri / oră la 17 noduri, aşteptând celălalt cuirasat „HMS Malaya” aflat la
27.000 de metri de gruparea italiană. Comandantul flotei italiene amiralul Campioni şi-a dat seama prin telemetrie de
pericolul care plana asupra unităţilor sale, având după avarierea lui „Giulio Cesare”, un singur cuirasat disponibil de luptă
„Conte di Cavour” în faţa a două cuirasate inamice.
- Ora 16.01. Campioni a ordonat imediat întoarcerea liniei lui de luptă sub acoperirea unei perdele groase de
fum lansată de distrugătoare „Saetta” şi „Freccia” la ordinul căpitanului Amleto Baldo. Decizia lui Inigo Campioni a fost
criticată mai târziu, deoarece amiralul italian a supraevaluat avantajul deţinut de adversari, deoarece avarierea lui „Giulio
Cesare” nu era gravă, nava păstrându-şi toate capacităţile de luptă, iar după repararea a două cazane din sala maşinilor
viteza a revenit la 22 de noduri. Deşi cuirasatele au fost dezangajate, crucişătoarele şi distrugătoarele ambelor părţi au
continuat lupta. Şase dintre crucişătoarele grele ale Flotei II italiene au angajat cu tunul cele patru crucişătoare britanice
din Force „A” dar tirul lor era imprecis şi lipsit de eficacitate. Primul duel a fost iniţiat la 15.58 de „Fiume” condus de
căpitanul Giorgio Giorgis, care a dat ordin de deschidere a focul cu tunurile de calibrul 203 mm, asupra omologului său,
în linia aliată, „HMS Liverpool” şi în curând cele două grupe de crucişătoare italiene au intrat în luptă cu cele britanice. La
ora 16.00 artileria principală, a crucişătoarelor grele „Zara”, „Bolzano” şi „Pola” îl acompaniază pe „Fiume”79.

Crucişătorul „ZARA” este luat la ţintă de artileria de pe navele
britanice.
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În spatele lor crucişătoarele „Gorizia” şi „Trento” manevrează şi continuă tirul cu obuze grele de calibrul 203
mm. Între 16.01 şi 16.05 şi gurile de foc de pe distrugătorul „Vittorio Alfieri” se alătură luptei. Britanicii răspund canonadei
italiene prin armele celor patru crucişătoare uşoare: „HMS Liverpool”, „HMS Neptune”, „HMS Orion” şi „HMAS Sydney”.
Se înregistrează şi primele daune: la 16.07 crucişătorul greu italian „Bolzano” este lovit de trei proiectile de 152 mm
trase de „HMS Neptune” care au avut ca efect blocarea temporară a cârmei şi uciderea a doi marinari în sala torpilelor.
Schijele au lovit şi distrugătorul „Vittorio Alfieri” provocând însă pagube minore. 80
- Ora 16.10. Britanicii lansează un nou atac aeronaval de pe puntea portavionului „HMS Eagle”, când 9
avioane torpiloare Fairey „Swordfish” TSR atacă fără succes în intervalul de mai sus crucişătoarele grele „Pola” ,
„Bolzano” şi „Trento”. Atacul nu are succes datorită focului antiaerian puternic iar avioanele vor apunta la 17.05 pe
puntea portavionului „HMS Eagle”. Vice-amiralul Riccardo Paladini aflat la bordul crucişătorului „Pola” văzându-se
avansat în dispozitivul inamic şi supus atacului combinat britanic din aer şi de pe mare, ordonă retragerea acoperită de
un ecran de fum lansat de distrugătoarele din diviziile IX şi XI81.
Acţiunea de fumizare acoperă teatrul de luptă, iar intermitent distrugătoarele italiene ieşeau pentru a lansa
torpile, apoi dispărea din nou, ceea ce făcea dificil pentru englezi lovirea ţintelor. Atacul curajos cu torpilă a
distrugătoarelor italiene s-a desfăşurat între orele 16.06 şi 16.28 astfel: distrugătorul „Alfieri” (Comandat Capitan de vas
Lorenzo Daretti) lansază patru torpile, urmat de „Freccia” (Cdt. Amleto Baldo) cu două torpile la ora 16.18, apoi
distrugătorul „Artigliere” (Cdt. Carlo Margottini) cu patru, secondat cu acelaşi număr de lansări de „Lanciere” (Cdt.
Carmine D’Arienzo) şi la ora 16.28 distrugătorul „Vivaldi” (Cdt. Giovanni Galati) lansează ultimele două torpile spre
navele engleze. Şarja aceasta de 16 torpile sileşte vasele de război britanice să manevreze, ceea ce întârzie acţiunea
de urmărire a cuirasatelor italiene. Deşi „HMS Warspite” şi „HMS Malaya” se alătură luptei cu armamentul secundar,
cele două părţi nu îşi mai provoacă stricăciuni semnificative. Vasele de război ale amiralui Cunningham au reluat
urmărirea, dar nu au putut ţine pasul cu navele italiene mai rapide. Treptat navele lui Campioni se retrag la vest, spre
Messina, în spatele ecranului de fum, iar la 16.50 duelurile de artilerie încetează82.
- Ora 16.40. La locul luptei îşi fac apariţia 126 de bombardiere orizontale ale Regiei Aeronautica, din grupurile
88, 45 şi 32 Stormo de la baza Decimomannu din Sardinia care îşi lansează bombele de la mare altitudine în mod
imparţial pe ambele grupări navale, deopotrivă prieteni şi duşmani. Un număr de 50 de bombardiere ale Regia
Aeronautica, Savoia Marchetti SM 79 „Sparviero” şi SM 81 atacă navele italiene, fără însă a le provoca deteriorări,
aruncând de la mare înălţime 102 bombe de 250 kg şi 331 de 100 kg, asupra escadrei britanice, dar cele mai multe au
căzut între bastimentele italiene, provocând „oroare şi furie” după afirmaţia amiralului Domenico Cavagnari, Şeful
Statului Major Naval, „creierul” operaţiunilor în anul 1940, din partea Supermarinei. Această apariţie târzie nu are niciun
efect semnificativ, deşi piloţii italienei vor raporta în mod exagerat avarierea şi scufundarea portavionului „HMS Eagle” şi
a cuirasatelor „HMS Warspite” şi „HMS Malaya”83.
- Ora 17.00. Nicio navă italiană nu mai este detectată, deşi coasta calabreză devine vizibilă de pe puntea
cuirasatului „HMS Warspite” care se afla în larg la 25 mile depărtare. Când a devenit clar pentru amiralul Andrew B.
Cunningham că inamicul nu are intenţia de a reânnoi lupta, acesta ordonă escadrei sale întoarcerea spre Malta,
gruparea britanică navigând spre sud în următoarele 14 ore, în timp ce distrugătoarele intră în portul La Valetta pentru
realimentare. Cuirasatul „HMS Royal Sovereign” escortat de distrugătoarele „HMS Nubian”, „HMS Mohawk” şi „HMS
Janus” a ajuns primul în Malta în 10 iulie la ora 20,30 pentru această operaţiune. Între timp cele două convoaie MF şi
MS au navigat la est sub escortă proprie, unul spre Malta, altul spre Alexandria, urmate în zorii zilei de 11 iulie de corpul
principal al Flotei britanice din Mediterana. Încă o dată, navele britanice au fost supuse de Regia Aeronautica la
bombardamente grele şi persistente, însă de la mare altitudine. Calvarul suferit de „HMS Warspite” este demonstrat de
faptul că în dimineaţa zilei de 12 iulie 1940, ofiţerii de pe puntea cuirasatului britanic, au numărat numai puţin de 300 de
bombe care au căzut în jurul navei lor între orele 08.50 şi 11.50, în douăzeci şi două de atacuri aeriene (!) de la mare
altitudine. Într-o asemenea situaţie, „Grand Old Lady”, deşi avea un blindaj care măsura 330,2 mm la învelişul turelelor şi
280 mm la puntea faţă, era să o păţească, când 24 de bombe grele au căzut de-a lungul babordului ei, simultan cu alte
12 bombe pe arcul de la tribord, toate la nici 200 de metri distanţă de cuirasat84. În cele din urmă „HMS Warspite” şi o
parte a Med Fleet, împreună cu convoiul rapid MF din Malta, au ajuns în siguranţă, înapoi la Alexandria pe data de 13
iulie. Celelalte două cuirasate vechi „HMS Malaya” şi „HMS Royal Sovereign”, urmate de portavionul „HMS Eagle” au
ajuns convoiul lent, iar pe 15 iulie au intrat, de asemenea, în port. Atacurile aeriene italiene s-au repetat a doua zi dar nu
au provocat pagube materiale, ci doar rănirea unor marinari de pe un crucişător. Trei aparate de vânătoare Gloster „Sea
Gladiator” din siguranţa aeriană a grupării operative decolate de pe portavionul „HMS Eagle” au reuşit să doboare pe
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ruta de întoarcere spre Alexandria un avion de recunoaştere şi două bombardiere italiane. Vor exista şi două victime
finale: distrugătorul italian „Leone Pancaldo”, trimis la Augusta, în Sicilia, va fi lovit în 10 iulie la ora 9.40 de o torpilă
lansată dintr-un Fairey Swordfish, şi se va scufunda în apă de mică adâncime. Va fi ranfluat şi se va întoarce în serviciu
activ în decembrie 1941. Un alt distrugător, „HMS Escort” va fi torpilat şi scufundat la 11 iulie, în vestul Mării Mediterane,
de către submarinul italian „Marconi”, pe ruta de întoarcere din Gibraltar, după ce participase cu Force „H” la o
diversiune în zona Sardiniei, pentru a distrage atenţia flotei italiene de la navigaţia convoaielor aliate. Britanicii au avut
avariate în bătălia de la Punta Stilo, două crucişătoare uşoare „HMS Gloucester” şi „HMS Neptune” şi două distrugătoare
„HMS Hereward” şi „HMS Decoy” iar italienii cuirasatul „Giulio Cesare” care a fost scos din luptă pe o durată de 30 de
zile, crucişătorul greu „Bolzano” şi distrugătorul „Vittorio Alfieri” care a suferit daune minore85.
După bătălie, ambele părţi au pretins imediat victoria, şi acest conflict a continuat în buletinele de război şi
anunţurile radio exagerate, dacă nu falsificate de Roma şi Londra. Prima înfruntare dintre flotele italiană şi britanică, deşi
scurtă, a reprezentat un model al războiului din Mediterana şi a demonstrat importanţa cifrurilor şi faptul că descifrarea
acestora avea să ducă la lansarea atacurilor de ambele părţi. Aliaţii erau superiori la acest capitol datorită maşinii de
decriptat ULTRA care descifrase codurilor germane şi italiene, iar bătăliile navale din Mediterana dintre 1940 -1941, vor
arăta că luptele terestre aveau să fie influenţate de eficienţa transporturilor şi a aprovizionări pe mare. Campaniile din
Libia, Grecia şi Creta dar şi bătăliile terestre din Africa de Nord aveau să depindă de soarta convoaielor care transportau
provizii, trupe, armament şi combustibili pe mare, iar succesul ofensivei italienilor pentru eliminarea britanicilor din Egipt,
depindea de proviziile primite de trupele din Libia. O analiză exactă a înregistrărilor istorice prezintă o realitate diferită,
dar în cele din urmă se poate trage o concluzie: bătălia de la Punta Stilo (Calabria) a fost o remiză. Această luptă
navală, ar trebui clasificată conform istoricului Cristiano D’Adamo ca un „angajament accidental”86 deoarece misiunea
primară a celor doi comandanţi italian şi britanic a fost aceea de a escorta pe mare convoaiele militare proprii şi nu
confruntarea în sine. De asemenea, bătălia de la Punta Stilo ar trebui definită ca şi un angajament serios, deoarece
forţele implicate au fost destul de mari: cinci cuirasate şi un portavion. Istoricul italian Cristiano D’Adamo crede că acest
act de beligeranţă, trebuie privit mai degrabă ca o acţiune întâmplătoare, decât o luptă, care deşi a angajat două flote
masive nu a provocat pierderi majore, ceea ce poate fi luat în considerare fiind un test al nivelului de pregătire şi a
capacităţii militare a celor doi adversari din Marea Mediterană: Italia şi Marea Britanie. Ambii adversari şi-au atins
obiectivul principal, asupra sosirii în siguranţă a convoaielor care au fost protejate de flotă. Bătălia navală din 9 iulie 1940
de la Punta Stilo, cunoscută ca şi bătălia Calabriei, s-a terminat nedecis, dar a produs rezultate importante în timp.
Reacţia britanică. Amiralitatea britanică nu a fost mulţumită de rezultatele bătăliei navale din largul Calabriei,
deoarece Londra a realizat că italienii nu vor accepta în Mediterana o confruntare clasică. De altfel această strategie va
fi aplicată de Italia pe toată durata războiului, britanicii având puţine oportunităţii de a realiza distrugerea în forţă a flotei
inamice, prima bătăliei navală din Mediterana, neproducând rezultatele scontate de către Londra. Dacă cineva trebuie
remarcat atunci acesta este amiralul Andrew B. Cunningham Commander-In-Chief (CIC) al Flotei din Mediterana în cel
de-al doilea război mondial. Amiralul Cunningham va fi cel care va redesena strategia britanică şi tacticile de luptă în
acest teatru de operaţiuni, punând accent pe utilizarea diferită a cuirasatelor faţă de primul război mondial, şi insistând
asupra transferului imediat de portavioane şi crucişătoare antiaeriene în Marea Mediterană.
În raportul său înaintat Amiralităţii de la Londra, Andrew B. Cunningham sublinia faptul că în cazul în care
italienii ar fi sincronizat mai bine atacurile aeronavale, acestea ar fi putut afecta în mod serios Med Fleet. Pe de altă
parte, amiralul britanic era convins că lovitura care a afectat nava-amiral italiană „Giulio Cesare” a avut „un efect negativ
asupra moralului italienilor în Marea Mediterană ”87, cu mult mai mare decât prejudiciul material pricinuit. Bătălia de la
Punta Stilo, a dezvăluit însă şi punctele vulnerabile ale Flotei mediteraneene pe care Londra o avea la Alexandria în
Egipt, şi anume faptul că doar veteranul din bătălia Jutlandei, cuirasatul „HMS Warspite” a putut lupta de la distanţă cu
navele de linie şi crucişătoarele grele italiene. Această primă confruntare cu Regia Marina, a întărit convingerea
comandantului Med Fleet, amiralul Andrew B. Cunningham, în situaţia de a lupta împotriva unui inamic superior din
punct de vedere numeric şi să forţeze decizia de a cere mai multe nave moderne Amiralităţii de la Londra, printre care
un cuirasat cu arme cu rază lungă de acţiune, crucişătoare grele echipate cu tunuri de calibru 8 inch, un portavion rapid
şi câteva din crucişătoarele antiaeriene înzestrate cu noul sistem de artilerie tip „pom-pom”.
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Harta bătăliei navale de la Punta Stilo (Calabria)
în viziunea Cpt. Stephen W. Roskill, istoricul oficial al Royal
Navy în cel de-al Doilea Război Mondial reconstituită pentru
site-ul naval-history net. de Gordon Smith.

Potrivit celor semnalate de amiralul Cunningham, acesta se arăta dispus să se confrunte cu flota italiană, dar
nu în acelaşi timp, cu aparatele de luptă ale Regiei Aeronautica. Faptul că italienii nu au riscat să arunce în bătălie cele
două cuirasate moderne „Vittorio Veneto” şi „Littorio”, aflate în rodaj, a făcut ca primul angajament militar din Mediterana
să se termine remiză. Conştient de acest lucru, Andrew B. Cunningham, CIC al Flotei britanice din Mediterană, a cerut
primului ministru Winston Churchill mai multe cuirasate moderne, care se pot compara cu ultimele mari unităţi italiene 88.
A lupta cu bastimente vechi şi lente din clasa „R”, gen „HMS Royal Sovereign”, care datorită dificultăţilor mecanice, nu a
putut participa la confruntarea de la Punta Stilo, era un mare neajuns, considera amiralul britanic. Flota din Mediterana
avea nevoie urgentă de crucişătoare grele din rezerva Home Fleet, care ar fi constituit o sursă de putere alături de
crucişătoarele uşoare existente dar şi de cel puţin un portavion modern cu punte de zbor blindată, din clasa „HMS
Illustrious”, în măsură să ofere o protecţie aeriană escadrei cu baza la Alexandria în Egipt. Bătălia navală de la Punta
Stilo, a arătat că Royal Navy era inferioară ca număr şi viteză, flotei Italiei – Regia Marina, aşa că pentru a putea
controla Mediterana centrală britanicii aveau nevoie de întăriri. La reuniunea ţinută în 7 august 1940, la Londra de
Amiralitatea britanică, şi prezidată de amiralul Thomas S. V. Phillips, adjunctul şefului Statului Major Naval, analizânduse ultimele acţiuni militare din Mediterana s-a luat decizia ca doleanţele lui Andrew B. Cunningham, Commander–InChief al Med Fleet să fie îndeplinite89. Cu această ocazie Marea Britanie a lansat proiectul unei noi clase de cuirasate
rapide denumite „Lion” care să înlocuiască navele de tip vechi Dreadnought din primul război mondial.
Reacţia italiană. Pentru Marina italiană, care s-a întors în baza de la Taranto, doar cu cuirasatul „Giulio
Cesare” şi crucişătorul greu „Bolzano” avariate, şansa de a obţine un rezultat decisiv în războiul naval din Mediterana nu
a fost compromisă. Bătălia de la Punta Stilo i-a încurajat, vice-amiralul Riccardo Palladini, notând după luptă că „un
rezultat cel puţin a existat, întregul personal chiar şi cei mai umili, au simţit convingerea adânc înrădăcinată despre
capacitatea noastră de a confrunta şi bate inamicul”90. Optimismul lui Palladini, avea să fie infirmat opt luni mai târziu, la
Capul Matapan. După bătălia Calabriei, tensiunile existente între Marina Regală Italiană (Regia Marina) şi Forţele
Aeriene Regale (Regia Aeronautica) s-au intensificat. Regia Aeronautica a fost în principal ineficientă, cu excepţia
avarierii grave a crucişătorului britanic „HMS Gloucester”, dar rapoartele lor de luptă au fost umflate până la punctul de
apretinde că au scufundat 50 % din flota britanică ! Sub presiune politică, Regia Aeronautica a fost creditată cu o listă
incredibilă de succese inexistene. Ciano a continuat să afirme că el a fost sceptic cu privire la multe dintre succesele
pretinse de Regia Aeronautica, dar Benito Mussolini nu a fost, el credea cu adevărat că a distrus jumătate din puterea
navală britanică din Mediterana. În acest context, istoricul oficial al Marinei italiene, amiralul Marc’ Antonio Bragadin
menţiona că această primă confruntare dintre principalele forţe ale celor două flote italiană şi britanică din Marea
Mediterană, a fost „printre puţinele care au avut loc în timpul războiului” şi deşi nu a avut un rezultat semnificativ, acesta
a fost destul de caracteristic, deoarece „a dezvăluit deficienţele Marinei italiene”91. Amiralul Bragadin face referire la
rivalitatea păguboasă dintre Marina şi Aviaţia italiană dar şi la lipsa de colaborare dintre Regia Marina şi Regia
Aeronautica în bătăliile ce vor urma. Serviciul Istoric al Marinei Italiene a prezentat rapoarte de luptă prin care era
subliniat faptul că a devenit clar în timpul acestei operaţiuni, ineficienţa recunoaşterii aeronavale dar şi cooperarea
deplorabilă între Marină şi Forţele aeriene.
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Astfel amiralul Inigo Campioni, nu a fost informat în mod operativ despre mişcările inamicului în 8 - 9 iulie 1940
iar în timp ce bătălia avea loc în apropierea coastei Calabriei, nu a existat o protecţie aeriană pentru navele italiene.
Bombardierele solicitate cu insistenţă de comandantul şef al flotei, au sosit prea târziu; în schimb avioanele torpiloare
britanice au atacat la momentul potrivit, şi nu numai sângele rece cu care au manevrat comandanţii crucişătoarelor grele
italiene au salvat Regia Marina de la un dezastru. Ca şi cum toate acestea nu erau de ajuns, bombardierele italiene au
atacat din greşeală, navele lor, fără succes, când s-au dezangajat din luptă şi se îndreptau spre Messina. Un hidroavion
britanic, care a păstrat contactul cu flota italiană, a confirmat într-un raport acest lucru. După bătălia de la Punta Stilo,
şeful Supermarinei, amiralul Domenico Cavagnari, a reiterat argumentele sale pentru crearea unei forţe aeriene navale
care să depindă direct de Regia Marina, cerând schimbarea metodelor şi dezoltarea unui nou tip de aeronave adecvate
pentru cooperarea navală. Supermarina a atras atenţia că bombardamentele de la mare altitudine ale Regiei
Aeronautica nu sunt eficiente şi este nevoie, după modelul britanic şi german, de avioane torpiloare şi bombardiere în
picaj care să atace navele inamice. Deşi observaţiile erau viabile, totuşi fiind vorba de o problemă de planificare a
Comando Supremo pe termen lung, Italia datorită mijloacelor limitate din punct de vedere industrial, nu putea recupera
acest decalaj în pregătirea sa de răboi. Tensiunile dintre cele două arme, au ajuns la apogeu, mai ales că Marina
reclama Regia Aeronautica că prin presiuni politice, aceasta refuză colaborarea şi că era acreditată în buletinele de
război cu o incredibilă listă de succese datorită ginerelui lui Mussolini, contele Galeazzo Ciano, ministrul al Aerului.
Acesta nota în jurnalul său că adevărata polemică în materie de confruntări navale în Mediterană, nu este „între noi şi
englezi, ci între Regia Aeronautica şi Regia Marina”92. De altfel, Mussolini ţinea se pare la această armă mai mult decât
la Marină. Ginerele său Ciano era pilot de bombardier iar fiul lui Mussolini pilot pe avioane de recunoaştere. Totuşi cu
toată propaganda, Regia Aeronautica se afla la începutul războiului, într-o situaţie delicată, dispunând de un total de
1.684 aparate de luptă dintre care 986 erau depăşite şi doar 698 erau moderne. Cel mai bun avion de vânătoare era Fiat
CR 42 „Falco” care dezvolta o viteză maximă de 420 km /oră la o altitudine de 4.500 metri.
Concluziile primei bătălii navale pentru mediterana. 1. Conform planului operativ întocmit de Comando
Supremo, Forţele Aeriene Regale italiene (Regia Aeronautica) trebuiau să asigure protecţia flotei şi să atace la
momentul oportun escadra britanică când aceasta se afla în apele teritoriale ale Italiei în apropierea coastei Calabriei.
Pentru început Superareas -Statul Major al Forţelor Regale italiene a asigurat acoperirea aeriană a navelor de
transport plecate din Napoli şi escortate de unităţile diviziei II navale, prin grupul 3 vânătoare cu baza la Monserrat, în
apropiere de Cagliari – Sardinia. Şaptezeci şi opt de avioane de luptă din care 7 Fiat CR 32 şi 71 de CR 42 aveau
misiunea să asigure cu schimbul, protecţia aeriană a convoiului, când in dimineaţa zilei de 8 iulie 1940, a fost semnalată
forţa navală britanică plecată din Alexandria cu destinaţia Malta. Primul atac asupra escadrei inamice a fost declanşat la
ora 10.00 şi purtat până la ora 18.40 de bombardierele orizontale tip Savoia Marchetti SM 79 şi S M 81 B din brigada 10
aeriană „Marte” cu baza la Cagliari însoţite de o parte a grupului 3 vânătoare şi de aparate provenite din bazele din
Dodecanez93.
În total 72 de bombardiere italiene au aruncat de la mare altitudine, asupra navelor britanice 102 bombe de
250 kg şi 331 de 100 kg. O singură lovitură a fost înregistrată: crucişătorul greu „HMS Gloucester” este lovit pe puntea
de comandă la ora 16.00 de o bombă de 250 kg, care provoacă avarii şi 18 morţi. Merită să analizăm istoria şi
performanţele tehnice ale principalelor bombardiere ale Regiei Aeronautica, având în vedere implicarea lor masivă între
1940 -1943, în cadrul operaţiunilor militare aeronavale din Marea Mediterană şi în cele mai importante bătălii.
Bombardierele trimotoare SM 79 şi SM 81 erau fabricate de Savoia Marchetti Aviazione, fiind înzestrate cu trei motoare
Alfa Romeo 128 – RC 18 cu puterea de 860 CP94. În anul 1934, firma italiană a produs modelul S 73 ca avion de
bombardament şi transport (primul zbor la 4 iunie 1934; primele avioane de serie, 1935) apoi SM 79 „Sparviero” („Uliul”)
ca bombardier şi în 1935 şi modelul S 81 „Pipistrello” („Liliacul”) remotorizat cu motor de 840 CP şi folosit în timpul
războiului. Trebuie menţionat că în anii ’30, hidroavioanele de recunoaştere S 55 X fabricate de Savoia Marchetti
Aviazione, care au efectuat zboruri lungi între Roma şi Rio de Janeiro, au fost considerate un model revoluţionar, fiind
uşor de recunoscut după cele două hidro-fuselaje tip cocă, cu trei derive şi două motoare Isotta - Fraschini Asso-750 R
de 850 - 910 CP dispuse în tandem. Reconvertite la sfârşitul anului 1937, ca hidroavioane de bombardament, fiind
înzestrate cu armament, acestea puteau transporta 800 kg bombe, mine submarine sau torpile95. Performanţele
bombardierelor utilizate de italieni în primii ani a războiului din Mediterana erau următoarele: SM 79 şi SM 81 atingeau o
viteză maximă de 460 km /oră la o altitudine de 3.790 metri, viteza ascensională fiind de 5,10 m / secundă, plafonul
7.500 metri iar distanţa maximă de zbor de 2.600 km. Concepute pentru bombardamentul orizontal de la înălţimea de
3.600-4.000 metri altitudine pentru a nu fi lovite de artileria antiaeriană, aceste aparate multimotoare de luptă aveau
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capacitatea de a transporta până la 2.000 kg bombe, dar nu erau versatile având greutatea totală de 18,7 tone.
Producţia bombardierului SM 79 a început în octombrie 1936, şi a continuat până în iunie 1943, Savoia Marchetti
Aviazione fabricând, 1.217 astfel de aparate de luptă. La origine un avion de transport rapid mediu-curier, care a deţinut
26 de recorduri mondiale, SM 79 a fost transformat în bombardier, fiind utilizat între 1936-1939, în războiul civil din
Spania, în vestita Aviazione Legionaria, apoi în războiul din Mediterana. Proiectul SM 79 a început în 28 septembrie
1934, când un prototip al acestui avion cu 8 locuri pentru pasageri a participat la cursa aeriană Londra–Melbourne, la
manşă aflându-se pilotul de încercări Adriano Bacula, care a atins viteza de 410 km / oră. Motorizat iniţial cu motoare
Isotta–Fraschini Asso XI Ri de 800 CP, apoi cu Piaggio P. IX-RC 40 (licenţă Bristol Jupiter) şi în cele din urmă cu ultima
versiune Alfa Romeo 125 RC 35, trimotorul monoplan, cu un fuselaj construit din oţel tubular acoperit cu duraluminiu, s-a
impus şi ca variantă militară96.
Uşor de recunoscut după fuselajul dorsal ridicat, ceea ce i-a adus porecla de „Cocoaşa blestemată”, SM 79
comparabil cu bombardierul mediu german Heinkel He 111, a fost cel mai fabricat bombardier italian în cel de-al doilea
război mondial, fiind produs în licenţă în România şi Spania, rămânând în serviciu unor aviaţii ca cele din Iugoslavia,
Brazilia şi Iraq până în 1952. Echipajul bombardierul era compus din 6 oameni: pilot, co-pilot, inginer de navigaţie /
mitralior, radio-operator, bombardier şi tunar, fiind armat cu o mitralieră fixă MG 151 de calibru 20 mm şi două mobile
Breda–SAFAT de 7,7 mm, putând transporta 1.200 kg de bombe sau două torpile la exterior de 450 mm, dar având în
vedere manevrabilitatea sa scăzută, se utiliza doar o singură torpilă în greutate de 876 kg. Dispunerea înghesuită a
cockpit-ului şi gondolei cu instrumentele de bombardare făcea imposibilă pentru echipaj săp îndeplinească simultan şi
sarcina de atac şi cea de apărare în spate. Bombardierul putea ataca în diverse variante de înarmare, cu două bombe
de 500 kg, sau cinci de 250 k, 12 de 100 kg. sau sute de grenade. Considerate invulnerabile în timpul luptelor de pe
cerul Spaniei, când din 100 de bombardierele SM 79 „Sparviero” folosite în spijinul generalului Franco şi a forţelor
naţionaliste au fost pierdute doar patru, SM 79 a fost utilizat cu succes în atacurile aeriene asupra Eritreei şi Albaniei.
Având în vedere experienţa dobândită pe câmpul de luptă din Spania, SM 79 a constituit coloana vertebrală a forţelor de
bombardament ale italiei în cursul celui de-al doilea război mondial, Regia Aeronautica având la dispoziţie 612 aparate
în momentul intrării Italiei în război. Conflictul civil din Spania a evidenţiat şi deficienţele bombardierului: lipsa măştii de
oxigen pentru funcţionare la mare altitudine, instabilitatea în zbor şi vibraţii la viteze de peste 400 Km / oră. Britanicii au
văzut în 14 iunie 1940, pentru prima dată bombardierul SM 79 în acţiune, atunci când italienii au atacat portul Aden în
Africa Orientală. Intrarea Italiei în cel de-al doilea război, le-a adus însă peste câteva zile primele pierderi, în
confruntarea cu Royal Air Force (Forţele Aeriene Regale britanice).
Astfel în 22 iunie 1940, primul bombardier SM 79, aflat într-o misiune de recunoaştere şi pilotat de locotenentul
Francesco Solimene din Squadriglia 216, este atacat deasupra insulei Malta de două avioane de vânătoare britanice
Gloster „Gladiator”97. Ultimul dintre acestea, pilotat de Lt. George Burges îl mitraliază de la înălţime doborându-l
deasupra aerodromului Kalafrana, avionul italian prăbuşindu-se în larg, pilotul Solimene şi navigatorul Torrisi fiind salvaţi
din mare, ceilaţi patru membrii ai echipajului pierind. În 10 iulie în timpul bătăliei din largul Calabriei, douăzeci de
bombardiere SM 79 neescortate atacă docurile din La Valetta, insula Manoel, Tarxien şi Zabbar, un „Sparviero” fiind
doborât lângă fortul San Leonardo iar în bătălia de la Punta Stilo, Regia Aeronautica pierde alte două bombardiere SM
79, unul din „Gruppo” 38, celălat din grupul 90, ultimul fiind distrus în 11 iulie de un avion de vânătoare Gloster „Sea
Gladiator” decolat de pe puntea portavionului „HMS Eagle”. Totuşi, nici aparatele Blackburn B-24 „Skua” nici Gloster
„Gladiator” ale RAF nu constituiau o primejdie reală faţă de SM 79 „Sparviero” fiind mai lente cu 10 - 90 km /oră, dar
apariţia pe teatru de luptă din Mediterana a aparatelor Hawker „Hurricane” şi Fairey „Fulmar”, mult mai rapide, au
provocat pierderi semnificative. O dată cu noile avioane de vânătoare Supermarine „Spitfire” şi cele americane P-40, P38, bombardierul italian net inferior când era atacat din spate şi de la înălţime, va fi folosit doar în acţiuni de noapte sau
ca avion torpilor. După armistiţiu, Republica Socială Italiană (RSI) alui Benito Mussolini, mai binecunoscută sub numele
Republica de la Salo, a continuat să utilizeze în luptă bombardierele SM 79 tip III, dar fără prea multe succese. Celălalt
aparat de luptă utilizat de italieni în bătălia navală de la Punta Stilo, Savoia Marchetti SM 81, „Pipistrello” („Liliacul”)
derivat din SM 79 avea o vizibiliate mai bună decât „Sparviero”, ferestrele multe de pe fuselaj dând impresia de avion de
transport98.
Comunicarea era mai bună pentru cei şase membrii ai echipajului, armamentul fiind îmbunătăţit faţă de vechea
versiune cu tren fix de rulare, dar şi acest bombardier era ineficient când se confrunta cu atacul de la înălţime a
avioanelor aliate moderne P - 40 sau Spitfire V. Aparatul SM 81, sau S 81, a intrat în componenţa forţelor aeriene regale
italiene în anul 1935, până la sfârşitul războiului fiind construite 535 de exemplare. Folosit experimental în luptele din
Abisinia şi în războiul civil din Spania în cadrul Aviazione Legionaria şi comparabil cu germanul Junkers Ju 52 şi
britanicul Bristol „Bombay” trimotorul SM 81 „Pipistrello” era înarmat cu şase mitraliere Breda-SAFAT de calibrul 7,7 mm
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având acroşate 2.000 kg de bombe în diverse variante de atac în zbor orizontal: 4 bombe de 500 kg, 4 de 250 kg, 16 de
100 kg, 28 de 50 kg, 56 de 31 kg, de 20 kg, 15 kg sau bombe incendiare. Cu un cockpit încăpător pentru echipaj, în fapt
o gondolă semiretractabilă, SM 81, era înzestrat cu un echipament de transmisie modern ce includea radioreceptoare
AR 5, un radiocompas P 63 N, radio transmiţător RA 3501 şi o cameră foto rapidă tip OMI 30 în nacela mitraliorilor.
Avionul SM 81 a fost transformat în bombardier din avionul de transport SM 73 la ideea eroului fascist şi viitor mareşal al
aerului Italo Balbo, pentru a servi ca aparat de luptă în coloniile italiene din Africa. Primul prototip SM 81, cu indicativul
MM 20099 a zburat la Verigiate, lângă Varese în 8 februarie 1935, la manşă fiind pilotul Adriano Bacula. În urma reuşitei
zborului, Regio Aeronautica a comandat în 1935, o sută de bucăţi. Bombardierul SM 81 a cunoscut mai multe variante
de motorizare: astfel pentru început a fost înzestrat cu motoare Alfa Romeo 125 RC 35, apoi cu Piaggio PX RC 15,
ulterior cu Piaggio P IX 40 şi în final cu Alfa Romeo 126 RC. Totuşi viteza sa maximă nu depăşea 347 km /oră la un
plafon de 3.000 de metri, altitudinea maximă la care putea zbura fiind de 7.000 metri. La declararea războiului de către
Italia lui Benito Mussolini, primul bombardament asupra Maltei a fost efectuat de zece trimotoare Cant Z 1007 de la
4.200 de metri altitudine escortate de avioane de vânătoare Fiat CR 42 din „Gruppo” 2 de vânătoare al colonelului Aldo
Quarantotte. A fost primul atac cu bombă asupra Maltei de la războaiele medievale, italienii reuşind să lovească Porto
Grande, pista aeroportului Hal Far şi fortul San Elmo. Alte 25 de bombardiere SM 79 şi SM 81, escortate de 18 avioane
de vânătoare C 200 Saetta au atacat la ora 4.30 în 11 iunie 1940, aerodromurile britanice din insula Malta de la Hal Far,
Valetta şi Kalafrana. Dispunând de sistem radar garnizoana britanică, a alertat RAF care a trimis în întâmpinarea lor 3
aparate de vânătoare biplane Gloster „Gladiator” sub ordinele comodorului F. H. Mark Maynard. Trei bombardiere
italiene au fost avariate de către artileria antiaeriană a navelor „HMS Terror”, „HMS Aphis” şi „HMS Ladybird”, dar au
reuşit totuşi să se întoarcă la baza lor din Sicilia99. Drept ripostă 6 bombardiere Vickers ”Wellington” din escadrila 99 a
căpitanului Field au atacat Milano.
2. În prima decadă a lunii iulie 1940, ziarele italiene publică cu titluri mari, pe prima pagină: „În trei zile am
anihilat 50 % din potenţialul naval britanic din Mediterana”. Enunţul îi aparţinea lui Benito Mussolini100. Ziarele din
peninsulă susţineau aceste cifre fanteziste, făcând caz de atacurile aeriene realizate de Regia Aeronautica între 8 şi 17
iulie 1940. Este adevărat că în 8 iulie, 72 de bombardiere Savoia Marchetti SM 79 şi SM 81 provenind de la bazele din
arhipelagul Dodecanez au aruncat asupra navelor britanice 102 bombe de 250 kg şi 331 de 100 kg, dar au înregistrat o
singură lovitură asupra crucişătorului greu „HMS Gloucester”, care a fost avariat. A doua zi atacul a fost reluat de 126 de
bombardiere trimotoare italiene, sprijinite de trei grupuri de vânătoare cu baza la Catania (grupul 6 şi 7 formate din
aparate Macchi MC 200 şi Fiat CR 42 şi „Gruppo” 2 care dispunea de noile avioane Reggiane 2001 Re) ce au lansat pe
ruta de retragere a bastimentelor Med Fleet, 8 bombe de 500 kg, 236 de 250 kg şi 270 de 100 kg, care s-ar fi soldat
potrivit comunicatelor oficiale cu scufundarea şi avarierea gravă a mai multor nave britanice. Piloţii italieni au raportat că
au lovit două cuirasate pe „HMS Warspite” şi „HMS Malaya”, dar deşi bombele lor au căzut în apropierea celor două, nu
au provocat avarii, informaţiile fiind exagerate. În cele două acţiuni aeriene separate, la Punta Stilo şi în apropierea
Sardiniei, italienii erau convinşi de propaganda lor că au reuşit să scufunde sau să avarieze 4 cuirasate şi un portavion
britanic, de aici titlurile din presă cu anunţata anihilare a 50 % din flota britanică din Mediterana, ceea ce s-a dovedit în
final eronat, inamicul pierzând în realitate un distrugător („HMS Escort”) şi având avariate distrugătoarele „HMS
Hereward” şi „HMS Decoy” cât şi crucişătoarele uşoare „HMS Gloucester” şi „HMS Neptune”101. Atacurile aeriene
reprezentau cel mai mare pericol pentru navele oricărei puteri. O flotă era eficientă doar dacă era însoţită de propriile
avioane şi conform opiniei amiralului britanic Cunnigham era nevoie de mai mult de trei biplane vechi Gloster „Sea
Gladiator” care au apărat flota sa în bătălia din largul Calabriei, de bombardierele S 79 italiene ineficiente şi echipate cu
bombe necorespunzătoare pentru a ataca punţile blindate ale navelor. Dacă Luftwaffe ar fi acţionat în acele momente în
zona luptei, deranjul ar fi fost mare avertiza Cunningham. Autorităţile de la Roma au omis să facă publice erorile tragice
de apreciere, între Aviaţia şi Marina italiană, care au creat precedente regretabile de altfel, în bătălia de la Punta Stilo
(Calabria), când 50 de bombardiere au intervenit contra vaselor de luptă ale Supermarinei, aruncând bombe timp de
şase ore asupra bastimentelor italiene după afirmaţiile amiralului Domenico Cavagnari şeful de Stat Major al Regia
Marina.
Ulterior în 19 iulie, în bătălia de la capul Spada, care a început la 07.22 bombardierele italiene au sosit la 12.37
şi şi-au aruncat încărcătura de bombe asupra navelor britanice care-i salvau pe naufragiaţii crucişătorului italian
scufundat „Bartolomeo Colleoni”. Tensiunile dintre cele două arme au fost declanşate încă din 28 iunie 1040, când
mareşalul aerului Italo Balbo a fost doborât deasupra portului Tobruk de către apărarea antiaeriană a crucişătorului
italian „San Giorgio”, care luase avionul Savoia Marchetti SM 79 al guvernatorului Libiei, drept un bombardier englez.
Tactica bombardamentelor de la mare altitudine, tip „covor de bombe” utilizată în bătălia de la Punta Stilo dar şi în
celelalte angajamente între 1940 şi 1941 s-a dovedit un eşec, datorită lipsei de precizie. Mult mai satisfăcătoare asupra
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navelor se vor dovedi bombardamentele în picaj sau cele cu torpilă aeriană. Dacă performanţele bombardierului
orizontal SM 79 „Sparviero” în bătăliile din Mediterana au fost mediocre, reconvertirea lui ca avion-torpilor s-a dovedit un
succes. La începutul războiului, se formează o unitate specială aerotorpiloare, Raggruppamento Aerosiluranti, sub
comanda colonelului Moioli, care din 25 iulie 1940, vor face exerciţii de antrenament în poligonul de la Fiume, folosind
50 de torpile vechi Whitehead. Nacela şi turela ventrală a bombardierului sunt eliminate, iar aparatul este reamenajat
pentru misiuni de torpilare. Până la sfârşitul anului 1940, în 17 atacuri cu torpile, avioanele torpiloare SM 79 „Sparviero”
au avariat nave aliate cu un deplasament total de 27.578 tone, printre care crucişătoarele „HMS Kent” şi „HMS
Liverpool”, ultimul torpilat în 14 octombrie 1940, de căpitanul Massimiliano Erasi, nava britanică pierzând o parte din
provă şi având nevoie de 13 luni de reparaţii în docul uscat. Anul următor, în 87 de atacuri avioanele torpiloare italiene
au scufundat nouă nave britanice cu un deplasament total de 47.700 tone printre care navele de transport „SS Imperial
Star” de 10.886 t.., „SS Empire Pelican”, „SS Empire Defender” şi distrugătorul „HMS Fearless” avariind grav alte
douăsprezece cu un deplasament de 83.600 tone, printre acestea, crucişătorele „HMS Manchester” şi „HMS Phoebe”.
În timpul acestor atacuri, italienii au înregistrat pierderea a 14 avioane torpiloare „Sparviero”102. În volumul său de
memorii, amiralul Andrew B. Cunningham nota că în perioada 1940-1941, forţele aeriene italiene au dezvoltat o acţiune
extraordinară deasupra mării şi au dat impresia că escadrilele din aer, cele de avioane torpiloare erau special instruite
pentru operaţiuni asupra navelor britanice. De asemenea, Cunningham menţionează că recunoaşterea lor aeriană a
fost deosebit de eficientă, deoarece după ce avioanele de observaţie italiene detectau navele britanice pe mare, după o
oră maxim două, acestea erau atacate de bombardiere103.
După război, generalul Alberto Santoni, istoricul oficial al forţelor aeriene militare ale Italiei din cel de-al doilea
război mondial, a publicat lista completă a tuturor atacurilor întreprinse de Regia Aeronautica, de-a lungul a cinci zile, în
timpul confruntării navale de la Punta Stilo, inclusiv atacurile asupra bazei britanice din Gibraltar. Potrivit documentelor
oficiale, aparatele de luptă care au participat la aceste operaţiuni au fost bombardiere de tip Savoia Marchetti SM 79,
Savoia Marchetti SM 81 şi câteva Cant Z.506, niciunul nefiind echipat cu torpile, deoarece această armă se afla în iulie
1940, în probe în cadrul Regiei Aeronautica. Astfel în 9 iulie, potrivit datelor generalului Santoni, 126 de bombardiere
italiene au lansat 8 bombe de 500 kg, 236 de 250 kg şi 270 de 100 kg104. În această perioadă forţele aeriene italiene au
executat bombardamente de la mare înălţime, „de la aproximativ 12. 000 de picioare, sub focul antiaerienei grele a flotei
şi pentru acest tip de atac, precizia a fost destul de bună” notează şi amiralul britanic Andrew B. Cunningham105,
amintind că în timpul bătăliei Calabriei, bastimentele sale de război au fost atacate timp de cinci zile din aer, nava-amiral
a flotei, cuirasatul „HMS Warspite” şi distrugătoarele din escorta imediată fiind atacate de 34 de ori în patru zile cu 400
de bombe! Pura întâmplare, menţionează comandantul Med Fleet, a făcut ca navele sale să nu fie avariate şi
scufundate. Amiralul britanic a remarcat că, în primele luni ale războiului bombardamentele italiene au fost cele mai
bune pe care el le-a văzut, mult mai bune decât ulterior, cele ale germanilor. În 1942, şaizeci de atacuri cu torpile
aeriene s-au soldat cu scufundarea a zece nave aliate, cu un deplasament de 30.450 tone, alte trei fiind avariate, un
total de 32.140 tone. În 1943, aparatele „Sparviero” au scufundat trei nave aliate, cu un deplasament de 13.800 tone, şi
au avariat alte patru, în valoare de 35.300 tone. Asul din Squadriglia 278, creditat că a scufundat 90.718 tone nave
inamice în apele Mediteranei, căpitanul Carlo Emanuele Buscaglia, a devenit cel mai faimos pilot torpilor italian de pe
SM 79, reuşind să atace şi să avarieze grav şi crucişătoarele grele britanice „HMS Kent” şi „HMS Glasgow”, primul în
rada portului Bardia în 17 septembrie 1940, celălalt în 3 decembrie 1940, în golful Suda din apropierea insulei Creta, în
ciuda plasei anti-torpilă din jurul navei, „HMS Glasgow” fiind scos din luptă pentru nouă luni. În ianuarie 1941, Buscaglia
este transferat la baza aeriană X CAT din Catania, unde participă alături de piloţii germani de pe bombardierele în picaj
Junkers Ju 87 „Stukas” la atacul împotriva portavionului britanic „HMS Illustrious”, reuşind o lovitură la ţintă.
Promovat căpitan, este numit comandant al noi escadrile 281 de avioane torpiloare cu baza la Grottaglie în
Apulia şi i-a parte la bătălia de la Cap Matapan, când atacă portavionul „HMS Formidable”, nereuşind însă să-l avarieze.
Decorat cu Medaglia di Silver al Valor Militare în cinci rânduri pentru bravură, datorită succeselor sale ca şi comandant
al Gruppo Aerosiluranti di Littoria, (grupului 132 aerian) ce avea ca misiune atacul cu torpile asupra navelor comerciale
aliate. Această unitate a avut rezultate strălucite în bătălia de lângă insula Pantellaria, fiind compusă din elita aviaţiei
torpiloare italiene şi reunind piloţi ca Martino Aichner, Carlo Faggioni şi Giulio Cesare Graziani. De pildă Martino
Aichner, supranumit „Delfinul” a reuşit să torpileze şi să scufunde distrugătorul „HMS Bedouin” în 15 iunie 1942. În 12
august 1942 este promovat la gradul de maior, fiind decorat la Roma alături de asul german Hans-Joachim Marseille,
de însuşi Mussolini pentru cele 29 de misiuni, în care a lansat 24 de torpile care şi-au atins ţinta reuşind să scufunde 2
crucişătoare, 2 distrugătoare şi 5 nave de transport şi să avarieze un portavion, două cuirasate, şase crucişătoare şi trei
vapoare. Mai târziu, când apărarea antiaeriană a flotei a fost îmbunătăţită şi luptătorii britanici au doborât o parte din
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aparatele torpiloare ale escadrilelor instruite ale Regiei Aeronautica, operaţiunile aeriene italiene deasupra mării, au
avut mai puţin succes. La începutul războiului, remarca însă amiralul Cunningham, vasele de război britanice erau
neprotejate la acest tip de atac106.
Atacul, torpilarea, scufundarea şi avarierea a patruzeci şi şase de nave de transport şi de război britanice, a
fost cel mai important rezultat pentru Regia Aeronautica, demonstrând că şi fără ajutor aerian german, italienii ar fi fost
în măsură să menţină între 1940 -1942 o prezenţă ameninţătoare în teatrul de război din Mediterană. Din nefericire
pentru italieni, în 12 noiembrie 1942, eroul lor Carlo Buscaglia va fi doborât de un Spitfire în timpul invaziei aliate în
Africa de Nord, fiind declarat mort în luptă şi decorat post-mortem cu cea mai înaltă distincţie militară Medaglia d’Oro.
Eronat: Buscaglia, grav rănit, a supravieţuit prăbuşirii fiind capturat de aliaţi şi dus în prizonierat în SUA la Fort
Mead107. După armistiţiu din 8 septembrie 1943, Carlo Emanuele Buscaglia, părăseşte lagărul de prizonieri, fiind
cooptat în noua formata Aeronautica Cobelligerante del Sud, aviaţia militară italiană care lupta de partea puterilor Aliate.
Paradoxal, în acelaşi timp, în Italia de Nord ocupată de germani, regimul fascist a lui Benito Mussolini şi propaganda
Republicii de la Salo, îl revendica ca simbol, Gruppo Aerosiluranti No. 1, ce aparţinea de Aeronautica Nazionale
Repubblicana, purtându-i numele. În 15 iulie 1944, Buscaglia este numit comandant al forţei 28 bombardiere, cu baza la
Campo Vesuviano, lângă Napoli fiind înzestrată cu aparate americane Martin Baltimore A - 30. În 23 august 1944, în
timp ce pilota noul bombardier A -30, alături de un instructor, datorită unui incendiu la bord, se prăbuşeşte cu aparatul,
fiind transportat la un spital din Napoli, unde decedează a doua zi datorită rănilor. Astfel se sfârşeşte povestea celui mai
mare as al aerului pe care l-a avut Italia în timpul celui de-al doilea război mondial.
3. Retragerea flotei italiene, după lovirea norocoasă a cuirasatului „Giulio Cesare” de obuzul de calibru 381
mm tras de pe „HMS Warspite”, a primit critici negative din partea britanicilor. Amiralul Andrew B. Cunningham în
memoriile sale, a făcut remarci sarcastice la acest eveniment, scriind că „această lovitură (asupra navei-amiral a
italienilor - n. n.) a fost prea mult pentru amiralul italian Riccardi”.108 În realitate era vorba de amiralul Inigo Campioni,
comandantul flotei italiene, fostul ataşat naval al Italiei de la Paris din perioada interbelică. Opinia comandantului flotei
britanice din Mediterana, Andrew Cunningham, este prea „dură” nota vice-amiralul Gregory Mezeviris, fost coleg de
diplomaţie între 1925-1928 cu Inigo Campioni în capitala Franţei pe vremea când era ataşatul naval al Greciei. Acesta
menţiona faptul că italienii au acceptat bătălia în speranţa atacului masiv al forţei lor aeriane care ar fi reuşit să aducă un
echilibru de putere între navele de linie, înainte de întâlnirea dintre cele două flote. Acest lucru nu s-a întâmplat iar
navele italiene au rămas fără protecţie aeriană atunci când au fost atacate de avioanele torpiloare decolate de pe puntea
portavionului britanic „HMS Eagle”. Reducerea vitezei cuirasatului „Giulio Cesare” de la 25 de noduri / oră la 18 noduri,
după ce a fost avariat de proiectilul tras de pe cuirasatul britanic „HMS Warspite”, l-a silit pe amiralul Campioni să ordone
retragerea, deoarece mai avea la dispoziţie un singur cuirasat împotriva a două britanice superioare din punct de vedere
artileristic. Deşi avea la dispoziţie un număr mare de crucişătoare şi distrugătoare, dar lipsit de sprijin aerian în faţa
atacurilor de pe portavionul „HMS Eagle”, amiralul italian a considerat că este insuficient pentru a proteja cele două vase
de război „Giulio Cesare” şi „Conte di Cavour”, în acel moment, singura forţă principală a flotei italiene. Decizia sa este
controversată, deoarece probabil că mulţi amirali aflaţi în situaţii similare în istorie, ar fi riscat şi continuat lupta, dar
ordinul de retragere a amiralului italian nu duce lipsă de motive plauzibile. În timpul bătăliei de la Punta Stilo, însă
amiralul Inigo Campioni a comis o eroare gravă. Ce s-a întâmplat? Amiralul italian, surescitat, a dat un ordin nesăbuit
prin care a riscat nepermis când a chemat din cea mai mare bază navală italiană aproape toate distrugătoarele, după ce
alte cinci nave din cele 32 de distrugătoare prezente în largul Calabriei, au avut probleme tehnice sau au rămas fără
carburant fiind nevoite să navigheze spre porturile siciliene. Decizia precipitată a lui Campioni a lăsat pe moment fără
escortă la Taranto, cuirasatele moderne „Littorio” şi „Vittorio Veneto” care aflate la ancoră puteau fi expuse atacurilor
submarine ale inamicului. Astfel grupul distrugătoarelor condus de „Vivaldi”, care a traversat, în 9 iulie la 06.18, golful
Taranto, a lăsat fără apărare antisubmarină noile cuirasatele şi numai hazardul a împiedicat un adevărat dezastru.
Istoricul oficial al Royal Navy pentru cel de-al doilea război mondial, căpitanul Stephen Wentworth Roskill, a minimalizat
această primă bătălie navală din Mediterana între englezi şi italieni numind-o „acţiunea din Calabria” şi notând că mai
mult decât prejudiciul material provocat inamicului, important a fost „ascendentul moral asupra Marinei italiene stabilit
de britanici” î109n urma acestei lupte. Istoricii navali Cristiano D’Amato, Erminio Bagnasco, Mark Grossman, James
Sadkovich contrazic acest punct de vedere, menţionând că „acţiunea din Calabria” cum o denumeşte oficial Royal Navy,
trebuie numită în mod corect „Bătălia de la Punta Stilo”, având în vedere că a fost cea mai mare concentrare de putere
de foc în războiul din Marea Mediterană şi unul din episoadele cele mai dezbătute ale luptelor dintre flotele britanică şi
italiană.
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Astfel italienii au desfăşurat o forţă ce număra 52 de nave de luptă, printre care 2 cuirasate, 6 crucişătoare
grele, 8 crucişătoare uşoare, 32 de distrugătoare şi 4 torpiloare pe când britanicii aveau în dispozitivul de atac 3
cuirasate, 1 portavion, 5 crucişătoare uşoare şi 16 distrugătoare, un total de 25 de vase de război. O problemă
controversată ridicată de istoricii navali italieni este aceea că în timpul duelului artileristic dintre cuirasatele „Giulio
Cesare” şi „HMS Warspite”, ultimul ar fi fost avariat, lucru nerecunoscut de propaganda britanică. Astfel în 9 iulie 1940,
la ora 15.59, un locotenet de vas aflat la bordul distrugătorului italian „Freccia” a semnalat în urma tirului balistic executat
de cuirasatul „Giulio Cesare” asupra navelor britanice, un fum albastru la „HMS Warspite”. Şi marinari aflaţi la bordul lui
„Giulio Cesare”, în special cei de la centrala de tir au raportat că nava „HMS Warspite” a fost lovită de un obuz de calibru
320 mm tras de pe „Cesare”. La fel şi ziariştii italieni îmbarcaţi pe „Cesare”, printre care faimosul Alberto Mondadori şi
Vero Roberti au relatat ceea ce au observat: nava-amiral britanică a fost lovită de un proiectil de calibru 320 mm (12.6
inch) care a căzut descendent cu o viteză de 1.300 metri/ secundă! În scrieriile oficiale, publicate după război în „London
Gazette”, nu apare nicio o menţiune despre o lovitură recepţionată de legendara navă britanică în timpul bătăliei
Calabriei. În autobiografia sa, amiralul Andrew B. Cunningham menţionează doar faptul că două proiectile grele italiene
au căzut în apropierea cuirasatului ceea ce a provocat o înclinare a navei, dar fără ca aceasta să fie avariată. Mai mult,
când „HMS Warspite” a ajuns în rada portului Alexandria, amiralul a dat ordin ca echipajul cuirasatului să identifice
eventuale avarii sub linia de plutire, produse de explozia în apă a obuzelor italiene.
4. Pornind de la aceste discrepanţe, istoricul italian Enrico Cernuschi, a cercetat timp de cinci ani documentele
militare declasificate în cadrul programului „Public Record Office” în New Garden, Anglia dar şi pe cele ale Marinei
australiene cunoscându-se că în bătălia Calabriei au participat unităţile navale australiene de luptă, crucişătorul uşor
„HMAS Sydney” şi distrugătoarele „HMAS Stuart”, „HMAS Vampire” şi „HMAS Voyager”. Bizar este faptul că în colecţia
de documente originale, ale Amiralităţii britanice, unele dactilografiate, altele scrise de mână, la secţiunea ADM 199,
intitulată „Wartime damages to ships: Reports 1939-1945”, Cernuschi căutând date despre cuirasatul „HMS Warspite” în
timpul bătăliei de la Punta Stilo a descoperit o singură notiţă: „Non avaible” („Nu este disponibil”)110.
Continuând cercetările autorul italian a identificat un raport al amiralului Thomas S. V. Phillips, adjunctul şefului
Statului Major Naval, datat în 7 august 1940, care menţiona urgentarea construirii cuirasatelor rapide din clasa „Lion”
menţionând „recentele acţiuni din Mediterana” 111care au cauzat avarii la unele nave sub linia de plutire ceea ce
însemna că proiectul de construcţie al noilor cuirasate, trebuia să ia în calcul redimensionarea depozitelor de muniţie şi
rezervoarele de apă şi păcură din interiorul navelor. Istoricul naval Enrico Cernuschi, propune în ediţia din ianuarie 2008,
în „Storia Militare” necesitatea reevaluării acestei bătălii deoarece britanicii au muşamalizat unele pierderi în vara lui
1940, iar italienii fiind convinşi că „HMS Warspite” a fost avariat sub linia de plutire de unul sau două proiectilele grele
italiene de 320 mm care au căzut în apropiere iar nava a fost ulterior reparată în bazinul de carenaj la arsenalul din
Alexandria. Şi generalul Alberto Santoni, istoricul oficial al Regia Aeronautica în cel de-al doilea război mondial, notează
în cartea sa „L’Italia in Guerra: Il primo anno - 1940” că aviaţia militară italiană în cele cinci zile de atac a pricinuit unele
avarii navelor britanice. Astfel în 17 iulie 1940 un raid al bombardierelor grele Savoia Marchetti SM 82 „Canguro”
(echipaj 6 oameni; 3 motoare Alfa Romeo de 950 CP, viteză 347 Km / oră, autonomie 1.864 de mile, plafon maxim
6.000 metri, armate cu patru mitraliere şi transportând fiecare 4 bombe de 800 kg, 8 de 500 kg şi 8 de 250 kg) decolate
de la baza Guidonia ar fi avariat câteva vase de război ancorate în baza de la Gibraltar, printre care portavionul „HMS
Ark Royal” lovit de o bombă în partea dreaptă a punţii de zbor şi crucişătorul de bătălie „HMS Hood” lovit în centrala de
telemetrie112. Motivul pentru care britanicii nu au recunoscut aceste daune sună plauzibil în versiunea lui Cernuschi:
supusă în vara anului 1940, unei presiunii politice intense, Royal Navy trebuia să distrugă Marina de război italiană,
socotită inferioară, pentru ca Marea Britanie să menţină controlul asupra Mediteranei, în condiţiile în care bătălia navală
pentru Norvegia a fost pierdută în faţa Germaniei iar Franţa era cucerită. Recunoaşterea unor pierderi ar fi însemnat un
semn de slăbiciune pentru Royal Navy, iar cererile urgente de nave moderne ale amiralului Andrew B. Cunningham, CIC
al Flotei din Mediterana după „acţiunea din Calabria” (cum este numită de englezi) sau „bătălia de la Punta Stilo” (cum
este numită de italieni), indicau faptul că balansul din zona Orientului Apropiat putea fi compromis în defavoarea Londrei.
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ROLUL ARMAMENTULUI ÎN OPERAŢIUNILE TERESTRE EXECUTATE DE
TRUPELE ROMÂNE ÎN BASARABIA ŞI BUCOVINA DE NORD
(22 IUNIE - 26 IULIE 1941)
Dr. Alexandru Valentin Ştefănescu
Abstract: The key part played by military equipment in Romanian forces land operations in Bessarabia and
Northern Bukovina (June 22nd – July 26th 1941). On 22 June 1941 Germany launched Operation "Barbarossa" attacking the
Soviet Union on a wide front. Romania joined in the offensive, recovering Bessarabia and Northern Bukovina. The Romanian
contribution of troops was enormous. The total number of troops involved in the campaign was second only to Nazi Germany itself.
The Romanian Army had a total of 686,258 men under arms in the summer of 1941. Romanian units fought side by side with the
Germans and, lacking modern equipment suffered heavy loses. After the victory, a large scale analysis of the weapons impact was
made (which is the subject of present article), and the conclusion was that a reorganization was necessary. In the next years, the
number of Romanian troops sent to fight in Russia, despite the incomplete reorganization and without the deficiencies in equipment
being resolved, will exceed that of all of Germany's other allies combined, with catastrophic consequences.
Cuvinte cheie: Al Doilea Război Mondial, Armata Română, Operaţiunea “Barbarossa”, Basarabia, Bucovina de Nord.
Keywords: War World II, Romanian Army, Operation "Barbarossa", Bessarabia, North Bukovina.

La 22 iunie 1941 România intra în al Doilea Război Mondial alături de puterile Axei, implicându-se entuziast în
campania contra Uniunii Sovietice, primul obiectiv al conducerii române fiind recuperarea teritoriilor româneşti pierdute în
urma ultimatumului sovietic din vara lui 1940.
26 iulie 1941este data care marchează sfârşitul operaţiunilor de eliberare a Bucovinei de Nord şi Basarabiei.
Trupele române au suferit pierderi grele în timpul acestor lupte: 22.765 de oameni (4.271 morţi, 12.326 răniţi şi 6.168
dispăruţi), mai mari decât cele ale inamicului înfrânt (pierderile sovietice se ridicau la 17.893, dintre care 8.519 morţi). Pe
21 august 1941, conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, a devenit al treilea mareşal din istoria României, ca
răsplată pentru victoria trupelor comandate de el. A primit de asemenea şi clasele a II-a şi I-a ale Ordinului Mihai
Viteazul şi Crucea de Cavaler a Crucii de Fier germane.
Totuşi, în ciuda victoriei, comportamentul în luptă şi pierderile grele suferite de români impuneau o analiză
serioasă. În special la nivelul dotării cu tehnică de luptă - factor crucial în războiul modern - fuseseră observate o serie
de deficienţe, a căror rezolvare nu necesita amânare. Studiul de faţă reprezintă o analiză a modului cum a corespuns
tehnica de luptă a trupelor terestre în operaţiunea mai sus amintită.
Dotarea cu armament şi tehnică de luptă s-a dovedit crucială încă dinainte de implicarea României în
operaţiunile militare ale celui de-al Doilea Război Mondial, ea dictând în primă fază rolul pe care Armata Română urma
să-l joace. Astfel, utilizarea trupelor române în Operaţiunea „Barbarossa” a depins în primul rând de dotarea lor cu
armament modern, forurile superioare germane fiind sceptice, tocmai din această cauză asupra potenţialului lor
combativ, cu atât mai mult asupra capacităţii lor ofensive.
Infanteria s-a dovedit bine echipată, cu excepţia armamentului anticar. A folosit din plin surprinderea (conform
prescripţiilor regulamentare) şi concentrările de foc – ambele cu rezultate bune. De asemenea gropile individuale pentru
doi trăgători s-au dovedit mai bune decât şanţul continuu tip tranşeu1.
Arma de bază a infanteristului român, puşca ZB s-a dovedit „foarte bună în toate împrejurările” şi se recomanda
utilizarea ei sub distanţa de 300 m pentru a evita risipirea muniţiilor. La fel pentru puşca-mitralieră ZB – „armă perfectă,
nu i se poate imputa nimic nici în ofensivă, nici în defensivă” – sub distanţa de 400 m. Apreciate au fost şi mitralierele ZB
şi grenadele „foarte bune în toate împrejurările” dar insuficiente.2
De la sovietici, o impresie puternică au făcut pistoalele-mitralieră cu încărcătoare de 70 de lovituri („foarte
practic în lupta apropiată”) şi puşca semiautomată, care „ar trebui introdusă şi la noi...fiecare grupă cu două puşti pentru
bunii trăgători”3.
Puterea de foc nu a fost tot timpul la nivelul dorit şi, după modelul sovieticilor, s-a cerut suplimentarea
aruncătoarelor Brandt (un pluton de 81,4 mm la fiecare batalion de infanterie şi o companie de 120 mm la fiecare
regiment). Aruncătorul fusese folosit cu rezultate remarcabile, fiind foarte apreciat în defensivă „cu viteza lor mare de
tragere, câteva aruncătoare putând înlocui cu succes un divizion de artilerie”4. Aruncătoarele de 60 şi 81,4 mm s-au
1
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dovedit superioare omoloagelor sovietice, dar efectele au fost satisfăcătoare doar pentru calibrul mai mare. S-a simţit
nevoia şi a unui calibru peste 100 mm, cu rază superioară, care să acţioneze ca artilerie de însoţire. Pentru a urma
cavaleria s-a propus montarea pe chesoane de mitralieră, sau pe şenilete, cu muniţia asamblată în cutii speciale5.
Puterea de atac a infanteriei a fost totuşi apreciată ca fiind mică, recomandându-se să nu se mai atace fără
sprijinul artileriei, blindatelor şi aviaţiei şi doar după o cercetare atentă a poziţiilor adverse. Folosirea trupelor slab
instruite, comandate de subofiţeri de rezervă fără experienţă şi fără dotarea individuală minimă (pistol-mitralieră, binoclu,
busolă) ducând la pierderi mari6.
Deficienţele apărării anticar au fost semnalate de mai multe comandamente. Confruntate cu dese contraatacuri
„prin surprindere şi executate încontinuu, însoţite de care” care „impresionează trupele”, românii au fost nevoiţi să
adopte diverse soluţii de neutralizare a lor: aruncarea unei foi de cort peste car pentru a bloca vizibilitatea echipajului,
apoi urcarea pe vehicul şi incendierea lui sau „aruncarea unui pumn de nisip pe gura ţevii tunului, care la primul proiectil
tras este scos din serviciu”7. Pe viitor însă se cerea o dotare din belşug cu arme pentru vânătorii de care (sticle cu
benzină, grenade incendiare, fumigene, mine portative) şi împingerea artileriei anticar în imediat apropiere a primei linii
„ca unitatea să reziste în bune condiţiuni unui atac cu care”8.
S-a cerut astfel ca fiecare batalion să dispună de un pluton anticar, iar fiecare regiment de o companie, pe cel
puţin 12 piese. Se prevedea că aceste tunuri pot fi utilizate şi ca armament de însoţire în atac a infanteriştilor, odată ce
ar fi fost dotate şi cu proiectile brizante. Aceleaşi piese uşoare anticar erau cerute şi pentru detaşamentele de siguranţă
ale coloanelor9. Dovedindu-se lente şi foarte vulnerabile la atacurile prin surprindere cu blindatele, coloanele de toate
tipurile necesitau o întărire a protecţiei. Mărirea protecţiei însemna în fapt doar creşterea numărului pieselor anticar din
dotare. Nu s-a specificat nimic despre schimbarea acestui armament cu piese mai grele, cel din dotare fiind considerat
„foarte bun”. Spre exemplu tunurile de 37 mm făcuseră faţă cu succes în majoritatea situaţiilor contra blindatelor uşoare
şi medii, iar tunurile anticar de 47 mm erau privite ca „absolut necesare” doar la nivel de mare unitate, pentru
respingerea tancurilor grele10. Obiecţii a ridicat tracţiunea hipo a lor de către unităţile de cavalerie care, deşi vedeau în
tunul Breda de 47 mm o armă „corespunzătoare din punctul de vedere al focului”, avuseseră probleme din cauza
suspensiei sale fragile ce impunea doar o înaintare la pas, dar şi a mărimii sale11. Deşi puternic, tunul respectiv nu
putuse nici ţine pasul, nici sprijini eficace elementele înaintate. Pe viitor se cerea o suspensie care să suporte trap şi
galop şi eventuala motorizare a anticarului pentru regimentele purtate.
Pentru adoptarea procedeelor de mai sus în timpul luptei anticar, esenţială s-a dovedit separarea infanterie
inamice de carele proprii. Trupele române au adoptat în acest sens procedeul „mitralierelor mute” – deschizând focul în
ultimul moment12, când inamicul era foarte aproape de poziţiile proprii. Procedeul necesita însă o bună disciplină a trupei
atacate şi un inamic cu puţină experienţă în conlucrarea infanterie-blindate. În anii următori, odată cu pierderea soldaţilor
cu experienţă şi îmbunătăţirea tacticii sovieticilor el nu va mai putea fi aplicat, deşi apare constant menţionat în diversele
instrucţiuni defensive elaborate de români şi germani.
Cercetarea s-a dovedit unul din punctele slabe ale întregii armate, din cauza lipsei tehnicii necesare, atât la
infanterie, cât şi la cavalerie. Escadroanele mecanizate de tanchete R-1 s-au dovedit complet inutile în acest rol, aşa că
cele mai utilizate mijloace au fost motocicletele (în număr insuficient) şi caii. Ca urmare şi rezultatele au fost mediocre,
„unităţile izbindu-se deseori de rezistenţe prin surprindere”13.
Cavaleria a avut un rol nou în câmpul tactic, neputând utiliza „aproape deloc” manevra, dar suplinind trupele de
pionieri în atacul fortificaţiilor. Lipsită de mijloace moto „nu a putut da tot randamentul în urmărire”, ariergărzile
inamicului, majoritatea motorizate, „nu au putut fi atacate decât acolo unde au vrut”14. Foarte util s-a dovedit tractorul
Praga, „cea mai bună maşină de război”, corespunzând tuturor nevoilor (drumuri rele, teren accidentat, mocirlă).
Trupele de pionieri s-au dovedit o necesitate constantă a câmpului de luptă modern. Deşi dotaţi insuficient („sub
orice critică...mijloace rudimentare vechi de decenii”) şi neinstruiţi sau instruiţi incomplet „în preziua operaţiunilor” (mai
ales că 40% dintre ei proveneau din alte arme), au obţinut „frumoase rezultate la Linia Stalin” – pe care „au luat-o numai
cu explozibili” - şi au fost „activi în construcţii, căutarea câmpurilor minate, luptă anticar”. Evident, şi pierderile fuseseră
considerabile, tocmai din cauza acestor lipsuri din dotare. Rolul lor fusese însă hotărâtor şi se cerea prezenţa unui
pluton de pionieri la fiecare batalion. În ceea ce priveşte dotarea, se recomanda armament automat modern, grenade,
5

Ibidem, ff. 23 şi 27.
Ibidem, ff.14-15.
7
Ibidem, ff.4-5.
8
Ibidem, f.5.
9
Ibidem, ff.7 şi 9.
10
Ibidem, f.23.
11
Ibidem, f.25.
12
Ibidem, f.7.
13
Ibidem, ff. 11-12.
14
Ibidem, f.21.
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aruncătoare de flăcări, fumigene, unelte mecanice de lucru, mijloace de transmisiuni şi motorizarea lor completă. Aceiaşi
situaţie şi la pontonieri, care „au executat treceri pe îmbarcaţiuni şi poduri cu un elan care a depăşit lipsa de instruire”.
Vasele din dotare pentru podul de 16 t nu corespundeau necesităţilor trupei, fiind prea joase la apă. Absolut toate
unităţile de poduri, batalioanele de drumuri şi coloanele de unelte se cerea a fi motorizate, unele chiar cu vehicule
şenilate pentru drumurile impracticabile din Basarabia şi Ucraina.15
Eliberarea Basarabiei a însemnat şi botezul focului pentru tanchiştii români. Divizia 1 Blindată a acţionat ca vârf
de lance pentru Corpul 11 armată german, comandat de generalul von Kortzfleisch, străbătând rapid judeţul Soroca
pentru a ocupa Moghilev, nod de comunicaţii de a cărui păstrare depindea retragerea trupelor sovietice peste Nistru16.
Principalul blindat al Armatei Române, carul de luptă R-2 (tancul cehoslovac Skoda S-II-a / Panzer 35 t),
asigurând grosul Regimentului 1 care de luptă, a fost implicat în majoritatea acţiunilor, dovedindu-se o armă eficace atât
anti-infanterie, cât şi anti-tanc. Deşi un tanc uşor (9,4 tone, blindaj frontal 25 mm şi blindaj lateral 15 mm), R-2 avea ca
punct forte mobilitatea. Motorul „Praga” cu şase cilindrii, care dezvolta la 2200 ture pe minut o putere de 125 CP, asigura
carului o viteză apreciabilă în epocă: 48 km/h pe şosea şi 20 km/h pe teren. Consumul de benzină redus (80 de litrii la
100 km parcurşi) îi permiteau o rază bună de acţiune: 250 km. Suspensia era excelentă, iar toate comenzile pentru
conducerea carului erau pneumatice (cu aer comprimat), permiţând o manevrare din leviere foarte comodă. Per
ansamblu, excluzând slăbiciunea blindajului (perforabil chiar şi de către puştile anti-tanc sovietice), compartimentarea
nefericită a muniţiei în interiorul carului şi lipsa radioului şi a instalaţiei fonice de comunicare în interior, R-2 se dovedit
un vehicul de luptă performant pentru anul 1941, foarte manevrabil şi corespunzător înarmat (un tun ghintuit de 37 mm
cu 90 de proiectile explozive şi perforante şi 2 mitraliere ZB, calibrul 7,92 mm – una în turelă şi cealaltă în partea frontală
a cutiei blindate – cu o cadenţă de 850 lovituri/minut şi 1500 m bătaie eficace).17
Tunul său 3.7 cm kanon P.U.V. vz. 34, produs de Uzinele Skoda ca principal tun anti-tanc al Armatei
Cehoslovace, putea penetra un blindaj de 31 mm grosime înclinat la 30°, sau un blindaj de 45 mm grosime vertical de la
distanţe de 500 m, iar blindajul de circa 20 mm al tancurilor sovietice T-26, BT-5 şi BT-7 – principalii inamici din
campania din Basarabia – putea fi străpuns de la 1500 m distanţă18. Tancul uşor T-26 (care la momentul 1941 alcătuia
circa 40% din totalul blindatelor sovietice) era mai bine înarmat (tun de 45 mm 20 K, eficace contra tuturor blindatelor
deţinute de Axă), dar mai puţin manevrabil, mai slab blindat şi mai lent decât R-2. În timpul luptelor din Basarabia, tancul
sovietic va pierde şi acest unic avantaj din cauza lipsei de pregătire a echipajelor, a puterii insuficiente a tunurilor
produse până în anii 1934 şi a calităţii inferioare a proiectilelor de 45 mm19.
Prima luptă tanc contra tanc dusă de români a avut loc pe 4 iulie 1941, lângă Brătuşenii Noi, când germanii
solicită intervenţia Diviziei 1 Blindată pentru a stopa un puternic contraatac sovietic dat cu infanterie şi 50 de tancuri 20. În
lupta de blindate, sovieticii pierd 2 tancuri şi suferă numeroase avarii la altele (obligate ulterior să se îngroape), contra
unui R-2 pierdut de români. Infanteria şi artileria sovietică nu s-au dovedit un adversar puternic pentru R-2, tanchiştii
împrăştiindu-le în toate ciocnirile (Parcova – 5 iulie, Dealul Răşcanu – 16 iulie, Chişinău – 16 iulie), graţie puterii de foc şi
manevrabilităţii carului. În schimb lupta contra infanteriei dotată corespunzător cu mijloace anti-tanc s-a soldat cu
pierderi importante, cum este cazul acţiunii de la Drăscileni (15 iulie), când tunurile anti-tanc au incendiat două care şi
avariat alte două21.
Eliberarea Chişinăului (16 iulie 1941) s-a datorat în bună măsură vitezei şi manevrabilităţii de excepţie a
blindatului R-2. Începând cu orele 06.00, carele se revarsă pe străzile oraşului, deplasându-se în viteză pentru a ocupa
punctele-cheie, fără sprijinul şi protecţia vânătorilor moto. Acţiunea, care ar fi putut avea consecinţe grave dacă se ţine
cont de faptul că este vorba de o luptă în oraş, reuşeşte graţie elementului surpriză, inamicul neavând timp să-şi
organizeze apărarea. Subunităţi de infanterie, cavalerie şi artilerie sunt nimicite prin foc de la mică distanţă, iar pe
bulevarde carele se acoperă reciproc, prin foc încrucişat şi înaintând în şiruri paralele pe ambele laturi ale arterei. Către
seară, capitala Basarabiei fuse eliberată cu preţul unor pierderi minime22.
Tancurile de provenienţă franceză tip R-35 se vor dovedi mai puţin utile în campania din Basarabia. Grupate în
Regimentul 2 care de luptă, ele au fost considerate prea lente (20 km/h viteză maximă) pentru ofensiva preconizată şi
repartizate susţinerii înaintării Armatei a IV-a. Îşi vor dovedi utilitatea mai târziu, la asediul Odessei, graţie blindajului lor
gros (45 mm), de nepenetrat pentru puştile anti-tanc inamice. În general însă R-35 nu a corespuns nevoilor tactice, fiind
prea lente – cauză care a dus la distrugerea multor dintre ele – iar tunul lor scurt (Puteaux SA-18, calibrul 37 mm) era
15

Ibidem, ff.43-46
Dumitru, Gheorghiu coord.1998, p. 64.
17
Ibidem, pp. 48-49.
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Chamberlain, Doyle 1978, p. 245; Kliment, Francev 1997, p.138.
19
Baryatinskiy 2003, p. 64; Baryatinskiy 2006, p. 352; Kolomieţ 2001, p. 82.
20
A.M.R., Fond Regimentul 1 artilerie motorizat, dosar 1255, f.33.
21
A.M.R., Fond Regimentul ¾ vânători moto, dosar 1125/2, f.41.
22
A.M.R., Fond Divizia 1 blindată, dosar 549/2, ff.92-95.
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ineficace împotriva tancurilor sovietice. Mai târziu ele vor fi trimise în spatele frontului pentru instrucţie şi paza
obiectivelor militare23.
Dezamăgitor s-a dovedit tancul uşor R-1 (CKD AH-IV), din dotarea unităţilor de recunoaşterea ale brigăzilor de
cavalerie. Blindajul slab (5-12 mm grosime), vizibilitatea redusă, lipsa unei piese anticar (avea doar două mitraliere de
7,92 mm) şi a mijloacelor radio l-au făcut necorespunzător nevoilor cercetării. Mai mult, viteza redusă (45 km/h pe şosea
şi 20 km/h pe câmp) nu permitea utilizarea lui nici măcar ca material de însoţire ale elementelor motorizate ale
regimentelor purtate24. A fost util doar pentru aprovizionarea cu muniţii în câmpul tactic25. S-a cerut înlocuirea sa cu
tancul R-2, dar lipsa mijloacelor blindate – problemă majoră a Armatei Române în acest război – va duce la păstrarea sa
până în iarna 1942 – 1943, când suferă noi pierderi la Stalingrad şi este retras definitiv din uz.
Artileria grea „a corespuns în cele mai bune condiţiuni”, atât ca putere de foc, cât şi ca organizare, singura
excepţie constituind-o vulnerabilitatea ei la atacurile cu blindate şi atacurile aeriene, pentru remedierea cărei se cerea
introducerea unui pluton anticar pe patru tunuri la fiecare regiment de artilerie şi a unei grupe cu mitraliere antiaeriene de
13 mm la fiecare baterie26. Alte observaţii au vizat suplimentarea dotării cu muniţii - raţiile calculate iniţial fiind depăşite
de realităţile frontului - îmbunătăţirea mijloacelor de legătură (în special cu aviaţia pentru reglarea tirului şi tir de
contrabaterie) şi motorizarea tunurilor – intervenţiile fiind întotdeauna cu întârziere.
Cea mai eficientă piesă a fost obuzierul Skoda de 100 mm, „excelent în toate împrejurările” şi se recomanda
extinderea dotării cu această armă, fiecare divizie de infanterie urmând a primi 3 divizioane a câte 3 baterii fiecare, sau 2
divizioane a câte 3 baterii de 150 mm. Pentru brigăzile de cavalerie se cerea un regiment de artilerie călăreaţă pe 3
divizioane a câte 3 baterii de 75 mm, sau 2 divizioane de tunuri de 100 mm, sau un divizion de obuziere de 150 mm.
Tunul de 75 mm, arma de bază a artilerie române, s-a dovedit însă depăşit, el „nesatisfăcând ca efect material şi moral
toate nevoile câmpului de luptă”. Prea slab ca efect, se considera utilă păstrarea lui doar ca artilerie de munte (un calibru
superior neputând fi samarizat)27.
Artileria de munte nu a putut fi utilizată în operaţiunile din câmpie, fiind samarizată şi având rază de acţiune
redusă. Samarizarea presupunea formarea de coloane lungi şi lente şi, ca urmare, foarte vulnerabile. De asemenea,
intrarea în poziţie necesita despachetare de pe samare şi montare, deci un timp prea lung pentru războiul modern. La fel
şi schimbarea de poziţie. Vechile piese de munte aveau şi tuburi uzate, ceea ce le reducea şi mai mult performanţele,
iar dotarea (2 divizioane la fiecare mare unitate) era absolut insuficientă. Se cerea astfel dotarea cu noi piese, moderne,
şi un divizion în plus (preferabil obuziere grele) la fiecare brigadă de munte, atâta timp cât se opera în campanie28.
Deşi considerată cea mai complexă şi mai de succes operaţie executată de Armata Română în al Doilea
Război Mondial, eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei a scos la iveală o serie de carenţe în organizarea,
funcţionarea şi mai ales dotarea cu tehnică de luptă a forţelor române implicate. Pierderile considerabile înregistrate în
această operaţiune au fost primul avertisment pentru catastrofa ce va surveni în anul următor la Cotul Donului şi în
Stepa Calmucă. Următoarele două avertismente vor fi date în urma asediului extrem de costisitor al Odessei şi în bătălia
din anul următor de la sud de Harkov. Decizia de a angrena forţe masive în sprijinul ofensivei germane, în adâncimea
teritoriului sovietic, în 1942, înainte ca problemele de reorganizare şi înzestrare cu armament să fie rezolvate, va
constitui cea mai gravă eroare săvârşită în acest război de conducerea română.
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Secţia 3

DE LA INTERNAŢIONALISM PROLETAR LA NAŢIONAL-COMUNISM.
DESPRINDEREA DE URSS: RAŢIUNI ŞI ACŢIUNI POLITICE
Drd. Stan Stoica
Abstract. From the national-communism proletarian internationalism. Removing the USSR: reason and political
action. In the years 1959-1964 there was a political turn spectacolus communist regime in Romania. It goes from proletarian
internationalism filosovietic the national communism, an ideological hybrid that will persist until the end of the regime. Separation
from under Moscow's influence has complex causes. The most important was his desire to Gheorghiu-Dej and maintain power,
which seemed threatened by Soviet policy fluctuations. Key moments in this process were: withdrawal of Soviet troops (1958) and
"Declaration of Independence" in 1964. The consequences of this extensive maneuvers were major evolution of the communist
regime.
Cuvinte cheie: autonomie, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, Declaraţia de Independenţă, Planul Valev, naţionalcomunism.
Keywords: autonomy, the Council of Mutual Economic Assistance, the Declaration of Independence, Valev plan, nationalcommunism.

De la începutul anilor ‘60, regimul comunist din România evoluează către un hibrid ideologic ce îmbină
precepte marxiste - lupta de clasă, dictatura proletariatului, internaţionalismul proletar -, cu valori ce ţineau de trecutul
„burghez”: suveranitate, naţiune, identitate naţională, interes naţional, patriotism1. Trecerea României de la statutul de
repetitor al vocii URSS, de aliat fără personalitate, emasculat, perfect integrat în angrenajul de putere suprastatal creat
de URSS, la ceea ce s-a numit „comunism naţional”, a avut la bază raţiuni şi interese politice pragmatice. Dependenţa
excesivă şi exclusivă de un alt centru de putere, supus unor evoluţii imprevizibile, inducea o stare de nesiguranţă lui
Gheorghiu-Dej. Permanent obligat să asculte „sfaturile” Moscovei, să mulţumească, în formule diplomatice, pentru a fi
fost adus la putere, tot timpul înconjurat de oameni a căror fidelitate mergea în altă direcţie, Gheorghiu-Dej trebuie să fi
simţit ca foarte incomodă îmbrăţişarea „fratelui” de la Răsărit. În plus, încă din 1948, el însuşi era permanent urmărit de
serviciile secrete sovietice. Şeful Securităţii (Teohari Georgescu), secretarul personal (Nina Nikonova)2, şeful „gărzii
personale” (Valerian Buhikov) şi şeful său de cabinet (Mihail Gavrilovici) erau agenţi ai Moscovei3.
Acestor mai vechi realităţi se adaugă convingerea că poziţia sa în fruntea Partidului poate fi ameninţată prin
schimbările de la Moscova, căpătată mai ales în urma Congresului XX al PCUS4. Un cumul de motive ce l-au determinat
pe liderul comuniştilor români să ţintească spre obţinerea unei independenţe cât mai mari faţă de puterea sovietică.
Mişcarea trebuia astfel ajustată încât să se câştige libertatea fără a se ajunge la ruptură. Dependenţa încă foarte mare a
economiei româneşti de cea sovietică5 a determinat căutarea unor alternative care să o diminueze. Aşa se explică
încercările – la început discrete -, de stabilire a unor relaţii economice cu Occidentul capitalist6.
Ampla manevră politică de desprindere de sub influenţa Moscovei însemna conturarea unei personalităţi proprii
a regimului comunist din România, cu trăsături distincte, care să justifice ieşirea „din rând”. Două erau componentele de
bază ale noii identităţi: redescoperirea valorilor şi intereselor naţionale - ca bază de legitimare istorică a partidului şi
liderului -, şi formularea unor proiecte de viitor, vizând construirea socialismului prin forţe şi pe căi proprii, nu impuse din
afară. Un „Ianus” în care trecutul trebuia să sprijine prezentul şi viitorul.
Ieşirea din orbita URSS a căpătat un contur precis în 1962-1963, în contextul lansării planului sovietic de
specializare economică a statelor CAER, şi a fost proclamată deschis prin Declaraţia din 1964. Scopul a fost urmărit,
foarte probabil, încă din 19557, când Gheorghiu-Dej a lansat propunerea de retragere a trupelor sovietice din România.
1

Pentru introducerea noţiunii “patriotism socialist”, în 1957, edificator este editorialul Educaţia patriotică şi sarcinile ştiinţei
istorice, apărut în “Studii”, X, 1957, 6, p. 9-16.
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Nina Nikonova, secretar personal al lui Dej din 1948, era soţia lui Serghei Nikonov, ofiţerul serviciilor sovietice care a condus
Serviciul Special de Informaţii până la desfiinţarea acestuia în 1951.
3
Watts 2011, p. 175 şi 197; Directorul de cabinet al lui Gheorghiu-Dej din perioada 1952-1965, Paul Sfetcu, mărturiseşte în
memoriile sale că Gheorghiu-Dej era urmărit de sovietici, iar convorbirile sale telefonice erau interceptate (Sfetcu 2000, p. 254-255).
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câştigător în disputa cu Malenkov şi Beria, a încurajat înlăturarea unor lideri stalinişti din ţările comuniste est-europene. Procesul şi
execuţia pripită a lui L. Pătrăşcanu, în 1954, sunt relevante în acest sens.
5
Relaţiile economice româno-sovietice şi în special schimburile comerciale au crescut constant din 1948, ajungând în 1964 la un
volum de 823 mil. ruble (reprezentând 42% din volumul total al comerţului exterior al ţării), de 1,7 ori mai mare decât în 1960 şi de
patru ori mai mare decât cel din 1950 (Moraru 2008, p. 34).
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Retegan 2002, p. 10.
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Afirmaţia este sprijinită de mărturiile unor apropiaţi ai lui Gheorghiu-Dej, precum Paul Sfetcu (2000, p. 248), Silviu Brucan (1992,
p. 73-74), Alexandru Bârlădeanu (Betea 1997, passim), Gheorghe Apostol (2011, p. 140), Paul Niculescu-Mizil (2001, passim);
istoricii români şi străini au păreri împărţite în privinţa momentului angajării lui Dej pe calea autonomiei. Autori precum Ştefan
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Totodată, se poate afirma că tendinţa de a stabili o „cale proprie” a existat şi mai devreme, poate din 1945, mai sigur din
19488. Dorinţa intimă a lui Dej de a deveni stăpânul absolut al României s-a putut materializa însă abia după moartea lui
Stalin (1953), eliminarea ultimilor rivali la conducerea partidului (L. Pătrăşcanu, în 1954; I. Chişinevschi şi M.
Constantinescu, în 1957), retragerea consilierilor sovietici9 (1957) şi a Armatei Roşii (1958) şi dezlănţuirea valului de
represiune din 1958-1960, ca demonstraţie de forţă a regimului.
Crearea unei căi proprii de construire a socialismului a avut în vedere, în primul rând, continuarea
industrializării într-un ritm mai accelerat şi cu obiective mai îndrăzneţe, propusă la Congresul al III-lea al PMR (20-28 iun.
1960), când s-a aprobat planul şesenal 1960-196510 şi s-a formulat un plan general de dezvoltare până în 197511.
Accentul pe industrializarea masivă şi rapidă, cu accent pe industria grea, relevă ancorarea în concepţiile staliniste
referitoare la dezvoltarea forţelor de producţie şi a bazei tehnico-materiale. Crearea unei muncitorimi puternice urma să
asigure Partidului o susţinere de masă. Industriile metalurgică şi constructoare de maşini erau vectorii de bază ai
preconizatei dezvoltări, unul dintre obiectivele concrete fiind construirea unui imens combinat siderurgic, la Galaţi12.
Dezvoltarea potenţialului industrial propriu nu era doar o problemă economică, ci şi de prestigiu. Comuniştii
români doreau să anuleze complexele de inferioritate faţă de ţările comuniste mai industrializate, precum R.D. Germană,
Cehoslovacia şi Polonia. De aceea, momentul de cumpănă în relaţia cu URSS a fost cel al lansării planului de diviziune
internaţională socialistă a muncii, la Consfătuirea partidelor comuniste din ţările membre ale CAER (6-7 iun. 1962,
Moscova)13. Proiectul hruşciovian rezerva României rolul principal de producător de materii prime agricole. În discursul
său la această consfătuire, liderul PCUS preconiza, prin aplicarea planului, o „împletire armonioasă a intereselor
naţionale şi generale în sistemul economic mondial socialist”14, scopul fiind „construirea economiei lumii socialiste ca o
singură entitate”15. Gheorghiu-Dej nu a respins pe loc intenţiile sovietice. A insistat însă – în cuvântul său -, pe principiile
care ar trebui să stea la baza relaţiilor dintre ţările socialiste: egalitatea în drepturi, avantajul reciproc, independenţa
fiecărei ţări. Vocea distinctă a României în cadrul CAER nu era o noutate. Încă din 1959 avea opinii diferite în privinţa
mecanismelor decizionale, planurilor economice unice şi strategiilor de dezvoltare. Manifestate pe tărâm economic,
divergenţele aveau un substrat politic: scăderea dependenţei de Moscova16.
Până la Consfătuirea de la Moscova (1962) Gheorghiu-Dej nu pusese în discuţie statutul hegemonic al
Moscovei în cadrul blocului şi al mişcării comuniste internaţionale. Declaraţiile ritualice privind rolul decisiv al URSS în
“eliberarea ţării de sub jugul fascist” nu au fost întrerupte. A continuat trimiterea activiştilor de partid români la şcolile de
partid ale PCUS, predarea obligatorie a limbii ruse în şcoli şi universităţi ş.a.m.d. Cu toate acestea, încă din 1959 s-au
făcut paşi – cu discreţie -, pentru o aproiere de Occident. Turneul delegaţiei române conduse de Al. Bârlădeanu (20 iun.14 aug. 1959) în Elveţia, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Olanda şi Italia poate fi considerat începutul reorientării relaţiilor
comerciale ale României cu Occidentul17. Mascată de valul de represiune declanşat în 1958, o asemenea mişcare nu
putea fi percepută în adevărata ei semnificaţie. O schimbare făţişă de atitudine se constată abia după Consfătuirea de la
Moscova, din 1962. România blochează practic orice încercare de punere în practică a planului hruşciovian, ducând la
eşuarea lui18 şi manifestă o răceală evidentă în relaţia cu Moscova, aflată deja într-un conflict ideologic şi de autoritate
cu R.P. Chineză.
Înverşunarea lui Dej împotriva planurilor sovietice privind CAER reiese limpede din adnotările pe marginea
diferitelor rapoarte de informare primite de la Agerpres, referitoare la articole din presa străină despre CAER sau Piaţa
Fischer-Galaţi şi Adrian Cioroianu consideră că aceasta s-ar fi manifestat mai de timpuriu, un reper sigur fiind 1955. Dan Cătănuş
plasează fenomenul în 1956, după Congresul XX al PCUS; Kenneth Jowitt şi Dennis Deletant optează pentru o datare mai târzie, la
începutul anilor ‘60 (mai precis, în 1962).
8
Gheorghiu-Dej afirma, la Congresul de fuziune PCR-PSD, din febr. 1948, că „toate naţiunile vor ajunge la socialism, aceasta este
inevitabil, dar toate vor ajunge nu chiar în acelaşi fel, fiecare va aduce un specific într-o formă sau alta” (Gheorghiu-Dej, „Raportul
politic al CC la Congresul PMR”, în Articole şi cuvântări, p. 139).
9
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213-214; 216-217).
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Planul, extins pe şase ani, a fost definitivat cu concursul specialiştilor sovietici. Pentru aceasta, o delegaţie românească condusă de
Al. Bârlădeanu şi Gheorghe Gaston Marin a stat în URSS timp de două luni, în 1960; la examinarea documentelor ar fi contribuit
aproape 500 de experţi sovietici (Cătănuş 2005, p. 79).
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comună. Multitudinea notelor şi conţinutul lor, numeroasele sublinieri realizate pe text, dovedesc atenţia pe care o
acorda problemei şi convingerea că planul sovietic era menit să ducă la subordonarea celorlalte state din CAER19. În
materialele privind funcţionarea Pieţei comune caută contraargumente la planurile lui Hruşciov. Acuză chiar pe colegii
din CAER că se inspiră din această structură supranaţională „imperialistă”20. Acolo unde a întâlnit argumente în
defavoarea integrării ţărilor membre CAER, Dej a lăsat note precum „foarte just”, „convingător”, „iată exemple date şi
argumente de neclintit”21, în timp ce fragmentele favorabile au fost sancţionate cu note precum „ce frazeologie!”22 sau
„vorbărie”23.
Distanţarea de Moscova devine evidentă în 1963. O serie de măsuri luate de conducerea de la Bucureşti sunt
grăitoare: solicitarea retragerii consilierilor sovietici din MAI, refuzul de a participa la diferite proiecte de investiţii ale
CAER, în paralel cu demararea proiectului Porţile de Fier I, alături de Iugoslavia, desfiinţarea obligativităţii limbii ruse în
învăţământ, transformarea Institutului „Maxim Gorki” în Facultatea de Slavistică din cadrul Institutului de Limbi Străine,
desfiinţarea Muzeului Româno-Rus24, a Institutului de Studii Româno-Sovietice25 şi a Editurii „Cartea Rusă”, absenţa lui
Gheorghiu-Dej de la aniversarea celor 70 de ani de viaţă ai lui Hruşciov26, reluarea relaţiilor cu Albania, micuţul aliat al
Chinei împotriva Moscovei, publicarea unor fragmente din Scrisoarea CC al PC Chinez (14 apr. 1963), fără a primi
aprobarea Kremlinului27.
Tot în 1963, România încheie primele acorduri bilaterale cu China, Franţa şi Germania de Vest. În oct., ca
urmare a „crizei rachetelor” din Cuba, Gheorghiu-Dej transmitea preşedintelui american J. Kennedy că România nu
susţinea decizia sovietică de amplasare a rachetelor în Cuba şi nu va participa la nici un conflict armat provocat de
Moscova. El preciza că România nu a fost consultată de URSS în privinţa amplasării rachetelor. Totodată, exprima
dorinţa ca România să nu fie considerată inamic într-un conflict provocat de sovietici şi intenţia de a nu permite
amplasarea de armament nuclear sovietic pe teritoriul ţării28. De cealaltă parte, SUA urmărea dezvoltarea relaţiilor
economice cu statele blocului comunist, pentru slăbirea controlului sovietic asupra acestora. În iun. 1963, preşedintele
american J. Kennedy, într-un discurs ţinut la Universitatea Liberă din Berlinul de Vest, afirma că România “reprezintă un
exemplu de dizidenţă politică şi economică în cadrul blocului sovietic”29.
Primele semne ale apropierii de Occident sunt însoţite de măsuri de liberalizare internă, un bun exemplu fiind
graţierea deţinuţilor politici. Între 1 ian. 1962 şi 24 iul. 1964 are loc eliberarea tuturor deţinuţilor politici din România, fiind
19
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emise nu mai puţin de 29 de decrete de graţiere, prin care au fost puşi în libertate 12 488 de deţinuţi, alţi 2547 fiind
eliberaţi ca urmare a executării integrale a pedepsei30. Imensa majoritate a celor eliberaţi erau deţinuţi politici, dar pentru
a nu le creea o aureolă de martiri, prin exclusivitate, au fost incluşi în prevederile acestor decrete şi deţinuţi de drept
comun. Gestul de clemenţă al regimului se explică prin dorinţa de îmbunătăţire a imaginii ţării în Occident şi de câştigare
a unei anumite popularităţi în interior. Oricum, aceşti oameni, fosta elită politică, socială şi intelectuală a României, nu
mai reprezentau un pericol pentru regim, care se consolidase în interior şi obţinuse recunoaşterea externă.
Încăpăţânarea comuniştilor români de a refuza iniţiativele sovietice privind CAER şi semnalele de apropiere de
Occident determină Moscova să izoleze România în cadrul blocului. Serviciile secrete sovietice şi ale statelor membre
ale Tratatului de la Varşovia tratează România ca pe un stat ostil, începând din 196231. La nivel oficial, sovieticii numesc
în continuare România stat prieten, iar PMR, „partid frăţesc”. Nu lipsesc gesturile de curtoazie pentru a menţine
România cât mai aproape, în contextul conflictului cu China. În ascuns însă, începe infiltrarea de agenţi KGB în
instituţiile româneşti32, paralel cu sabotarea unei apropieri de Occident33.
Anul 1964 înregistrează momentele de vârf ale distanţării României de URSS: adoptarea „Declaraţiei de
Independenţă” şi respingerea „Planului Valev”.
Document programatic al politicii externe româneşti, o adevărată chartă a principiilor în relaţiile cu alte state,
Declaraţia cu privire la poziţia PMR în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale apare în contextul
încordării relaţiilor sovieto-chineze, ca urmare a afirmării doctrinei Hruşciov34. Neagreată de comuniştii chinezi, care
menţineau discursul radical antiimperialist, iniţiativa lui Hruşciov de destindere internaţională a prilejuit manifestarea
luptei pentru hegemonie între cele două puteri, în cadrul blocului comunist. Radicalizarea poziţiilor celor două puteri a
obligat celelalte state comuniste să se situeze fie de o parte, fie de cealaltă, precizându-şi clar poziţia. Dacă în perioada
de început a conflictului (1956-1962), România se situează de partea Moscovei, respingând tezele ideologice chineze35,
din 1963 face un viraj spectaculos, încercând să se situeze într-o poziţie de echilibru între cele două mari puteri.
Schimbarea se datorează nu unei seducţii subite provocată de ideologia chineză, ci de oportunitatea unei distanţări de
Moscova. Oficial, România a adoptat o poziţie de mijloc, criticând cu moderaţie ambele părţi: China, pentru faptul că a
difuzat pe teritoriul altor state broşuri propagandistice antisovietice36; URSS, deoarece nu recunoaştea în practică
egalitatea dintre partidele “frăţeşti”.
Neoficial, tezele chineze stârneau lui Gheorghiu-Dej revolta, fapt dovedit de adnotările pe marginea unor
materiale propagandistice. În oct. 1963, el folosea caracterizări deloc măgulitoare pentru teoriile lui Mao: „aiureli”, „fraze
pseudorevoluţionare”, „învolburare de idei încâlcite pentru a induce în eroare”, „echilibristică”, „jonglerie cu fraze
pretenţioase”, „aiureli de analfabeţi” ş.a.37. Aceste păreri cât se poate de tranşante despre ideologia promovată la Beijing
nu l-au împiedicat pe Gheorghiu-Dej ca în plan oficial să susţină China şi să apere dreptul fiecărui partid de a construi
socialismul pe o cale proprie. Desigur, el viza o cale proprie românească.
Declaraţia din 22 aprilie 1964 a fost atent pregătită politic, prin numeroase întruniri, consultări şi articole care au
creionat principiile directoare. Un bun exemplu este articolul Temelia de neclintit a unităţii mişcării comuniste
internaţionale, publicat de Ion Gh. Maurer în ,,Probleme ale păcii şi socialismului” (nr. 11/1963), care realiza un adevărat
slalom printre poziţiile sovietice şi chineze, încercând, prin prisma apelului la unitate, să nu deranjeze decisiv nici
Moscova, nici Beijingul şi, în acelaşi timp, să pună în valoare interesele României. Insistând pe problemele relaţiei dintre
partidele comuniste şi muncitoreşti, articolul arăta că ,,nici unui partid nu-i este îngăduit a impune altor partide linia şi
hotărârile sale, a trece peste capul conducerii de partid dintr-o ţară sau alta, a face apel la schimbarea acesteia, a sprijini
grupări din interiorul sau din afara partidelor frăţeşti din alte ţări”. Erau astfel incriminate atât acţiunile unilaterale chineze
30
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de a răspândi materiale propagandistice pe teritoriul altor ţări şi de creare a unor facţiuni maoiste în partidele ,,frăţeşti”,
cât şi tentativele sovieticilor de a-şi impune interesele în ceea ce priveşte colaborarea economică în cadrul CAER38.
Articolul lui Maurer reprezintă o primă variantă a Declaraţiei din 22 aprilie 1964, cu menţiunea că acesta era
axat mai mult pe problema relaţiilor dintre partidele ,,frăţeşti”, în timp ce Declaraţia… va insista asupra intereselor statale
româneşti.
Adoptată de o plenară a CC (17-22 apr. 1964), Declaraţia… era structurată pe mai multe capitole, inegale ca
importanţă, dar fiecare având rolul său în imaginea de ansamblu care se dorea creată. Titlurile capitolelor au fost redate
sub forma unor lozinci: 1. Acţiunea partidului nostru în vederea încetării polemicii publice; 2. Epoca noastră, epoca
trecerii de la capitalism la socialism; 3. Apărarea păcii, cauza vitală a întregii omeniri; 4. Sistemul mondial socialist, factor
determinant al dezvoltării istorice; 5. Mişcarea de eliberare naţională, parte integrantă a procesului revoluţionar mondial;
6. Mişcarea comunistă internaţională, cea mai influentă forţă politică a contemporaneităţii; 7. Pentru salvgardarea unităţii
şi coeziunii mişcării comuniste internaţionale39.
În ansamblu, documentul abordează trei teme majore: a. raporturile cu statele capitaliste; b. relaţiile dintre
partidele comuniste şi muncitoreşti; c. principiile colaborării dintre statele comuniste. În privinţa relaţiilor dintre statele
socialiste şi cele capitaliste, teza confruntării, propusă de chinezi, este ignorată prin adoptarea principiilor de bază ale
doctrinei Hruşciov: schimbarea raportului de forţe pe plan mondial în favoarea sistemului socialist, coexistenţa paşnică
între sisteme sociale diferite, posibilitatea preîntâmpinării unui nou război mondial şi recunoaşterea adevăratelor proporţii
ale capacităţii de distrugere a armelor nucleare. Sistemul capitalist este descris, în continuare, pe baza postulatelor
leniniste, ca sistem a cărui criză generalizată continuă să se adâncească şi ale cărui principale trăsături sunt natura
agresivă, reacţionară şi tendinţa permanentă de concentrare a capitalurilor, crearea de mari uniuni monopoliste
suprastatale de genul ,,Pieţei comune”, în paralel cu accentuarea contradicţiilor dintre statele capitaliste. Coexistenţa
paşnică nu implica dispariţia luptei dintre ideologia socialistă şi cea ,,burgheză”, şi nici a luptei de clasă.
Tema relaţiilor dintre partidele ,,frăţeşti” porneşte de la constatarea că neînţelegerile iniţiale dintre PCUS şi PC
Chinez s-au extins la scara întregii mişcări comuniste, aducând-o în pragul scindării. Declaraţia… menţionează pe scurt
demersurile româneşti efectuate pentru încetarea polemicii şi enunţă principiile care trebuie să stea la baza relaţiilor
dintre partidele comuniste şi muncitoreşti: egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, dreptul exclusiv al
fiecărui partid de a-şi rezolva problemele politice şi organizatorice, de a-şi desemna conducerea, de a-şi orienta membrii
asupra problemelor politicii interne şi internaţionale. Pentru prima dată un partid comunist est-european – altul decât cel
sovietic -, formula oficial asemenea principii40. Erau speculate cu abilitate declaraţiile făcute de Hruşciov cu ocazia vizitei
de reconciliere în Iugoslavia (Belgrad, 26 mai 1955)41 şi Declaraţia guvernului sovietic din 30 oct. 1956, care reafirma
principiile „deplinei egalităţi în drepturi, respectului integrităţii teritoriale, independenţei politice şi suveranităţii,
neamestecului în treburile interne”42.
Egalitatea între partide era afirmată într-un mod categoric: ,,Nu există şi nu poate exista un partid părinte şi un
partid-fiu, partide superioare şi partide subordonate, dar există marea familie a partidelor comuniste şi muncitoreşti egale
în drepturi; nici un partid nu are şi nu poate avea un loc privilegiat, nu poate impune altor partide linia şi părerile sale”43.
În privinţa relaţiilor dintre statele socialiste, Declaraţia arăta că modelul românesc de dezvoltare are la bază în
primul rând politica ,,prin forţe proprii” şi în al doilea rând relaţiile de colaborare şi întrajutorare dintre ţările socialiste. Era
reafirmată viziunea României asupra colaborării în cadrul CAER şi principiile acesteia: deplina egalitate în drepturi,
respectarea suveranităţii şi intereselor naţionale, avantajul reciproc şi întrajutorarea tovărăşească. Era respins din nou
planul unic şi organul unic de planificare, uniunile interstatale de ramură, întreprinderile proprietate comună a mai multor
ţări, complexele economice interstatale, considerate neconforme cu principiile suveranităţii naţionale. Declaraţia contesta
valabilitatea unor “reţete unice”, căile de construcţie a socialismului urmând a fi stabilite de fiecare partid marxist-leninist,
în parte44.
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Documentul PMR a fost primit într-un mod reţinut de majoritatea statelor socialiste, care au preferat să nu
comenteze oficial. Doar Iugoslavia s-a arătat favorabilă, îmbrăţişând de mai mulţi ani unele principii asumate acum şi de
comuniştii români. Statele capitaliste s-au arătat interesate de conţinutul Declaraţiei, pe care l-au apreciat, în mod corect,
ca pe o manifestare de independenţă faţă de Moscova45.
Consecinţele Declaraţiei au fost pozitive pentru România, care îşi afirma propriile interese în structuri precum
Tratatul de la Varşovia şi CAER şi deschidea perspectiva unor relaţii economice privilegiate cu Occidentul. Exploatând în
mod abil conjunctura internaţională, regimul de la Bucureşti a reuşit să se ridice de pe poziţia de reprezentant al unui
stat slab dezvoltat economic, cu o prezenţă ştearsă, fără veleităţi de actor internaţional, la un anumit nivel de vizibilitate
internaţională.
Pornind de la principiile Declaraţiei, România respinge categoric orice plan de creare a unor complexe
economice suprastatale, între care cel mai important a fost “Planul Valev”. În febr. 1964, economistul sovietic E.B. Valev
publicase, în revista “Vestnik Moskovskogo Universiteta” a Universităţii Lomonosov din Moscova, un articol referitor la
specializarea economiilor socialiste46, însoţit şi de o hartă în care nordul Bulgariei, sudul şi sud-estul României şi estul
URSS formau un complex economic interstatal cu rol agricol. Răspunsul României este dat patru luni mai târziu (12
iun.), prin intermediul revistei “Viaţa Economică”, care reproduce atât articolul sovietic, cât şi replica economistului Costin
Murgescu, intitulată Concepţii potrivnice principiilor de bază ale relaţiilor economice dintre ţările socialiste. Despre
complexul economic interstatal, în general, şi despre concretizarea lui <<dunăreană>>, în special. Răspunsul este nu
numai tranşant, dar şi dur, dacă avem în vedere nu demult proclamata „frăţie” veşnică româno-sovietică: „În definitiv
vedeniile pe care autorul le are constituie o treabă personală a acestuia. Aşa ar fi într-adevăr, dacă autorul n-ar încerca
în acelaşi timp să umble cu creionul său pe harta patriei noastre. Şi acest lucru nu i se poate permite… Articolul lui E.B.
Valev face parte dintr-un front larg de promovare a ideii complexelor economice interstatale şi a altor propuneri cu
implicaţii din cele mai grave- încălcarea independenţei şi a suveranităţii naţionale, a integrităţii naţionale a statelor
socialiste”47. După mărturia lui P. Niculescu-Mizil, acest pasaj a căpătat forma finală în urma intervenţiei directe a lui Gh.
Gheorghiu-Dej48.
Anul 1964 este deci un moment de cotitură în istoria ţării, nu doar pentru politica externă, ci şi pentru identitatea
partidului, înfăţişat de acum ca principal instrument de realizare a intereselor naţionale şi continuator al politici externe
tradiţionale româneşti49. Dacă pe termen scurt - aproape 20 de ani-, s-a câştigat o reală autonomie faţă de Moscova şi
au fost stabilite relaţii privilegiate cu Occidentul capitalist, pe termen mediu, teza ,,independenţei” şi ,,suveranităţii”,
repetată obsesiv în ultimii ani ai regimului Ceauşescu, a contribuit la izolarea ţării pe plan internaţional, la menţinerea
dogmatismului ideologic şi la blocarea unor posibilităţi de reformă. Respingând sugestiile de deschidere ale lui Mihail
Gorbaciov, N. Ceauşescu a anulat posibilitatea unui sfârşit paşnic pentru regimul comunist50.
Revenind la mijlocul anilor ’60, constatăm evoluţia spectaculoasă a regimului comunist din România. La
moartea sa, Gheorghiu-Dej (19 mart. 1965) lăsa o Românie mult diferită de cea din 1948: comunismul naţional înlocuia
internaţionalismului proletar, iar autonomia substituise servilitatea faţă de Moscova; partidul comunist, bicefal în anii
1945-1952 - „comuniştii de la Moscova”, versus „comuniştii din închisori”-, devenise un partid piramidal, disciplinat, total
supus liderului, situaţie de care va beneficia urmaşul său, Nicolae Ceauşescu.
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INFLUENŢA PUTERILOR MARITIME ASUPRA EVOLUŢIEI STATELOR
Drd. Adrian Filip
Abstract. The Influence of Maritime Power upon the States Evolution. Some states have changed their position in
the world-wide hierarchy, passing from a continental to a maritime conception. The history shows that maritime states have
experienced the periods of great prosperity in the ages when they conquered, explored, exploited and fructified the possibility of both
the sea and the sea adjacent territories. At the same time we discover also the reverse of the medal when we study the history of
the states or empires which have passed from a maritime to a continental consciousness. As long as the leaders of the states were
intended to leave the classical boundaries and explore other areas to come into contact with other civilizations, we find a great
economic development and after the change of the state policy and the transition to a continental view, we see a break of the liaison
with the other civilizations which led to economic and cultural stagnation.
Key words: maritime power; maritime conscience vs. continental conscience; navy; maritime history; geopolitics.
Cuvinte cheie: putere maritimă; conştiinţă maritimă vs. conştiinţă continentală; forţe navale; istorie maritimă; geopolitică.

În această lucrare am urmărit să scot în evidenţă faptul că marea, bogăţiile acesteia şi posibilităţile de mişcare
pe care le punea la dispoziţie, au dus la dezvoltarea şi răspândirea accelerată a culturilor maritime în istorie, au favorizat
dezvoltarea economiilor statelor maritime şi au influenţat în mod major geopolitica lumii. De-a lungul istoriei confruntarea
între civilizaţiile maritime şi cele continentale au fost o permanenţă a mişcărilor geostrategice în geopolitica lumii.
Totodată am evidenţiat faptul că statele maritime - statele cu ieşire la mare -, care au acordat importanţă puterii
maritime au avut de câştigat, în detrimentul celor care nu au făcut acest lucru. George Friedman1 spunea referindu-se la
influenţa mării asupra statelor: „Puterile maritime sunt întotdeauna mai bogate decât vecinii lor fără ieşire la mare, chiar
dacă în toate celelalte domenii sunt pe picior de egalitate. O dată cu globalizarea din secolul al XV-lea, acest adevăr s-a
apropiat tot mai mult de absolut.”2
Dacă puterea maritimă a avut o influenţă decisivă în anumite momente ale istoriei, asta nu înseamnă că este
cel mai important factor care influenţează situaţia geostrategică şi geopolitică.
1. Puterea maritimă, factor de influenţă în dezvoltarea statelor. Fiecare segment al societăţii a perceput
istoria în funcţie de pregătirea, bagajul de cunoştinţe acumulat, experienţele prin care a trecut şi tipul civilizaţiei sau
culturii în care trăieşte sau la care se raportează.
Aceleaşi evenimente fapte sau acţiuni, sunt interpretate într-un fel de către un om cu o cultură sau conştiinţă
continentală şi în alt mod de un om de cultură maritimă. Concluziile extrase din aceleaşi evenimente vor fi diferite dacă
sunt analizate de un istoric care s-a ocupat de interpretarea evenimentelor petrecute pe continent faţă de unul care a
studiat şi a dezvoltat istoria navală. În analiza istorico-militară a evenimentelor navale sau în studiul impactului acestora
asupra societăţii umane, foarte multe evenimente au fost trecute cu vederea sau interpretate eronat, din cauza
neînţelegerii fenomenelor petrecute în spaţiul maritim. În aceste condiţii de foarte multe ori a fost subestimată importanţa
evenimentelor navale şi a efectelor acestora asupra evoluţiei umanităţii, deoarece s-a desfăşurat în alt mediu decât al
celui care a interpretat fenomenul, funcţie de mediul maritim sau continental în care s-a desfăşurat. Unul dintre
exemplele cele mai elocvente este războiul Peloponesiac,
Mahan3 îşi pune întrebarea ,, poate puterea navală să aducă măreţie şi bogăţie unui stat? Categoric nu.
Binomul – întrebuinţarea şi controlul comunicaţiei maritime – este legătura în lanţul schimburilor prin care se acumulează
bogăţie. Este legătura esenţială care obligă alte state la contribuţii acordate celui care deţine puterea şi care va aduna
bogăţiile”4, dar singură nu poate crea măreţie pentru poporul care a creat-o
Evoluţia statelor maritime, a fost direct legată de evoluţia puterii maritime. De patru milenii, puterea maritimă
reprezentată de flotele de război, flotele comerciale şi infrastructura aferentă acestor organisme, au evoluat continuu,
fiind considerate motoare ale dezvoltării societăţii în ansamblu. În evoluţia statelor putem observa că bogăţia a fost şi
este necesară pentru susţinerea puterii maritime iar puterea maritimă a fost şi este necesară pentru a dobândi bogăţia şi

1

George Friedman este fondator şi CEO al Stratfor. Înainte de a fonda Stratfor, Friedman a fost directorul Centrului de Studii
Geopolitice, pe care l-a fondat în 1994, împreună cu Universitatea din Louisiana. A fost 20 de ani profesor de ştiinţe politice si
consultant pentru agenţii guvernamentale si ale înalţilor ofiţeri din armata americana pe probleme de securitate si apărare.
2
Friedman, 2009, p. 31.
3
Alfred Thayer Mahan (27 sept.1840 - 12 ian. 1914) este unul din cei mai cunoscuţi teoreticieni navali ai lumii. Ofiţer de marină,
geostrateg şi pedagog, titular din 1885, al cursului de Istoria flotei maritime la Colegiul Naval din New-Port. A fost numit de către
americani: „cel mai important strateg american din secolul al XIX-lea”.
4
Mahan, 1904, p. 132.
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a o proteja. Fără a face o retrospectivă a istoriei universale, doresc să scot în evidenţă o parte din momentele în care
dezvoltarea puterii maritime, a dus la ridicarea sau prăbuşirea unor societăţi sau civilizaţii.
1.1 Evoluţia puterilor maritime şi influenţa acestora asupra civilizaţiei antice şi a evului mediu.
Civilizaţiile s-au dezvoltat pe lângă ape. Apa a fost elementul primordial al dezvoltării civilizaţiei umane. În istorie
popoarele care nu dispuneau de suficiente rezerve de apă au dus războaie pentru a ajunge în posesia lor, fenomenul
acesta se repetă şi astăzi sub alte forme, fie că este vorba de apa potabilă, fie că este vorba de ieşirea la mare sau
fluviu. S-au dus războaie pentru a cuceri zone costiere, astfel încât statele în cauză să dispună de ieşire la mare. Au fost
conflicte pentru a cuceri puncte obligatorii de trecere, insule aflate pe căile de comunicaţii maritime, în care să se poată
face bazarea şi reaprovizionarea navelor, astfel încât aceste drumuri maritime să poată fi utilizate şi controlate.
Toate acestea au putut fi făcute de state sau civilizaţii care aveau mijloace navale care să acţioneze pe mare.
„În mileniul III î.Hr. supremaţia pe mare în Mediterana orientală şi de apus o deţineau fără îndoială egeo-cretanii şi
talasocraţia lor care va dura şi o mare parte a mileniului al II –lea”5. Civilizaţia cretană, la dimensiunea timpului său a
creat un imens imperiu insular, răspândind propria civilizaţie pe calea mării în bazinul mediteranean, având supremaţia
comerţului maritim în Marea Egee (cca. 2.000 î.Hr.). „Civilizaţia europeană şi puterea maritimă s-a născut în Mediterana,
civilizaţia s-a dezvoltat pe coastele mării, dezvoltându-se o dată cu puterea maritimă. În anul 2.000 î.Hr., Egiptul îşi baza
puterea şi dezvoltarea pe 400 de nave de război”6.
Existenţa unei puternice civilizaţii cretane în Mediterana Orientală a fost în măsură să stopeze prin prezenţa sa,
extinderea civilizaţiei continentale egiptene şi a celei din Asia Mică. Pe timpul primelor dinastii egiptene, Creta ajunsese
o mare putere maritimă în zonă, desfăşurând un comerţ activ pe calea mării în Mediterană, cu toate popoarele din zonă,
inclusiv cu egiptenii din oraşele porturi la mare şi cu cei din aşezările de pe valea Nilului. Egiptenii au învăţat de la
civilizaţia cretană tehnologia construcţiei navelor de război şi a celor pentru comerţ. Puterea maritimă a Cretei până în
secolul al XII-lea î.Hr., raportată la acea epocă ajunsese echivalentă cu cea a Marii Britanii la începutul secolului al XXlea. Creta şi-a extins influenţa din Sicilia până în Palestina, dominând sute de ani partea estică a Mediteranei.
Creta, putere maritimă a vremii, a fondat o civilizaţie extrem de avansată, comparativ cu civilizaţiile erei pe care
o parcurgeau. Acest lucru a putut fi înfăptuit datorită interconexiunii cu civilizaţii diferite, de pe o suprafaţă foarte mare,
care puteau comunica rapid pentru acea vreme, prin intermediul "vehiculelor comerţului" ce se desfăşura pe mare. Liniile
de comunicaţie maritimă au fost căi de comunicaţie umană prin care s-a ridicat civilizaţia cretană.
Civilizaţia egeo-cretană s-a prăbuşit în jurul anilor 1200 î.Hr. probabil datorită invaziei acheenilor-micenieni şi a
„Popoarelor mării”. Lumea egeo-cretană a fost treptat acoperită de fenicienii, care au creat în bazinul Mării Mediterana o
civilizaţie maritimă cu o rapidă expansiune, ce a influenţat popoarele cu care au intrat în contact. Acestea au impus în
Mediterana talasocraţia feniciană, ca o continuare a civilizaţiei egeo-cretană.
Fenicienii şi-au început dominaţia în Mediterana Occidentală începând cu mileniul al III-lea î.Hr., având în faza
iniţială trei înfloritoare oraşe stat: Byblos, Ugarit şi Tyr, ce s-au dezvoltau în paralel cu civilizaţia egipteană, cu care
derulau un comerţ activ. „Cartagina a fost fondată de către comercianţii fenicieni. În jurul ei s-a format un adevărat
imperiu, cea mai mare forţă maritimă din Mediterana Occidentală până la Războaiele Punice cu Republica Romană”7.
Fenicienii după întemeierea oraşelor stat sau coloniilor pe coasta Mediteranei, trec Gibraltarul, depăşesc insulele
Canare şi Azore, înconjoară Africa şi stabilesc relaţii comerciale strânse cu civilizaţiile din Marea Roşie.
După dispariţia celor mai înfloritoare civilizaţii mediteraneene: minoanii, hittiţii şi canaaniţii răpuse de raidurile
„popoarelor maritime”, fenicienii devin cel mai puternic imperiu maritim din Mediterana. Fenicienii din motive neelucidate
nu au avut confruntări cu popoarele invadatoare. În aceeaşi perioadă, Egiptul rămăsese singura putere necucerită de
către „popoarele maritime”. Confruntarea dintre Egipt şi „triburile de peste insule” sau „popoarele maritime” - cum erau
denumite generic pentru că nu se ştie de unde veneau - a avut loc în 1177 î.Hr., în Delta Nilului. În urma luptelor, ce au
fost de o ferocitate rar întâlnită, armata faraonului Ramses al III-lea reuşeşte să învingă cele două valuri ale invaziei
triburilor necunoscute, venite atât pe mare cat şi pe uscat. Deşi victorios, Egiptul va fi copleşit de efortul financiar
întreprins pentru mobilizarea şi echiparea unei armate numeroase care să poate face faţă unei forţe estimată la peste
100.000 de oameni. Chiar dacă nu se cunoaşte mobilul războaielor duse de către „popoarele maritime” întrucât acestea
nu au ocupat nici unul din teritoriile cucerite, ei au distrus din temelii toate marile civilizaţii ale vremii, astfel încât niciuna
dintre acestea nu a mai fost în măsură să se refacă. La finalul războaielor, oraşele împreună cu limba şi cultura acestora
au dispărut pentru totdeauna. Cel mai mare imperiu continental al epocii: Egiptul antic, şi-a început declinul după
războaiele duse cu „triburile de peste insule”.
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În Mediterana Orientală, Atena graţie flotei sale de trireme8 reuşeşte să salveze civilizaţia greacă, în faţa
presiunii puterii maritime feniciene, care controla Mediterana Occidentală.
În 480 î.Hr. atenienii îi înfrâng pe perşi în celebra bătălie navală de la Salamina, contribuind decisiv la
înlăturarea ameninţării persane. Pentru stoparea expansiunii Imperiului Persan pe continentul european, în 478 î.Hr.
Atena dezvoltă prima federaţie maritimă a oraşelor de pe coastele şi din insulele Mării Egee, cunoscută sub numele de
„Liga de la Delos”, pentru a unii forţele oraşelor maritime greceşti şi cele continentale spartane împotriva perşilor.
După războaiele duse împotriva perşilor, Atena î-şi continuă expansiunea navală şi comercială în Mediterana,
astfel încât după 50 de ani reuşeşte să deţină un adevărat imperiu maritim. Războiul dintre Sparta şi Atena (431-404
î.Hr.), este primul război purtat între un oraş-stat de concepţie continentală - Sparta -, şi un stat comercial maritim Atena -. „În Antichitate, diferenţa dintre Sparte şi Atena era cea dintre un oraş în interiorul uscatului şi un imperiu
maritim. Atena era bogată şi cosmopolită, în timp ce Sparta era săracă, provincială şi foarte dură.”9
Analiza războiului Peloponesiac sub toate aspectele sale, scoate în evidenţă una din cele mai complexe
confruntări din istorie, datorită implicaţiilor din domeniul politicii internaţionale, teoriei militare, diplomaţiei, geopolitici şi
sociologiei. Cauzele, condiţiile, efectele şi rezultatele acestui război s-au repetat pe spirala evoluţionistă, în diferite
conflagraţii desfăşurate în ultimele milenii, în condiţii generale foarte apropiate.
Tucidide, părintele relaţiilor internaţionale, în Istoria Războiului Peloponesiac scoate în evidenţă caracteristicile
fundamentale ale războiului între un stat/imperiu de factură maritimă şi unul de factură continentală. Aceste caracteristici
le vom întâlni la toate confruntările din istorie, duse între culturile maritime şi cele continentale. Ca un arc peste timp,
după mai mult de două milenii aceeaşi teorie a ciocnirii dintre civilizaţiile maritime/atlantide şi cele continentale, va fi
reiterată într-un alt limbaj de către Mackinder în conceptele sale geopolitice.
Atena s-a impus ca lider în zonele costiere şi pe insulele mării Egee, blocând extinderea feniciană spre est iar
mai târziu, pe cea asiatică spre vest. Civilizaţia greacă s-a răspândit cu preponderenţă pe întreaga coastă Orientală a
Mediteranei şi pe coastele Mării Negre, ridicând oraşe-cetăţi-porturi prospere prin intermediul cărora se făcea un activ
comerţ pe calea mării. Atena a creat o reţea costieră de comunicaţii maritime, apărate de o flota puternică ce avea atât
rol comercial cât şi militar. „Grecia antică a fost prima putere maritimă ce poate fi semnalată că a acţionat în bazinul
Pontic”10, dezvoltând componentele de bază ale puterii maritime:
o
flota de război sau puterea navală;
o
flota comercială şi comerţul maritim;
o
şantierele navale ce produceau vase de război şi comerciale;
o
infrastructura maritimă formată din:

porturi în Grecia;

liniile de comunicaţii maritime între metropolă, coloniile greceşti şi alte civilizaţii din
nordul Africii, coastele Asiei şi cele din vestul Mediteranei;

colonii greceşti dezvoltate în jurul oraşelor-porturi;
Toate aceste cetăţi-porturi, sau cetăţi-stat, au răspândit în câteva secole civilizaţia elenă, pe o imensă suprafaţă
de-a lungul coastelor mediteraneene şi a Mării Negre, datorită unei legături facile între porturi. În acelaşi timp, comerţul
pe mare şi stăpânirea unui număr impresionat de colonii sau oraşe-state, au adus prosperitate Greciei Antice.
Marea a însemnat prosperitate pentru poporul şi civilizaţia greacă, a însemnat modalitatea prin care se putea
face legătura între insule şi continent, între continent şi colonii, în fapt, marea a constituit soluţia de evoluţie şi extindere
a civilizaţiei elene. Grecii au trăit într-un spaţiu peninsular sau insular cu resurse limitate, iar mediul în care au trăit ia
obligat la o gândire maritimă.
Influenţa Atenei asupra lumii greceşti s-a limitat la zona costieră a Mării Egee, Mării Negre şi a oraşelor costiere
din vestul Asiei Mici. Chiar dacă Imperiul maritim Atenian a avut o suprafaţă mult mai mică decât a celorlalte imperii
antice, iar dominaţia lui a fost de scurtă durată, importanţa ateniană asupra culturii universale a deosebită. Forţa lui s-a
întemeiat pe democraţie – concepţie specifică culturilor maritime – şi pe excepţionalele realizări culturale ale Atenei.
În Mediterana Occidentală, două secole mai târziu (264 î.Hr.), începe o altă confruntare majoră pentru istoria
universală, care va repeta lungul şir de confruntări între o putere continentală şi una maritimă: conflictul dintre Imperiul
Roman şi cel Cartaginez.
Analizând războaiele punice din punctul de vedere al tematicii abordate, avem în faţă imperiul Roman, - un
popor cu concepţie continentală - care nu acorda în prima fază importanţă luptei maritime - şi Cartagina: putere maritimă
feniciană recunoscută, ce controla zona occidentală a Mediteranei. „Dominaţia Cartaginei în spaţiul mediteranean a fost
înlăturată numai după ce Roma şi-a construit o flotă şi a devenit şi ea o putere maritimă”11 În urma primului război punic,
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în 260 î.Hr. „flota romană condusă de consulul C. Duilius îi înfrânge pe cartaginezi la Mylae”12, Cartagina pierde
supremaţia pe mare, în favoarea Romei, care astfel reuşeşte să blocheze liniile de comunicaţii ale adversarului pe toată
perioada războaielor. În acest context, Hanibal este nevoit în al doilea război punic (218-202 î.Hr.), să desfăşoare o
expediţie terestră împotriva Imperiului Roman, trecând o armată de 50.000 de oameni peste Alpi. Cu toate pierderile pe
care le-au avut (26.000 de oameni) pe timpul trecerii munţilor, cartaginezii au reuşit să invadeze peninsula Italică şi să
ajungă până în sud, fără a fi în măsură să îngenuncheze Imperiul Roman. Dacă armatele lui Hanibal ar fi invadat Italia
pe mare, sau şi pe mare, şi ar fi ar fi menţinut deschise liniile de comunicaţii maritime pentru susţinerea efortului de
război, între peninsula Italică şi peninsula Iberică; Africa de Nord şi Macedonia, Imperiul Roman, probabil ar fi fost
desfiinţat cu multe secole înainte de dispariţia sa naturală.
Fragmentul de istorie adus în atenţie este un exemplu în care supravieţuirea unui imperiu, a fost hotărâtă la un
moment dat, de capacitatea acestuia de a-şi menţine, puterea maritimă şi a o utiliza în mod activ. Este o greşeală va fi
repetată de multe ori în istorie de state puternice, care nu au dat importanţa cuvenită, puterii maritime.
Confruntarea dintre romani şi cartaginezi a fost fundamentală pentru existenţa ulterioară a celor două imperii.
Mediterana a însemnat pentru civilizaţiile care s-au succedat de-a lungul mai multor milenii, centrul de gravitate
al puterii, lucru conştientizat permanent de conducătorii militari ai vremii. Titus-Livius, sesizând importanţa luptei de la
Zama (201 î.Hr.) - unde cartaginezii au fost învinşi definitiv -, scria: „Pentru cartaginezi este vorba de o luptă pentru propria
lor viaţă şi suveranitate în Libia; pentru romani ceea ce era în joc era supremaţia universală”13.
În antichitate şi evul mediu, se cunoştea faptul, că cine stăpâneşte Mediterana, stăpâneşte lumea acelor
timpuri. Imperiul Roman ce a fost întemeiat de Octavianus şi a atins apogeul sub Traian, se întindea de la Atlantic la
Eufrat şi de la Marea Nordului la deşertul Sahara. Era un imperiu delimitat de apă în cea mai mare parte şi de deşert în
sud. Controlul limitelor imperiului se putea face doar prin intermediul puterii maritime de care dispunea. Transportul rapid
al trupelor dintr-o regiune costieră în alta, se făcea pe mare cu ajutorul flotei romane.
După implozia Imperiului Roman, locul acestuia ca putere maritimă în Mediterana este preluat pentru scurt timp
de către Imperiul Arab. Arabii şi-au fixat ca prioritate obiective maritime de forţă: controlul căilor de comunicaţii maritime;
astfel încât până în secolul al IX-lea duc o permanentă luptă pentru cucerirea punctelor cheie pentru comerţul maritim
din Mediterană.
În evul mediu European „a crescut interdependenţa dintre state, iar conflictele pentru controlul spaţiilor
strategice şi al rutelor comerciale s-a amplificat. Statele italiene Genova şi Veneţia devin în secolele XIII-XV nu numai
mari puteri comerciale, ci şi maritime”14. În acest sens Republica Veneţiană este un exemplu reprezentativ al
transformării statutului unui oraş-stat ca efect direct al dezvoltării şi utilizării puterii maritime. Veneţia a apărut la
începutul secolului al V-lea şi s-a dezvoltat ca urmare a populării datorate unui val masiv de refugiaţi din câmpia Panonă
ce se retrăgeau din faţa invaziei logobarde din anul 568. În primele secole de existenţă, Constantinopole i-a acordat
Veneţiei importante privilegii deoarece era un punct strategic important în comerţul dintre Orient şi Occident. Poziţia
geografica şi legăturile cu Imperiul Bizantin au contribuit la expansiunea maritimă şi economică a Veneţiei. Dezvoltarea
puterii navale, ia creat posibilitatea ca alături de Genova să înceapă ofensiva maritimă împotriva islamului pentru
câştigarea supremaţiei în Mediterana şi Marea Neagră.
La apogeul puterii sale, Veneţia controla o mare parte din coasta Marii Adriatice, multe insule din Marea Ionica
şi Marea Egee: Negroponte – azi Eubeea –, Naxos, Chios, Creta şi a unor oraşe din Peloponez, fiind principala putere
navală şi forţă comercială din Mediterana Orientală. Punctul culminant al Imperiului colonial veneţian a fost atins în
vremea dogelui Enrico Dandolo, după cucerirea în 1204 a Constantinopole-ului de către cruciaţi - pe timpul celei de a
patra cruciade -, când a fost întemeiat Imperiul latin de Răsărit, stat dominat comercial de Republica Veneţiană.
Republicile maritime: Veneţia şi Genova, puteri maritime ale vremii, au impulsionat dezvoltarea civilizaţiei şi
economiei mediteraneene şi pontice începând cu secolul al VII-lea, până în secolul al XV-lea. Ele şi-au pus amprenta
asupra comerţului maritim şi asupra dezvoltării unei înforitoare reţele de oraşe-porturi pe întreaga coastă a celor două
mări.
Folosind cu îndemânare resursele diplomaţiei şi pe cele ale armelor, Veneţia a reuşit după decăderea puterii
republicii genoveze, să îşi asigure controlul pe care-l pierduse asupra insulelor şi coastelor dalmate, să cucerească noi
avanposturi în Grecia şi Eubeea şi să respingă contraofensiva turcă, învingând flota otomană în 1416, la Gallipoli.
Începând cu primii ani ai secolului al XV-lea, teritoriul republicii s-a extins şi asupra Italiei de nord, prin
supunerea oraşelor Padova, Vicenza, Verona şi a regiunii friulane. Astfel, în a doua jumătate a secolului al XV-lea,
dominaţia veneţiană se întindea până la fluviul Adda, incluzând noi oraşe, precum Bergamo şi Brescia.
Republica Genoveză sau comuna Ligură, se dezvoltă ca una din puterile maritime ale epocii în aceeaşi timp cu
Republica Veneţiană, fiind într-un permanent conflict cu aceasta, pentru supremaţia comercială din Marea Mediterana şi
12
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Marea Neagră. În secolul al XIV-lea puterea navală genoveză ajunge la apogeu. Coloniile comunei Ligure se dezvoltă
pe coastele Mării Egee, şi cele ale Mării Negre , susţinute de un comerţ activ pe mare.
Genova devine în Evul Mediu o republică independentă și puternică, una dintre „Repubbliche Marinare” alături
de Veneţia, Pisa și Amalfi, care și asigură veniturile prin comerţul și războaiele maritime. Republica Genova s-a extins în
Corsica, pe întreaga Ligurie modernă și în Piemont. Avea colonii în Orientul Mijlociu, în Marea Neagră, în Sicilia,
Sardinia și Africa de nord.
După victoriile împotriva Bizanţului din 1349 şi 1351, aliată cu Veneţia şi Aragonul, Genova a impus Imperiului
Bizantin o pace umilitoare, încheiată la 6 mai 1352, ce cuprindea în clauzele sale şi prevederea interzicerii efectuării
comerţului în Marea Neagră15. Această prevedere echivala cu eliminarea Imperiului Bizantin din comerţul pontic. În
aceste condiţii Republica Genoveză a reuşit să deţină controlul asupra Pontului Euxin şi Mării Egee, împotriva a două
imperii, cel Otoman şi cel Bizantin.
Între 1348 şi 1352, Genova şi-a instaurat stăpânirea deplină asupra centrelor bizantine de la gurile Dunării,
Vicina, Chilia şi Lykostomo, continuând astfel extinderea coloniilor genoveze pe coastele de vest ale Pontului Euxin.
Izvoarele cartografice din această epocă permit identificarea principalelor centre în care au fost înfiinţate centre
comerciale genoveze, „care se înşirau de la nord la sud de-a lungul litoralului dobrogean, şi pe malul drept al Dunării de
Jos. Localităţilor Vicina, Chilia şi Lykostomo li se adăugau: „Sollinae (Sulina), Sancti Georgy (Sfântul Gheorghe), Aspera
(probabil Cernet), Fidonissi (probabil insula Peuke sau Insula Şerpilor), Straviqui (probabil Istria), Geolsida (probabil Cap
Dolojman), Lo Donavici (Dunavăţ), Bambola (Yeni Sale – Enisala), Prosalviza (probabil Prislava-Nufărul), Grossea
(probabil Hârşova), Zanavarda (probabil Portiţa), Costanza (Constanţa), Pangalia (Mangalia), Laxilluzo (Capul Sabla),
Seluda, Calliacra, Cavarna, Carbona, Craneea (Ecrene), Castrici (Balcik) şi Varna. După cum se poate constata,
majoritatea acestor stabilimente genoveze, fie se aflau în hotarele statului lui Dobrotici, fie vor intra în componenţa
despotatului său în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în urma acţiunilor de unificare politico-teritorială din spaţiul
danubiano-pontic întreprinse de despotul dobrogean”.16
Familiile genoveze faimoase de armatori, cum ar fi Doria, au avut practic un control complet asupra Mării Egee,
Mării Negre şi Mării Tireniene. „Genova a dezvoltat, în imperiul său, unul din primele sisteme bancare în lume, emiţând
primele cecuri. După descoperirea Americii (de către un genovez: Cristoforo Colombo), centrul comercial al Europei s-a
deplasat în jurul Mării Nordului, și Genova, ca și Veneţia, a periclitat, pierzându-și capacitatea de a întreţine o flotă și o
armată puternice”.17
După căderea Constantinopole-ului (1453), Imperiul Otoman îşi extinde controlul în Marea Neagră şi
Mediterana iar Veneţia a intrat pe o panta descendentă. Descoperirea Americii de către Cristofor Columb în 1492, a
micşorat importanţa rutelor comerciale maritime veneţiene. Noile căi de comunicaţie maritimă se aflau sub controlul
portughezilor, spaniolilor, olandezilor şi englezilor. În 1522 putem constata sfârşitul puterii veneţiene.
Expansiunea Imperiului Otoman în Mediterană, a obligat statele europene să caute noi spaţii de exploatat pe
calea mării şi noi rute comerciale. Înaintarea puterii otomane pe mare şi uscat a dus la dispariţia a două imperii: bizantin
şi arab, iar ocuparea Mediteranei nu mai constituia o mare problemă pentru noul imperiu, dar putea duce la asfixierea
„imperiului latin”18, după cum numeşte Iosif Constantin Drăgan, Europa secolelor X-XV.
În condiţiile blocării "drumului mătăsii" de către otomani, comercianţii europeni au căutat cu disperare o altă
cale de a ajunge în Indii. Ibericii cunoşteau doar o singură rută ca să-i evite pe turci: căile de navigaţie de-a lungul
coastelor africane şi apoi prin Oceanul Indian. În afară de comunicaţiile ce înconjurau Africa, ştiinţele geografice
spuneau că mai există o cale spre Indii: drumul spre vest ce traversa Oceanul Atlantic.
În aceste condiţii portughezii sunt primii care îşi încep expansiunea în Atlantic, urmaţi la scurt timp de spanioli,
luând-o înaintea altor popoare de navigatori ca veneţienii, mallorchinii, maltezii, francezii, olandezii, şi englezii. La
capătul acestui drum au descoperit America, căutând Indiile.
Secolele marilor descoperiri şi cele ce au urmat după această epocă, au fost secole de lupte navale aproape
continue, pentru stăpânirea mărilor şi teritoriilor de peste mări. În aceste lupte navale s-au confruntat puterile vremii:
Anglia, Franţa, Spania, Ţările de Jos, Portugalia, în diferite configuraţii de alianţe, funcţie de interesele vremii. În anii
15
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marilor descoperiri şi cuceriri teritoriale, statul papal îşi creează propria flotă: „flota pontificală” a cărei comandă îi este
dată marelui amiral Andea Doria, cel mai ilustru comandant de flote al timpului, curtat şi cumpărat în diferite perioade de
Spania sau Franţa.
În secolul al XV-lea Spania şi Portugalia, devin "actori statali" de primă mână, datorită descoperirilor şi
cuceririlor geografice pe care le fac.
Cele două puteri maritime au atins apogeul dezvoltării statale, pe timpul cât au fost în măsură să-şi menţină
statutul de mare putere maritimă, prin intermediul căreia au cucerit primii teritoriile cele mai bogate în Lumea Nouă,
transformându-le în colonii ale coroanei. Au exploatat cu sabia timp de o sută de ani teritoriile ocupate, aducând cantităţi
uriaşe de aur, argint, mirodenii şi multe alte produse care nu se găseau în Europa. Portugalia a extras şi adus în ţară în
50 de ani aur în valoare de 500 de milioane de dolari, la valoarea dolarului de la sfârşitul secolului XIX. Sfârşitul puterii
Portugaliei a fost marcat de sfârşitul ei ca putere maritimă. La sfârşitul perioadei sale de glorie Portugalia mai dispunea
în tezaur doar de monede de aur în valoare de 25 milioane de dolari. Cele două state iberice, nu au fost în măsură să
investească în puterea maritimă o parte din valorile câştigate cu ajutorul flotei, astfel încât după un secol de supremaţie
maritimă, locul lor a fost ocupat prin forţă de către Anglia şi Olanda.
În istoria omenirii au fost state cu vocaţie maritimă, care au devenit actori la nivel mondial pentru o perioadă
mai mare sau mai mică de timp, datorită dezvoltării unei puterii maritime, precum: Olanda, Portugalia, Anglia, Republica
Genoveză, Serenisima Republică a Veneţiei sau Spania, care au ajuns să stăpânească şi să exploateze o mare parte
din teritoriile lumii, de unde au adus bogăţii imense şi care şi-au păstrat statutul de mari puteri doar atâta timp cât au fost
în stare să-şi menţină flote de război şi comerciale de prim rang. În momentul în care şi-au neglijat flotele, şi-au pierdut şi
statutul de mari puteri. Un caz elocvent este cel al Portugaliei şi Spaniei, care au deţinut în epoca lor de glorie navală,
teritorii imense, prin dezvoltarea puterii maritime, după care au ajuns state la limita inferioară a ierarhiei, datorită ieşirii
din clubul puterilor maritime. La fel, republicile Genova şi Veneţia dispar ca state maritime, în zilele noastre vorbind doar
de oraşe istorice cu o valoare deosebită.
În prima jumătate a mileniului al II-lea, Europa "împrumutase" elementele de cultură, matematică, inginerie şi
tehnologia navigaţiei, de la statele musulmane care la rândul lor, importaseră pe parcursul a mai multor secole aceste
bogăţii culturale de la chinezi, în urma unui intens comerţ, al cuceririlor şi mişcărilor masive de populaţii.
China la începutul secolului al XI-lea desfăşurau un comerţ activ peste mări. Busola a fost descoperită de
chinezi ca o necesitate a navigaţiei la mare distanţă faţă de coaste, dându-le posibilitatea să-şi extindă căile de
comunicaţie maritimă până în Indii şi în insulele din Pacific. Comerţul maritim al secolului al XI-lea era la fel de profitabil
ca şi cel al caravanelor terestre. În 1260 are loc un mare război naval pe fluviul Yangtze împotriva dinastiei Sung, dus de
Kublai Han care şi-a construit o flotă ce dispunea de catapulte pentru aruncat proiectile. În aceeaşi perioadă în China se
dezvolta un activ comerţ cu grâu, care era transportat de-a lungul coastei cu numeroase nave. „În 1420, flota dinastiei
Ming număra conform documentelor, 1530 de vase de luptă, incluzând 400 de mari fortăreţe plutitoare şi 250 de vase
concepute pentru călătorii la distanţe mari. O asemenea forţă … nu includea numeroasele vase administrate privat care
erau angajate în comerţul cu Coreea, Japonia, Asia de Sud-Est şi chiar estul Africi”19. Amiralul Cheng Ho dezvoltă o flotă
compusă din câteva sute de nave, cu zeci de mii de marinari. Între anii 1403 şi 1433, acesta întreprinde şapte lungi
expediţii în care ajunge până în Malaca, Ceylon, Marea Roşie şi Zanzibar, pentru a impune controlul puterii navale a
Pekinului într-o regiune deosebit de extinsă.
Spre deosebire de europeni, chinezii în expediţiile lor pentru cucerirea unor teritorii costiere şi insulare din
Oceanul Indian şi Pacific, nu au jefuit localităţile pe care le-au ocupat şi nu au omorât populaţiile autohtone.
Din datele istorice cunoscute, cele mai mari nave chineze ale flotei lui Cheng Ho, aveau 122 de metri lungime şi
peste 1500 de tone, fiind capabile să navige în jurul Africi.
Dezvoltarea civilizaţiei maritime chineze este stopată brusc în 1436 în urma unui edict imperial care interzicea
construirea de vase maritime. Ulterior a fost interzisă construirea navelor cu mai mult de două catarge. A fost una din
cele mai nefaste decizii din istorie pentru Imperiul Chinez, decizie prin care China întorcea spatele mării şi în acelaşi
timp, lumii.
Această hotărâre a fost regretată un secol mai târziu când coastele Chineze şi unele oraşe de interior, de pe
râul Yangtze, au început să fie jefuite de piraţii japonezi. Nici după umilitoarele acţiuni japoneze, China nu a întreprins
măsuri serioase pentru reconstrucţia flotei imperiale. Deciziile luate de autorităţile imperiale pe timpul dinastiei Ming, se
bazau pe perceptele conservatorist-confucianiste. Acestea aveau o profundă orientare continentală de închidere spre
sine, fiind îndreptate împotriva acţiunilor expediţionare peste mări, a activităţilor comercial-liberale, acţiuni care erau în
fapt, motoarele de dezvoltare a statelor în general şi a celor maritime în special.
În secolul al XVI-lea navigatorii care au ajuns pe coastele chineze au descoperit un stat imens, deosebit de
bogat, cu o populaţie mult mai mare decât a Europei, care era concentrat spre o dezvoltare continentală, ignorând
19
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facilităţile oferite schimburile comerciale pe mare, de legătura cu alte civilizaţii. Lumea chineză rupsese comunicaţiile cu
lumea exterioară, concentrându-se spre dezvoltarea interioară a imperiului.
1.2. Evoluţia Puterilor Maritime şi influenţa acestora asupra civilizaţiei în epoca modernă. Anul 1500,
este considerat de numeroşi cercetători anul care delimitează epoca modernă de cea premodernă. Şocul căderii
Constantinopole-ului la 1453 poate marca trecerea istorică de la o epocă la alta.
În Europa modernă, majoritatea statelor mediteraneene, s-au dezvoltat în prima fază ca şi civilizaţii costiere,
marea fiind elementul din care aceştia îşi trăgeau prosperitatea. Popoarele care avut ca sursă a existenţei marea, au
devenit în timp puteri maritime, pentru că şi-au construit instrumentele pentru a o exploata şi a o stăpâni. Acestea au fost
continuatoarele „civilizaţiilor maritime” feniciano-cartagineze şi mai târziu anglo-saxone, în a căror filozofie de bază prima
economia liberală, ca factor de dezvoltare a societăţii. Celelalte state din inima Eurasiei, fără ieşire la mare, sau la mările
calde sau dezvoltat ca şi „civilizaţii continentale”.
În Mediterana o nouă putere se ridică; cea a turcilor otomani, care se extind cu repeziciune pe mare şi uscat
după căderea capitalei bizantine.
Un studiu al evoluţiei comparativ al flotelor nord-vest europene, islamice şi din Extremul Orient al sfârşitului de
Ev Mediu şi începutul epocii moderne, de scoate în evidenţă cele două mari puteri maritime existente pe glob: cea a
turcilor otomani care cuceriseră Marea Neagră şi Mediterana Orientală şi cea a Imperiului Chinez, prin flota lui Cheng
Ho, care făcea expediţii în Oceanul Pacific ajungând în vestul Africii.
Imperiul Otoman preia prin luptă puterea genovezilor în Marea Neagră, blochează strâmtorile Bosfor şi
Dardanele, astfel încât în scurt timp reuşesc să controleze tot comerţul maritim din Marea Neagră. Ei cuceresc Otrano şi
pornesc război împotriva Spaniei, având la conducerea flotei un amiral strălucit, în persoana lui Khadir-en-Din - mai
cunoscut sub numele de Barbarosa sau Barbă Roşie - . Acesta supune coastele africane, punând stăpânire pe Alger,
Marea Roşie şi Yemen. Turcii domină Mediterana până în 1570. Prin acţiunile puterii sale navale, Imperiului Otoman
frânează dezvoltarea economică a statelor maritime ce desfăşurau comerţ pe mare şi în zonele costiere, controlând
întreg spaţiul maritim mediteranean.
Începutul epocii moderne este marcat de o expansiune internaţională rapidă a statelor musulmane. Pe uscat şi
pe mare turcii otomani înaintau cu viteză spre vest, iar în zona continentală dinastia Sefevidă din Persia controla drumul
mătăsii, via Kaşgar şi Turfan din China, până în Africa de vest. La fel ca şi Kubilai Han (1215-1294) în China – cu 200 de
ani în urmă -, otomanii şi-au dezvoltat o flotă imensă pentru a cuceri o fortăreaţă înconjurată de ape, în acest caz
Constantinopole-ul. Sultanul Mehmet a utilizat o flotă imensă formată din galere mari şi sute de nave mai mici, pentru a
institui blocada asupra capitalei bizantine la 1453. După cucerirea Constantinopole-ului, flota turcească a fost folosită în
acţiunile de luptă din Marea Neagră şi în campaniile navale din Siria şi Egipt după care s-au angajat în lupte navale cu
puterea maritimă veneţiană pentru cucerirea oraşelor port din Marea Egee.
La începutul secolului al XVI-lea flota Imperiului Otoman cucerise centrele comerciale maritime genoveze şi
veneţiene de la Marea Neagră şi Marea Egee. Flota otomană şi-a continuat expansiunea pe Nil, a trecut în Marea Roşie,
ajungând în Oceanul Indian, unde au intrat în conflict deschis cu flota portugheză aflată în plină extindere a imperiului
colonial. În Mediterana flota turcă devenise o prezenţă activă în nordul Africii, atacând porturi din Italia, Spania, şi
insulele Baleare. După luptele navale de la Lepanto, flota otomană a intrat pe o pantă descendentă. Nu au mai continuat
construirea unor nave mari cu care să poată naviga pe oceane, nu au utilizat noua tehnologie europeană în domeniul
naval, nu au trecut la construirea unor noi tipuri de nave după modelul fregatelor, iar navele mici erau ţinute în
apropierea coastelor liniştite din Golful Persic sau Marea Roşie. În aceste condiţii turcii ratează şansa de a domina
lumea, având o involuţie asemănătoare celei chineze de pe timpul dinastiei Ming.
Imperiul Otoman la fel ca cel Chinez se confrunta cu următoarele probleme:

o proastă guvernare datorată incompetenţei succesive a 13 sultani;

un centralism excesiv;

o imposibilitate de susţinere financiară a flotei, datorită faptului că nu i-au creat mecanismele de a o face
profitabilă;

o supraextindere teritorială pe care nu o mai puteau controla administrativ;

o corupţie excesivă la nivel administrativ;

o incapacitate de a strânge taxele necesare pentru susţinerea aparatului administrativ şi militar;

o atitudine refractară faţă de iniţiativă, completată de un conservatorism cultural şi tehnic exagerat.
Imperiul Otoman în 1886 era a treia putere maritimă a lumii, dar corupţia şi ineficienţa administraţiei Imperiului
Otoman avea să-şi pună amprenta şi pe domeniul naval, flota turcă urmând un rapid curs descendent, la fel ca întregul
imperiu.
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Turcia descendentă a Imperiului Otoman nu a uitat niciodată faptul că la mijlocul secolului al XIX-lea a fost o
mare putere maritimă, reuşind să transforme Mediterana în lac turcesc, iar puterile maritime ale vremii au fost nevoite să
se unească pentru a o înfrânge.
În ziua de astăzi, Turcia este o serioasă putere maritimă regională în expansiune, care î-şi punctează
succesele cu orice ocazie, situându-se pe locul 2-3 după Statele Unite.
În epoca modernă, la concurenţă cu Spania şi Portugalia s-au ridicat din urmă alte două state maritime: Anglia
şi Olanda.
Noile puteri maritime ridicate, au reuşit să controleze rutele comerciale ale adversarilor, ducând un război pe
mare pentru sechestrarea convoaielor spaniole şi portugheze care se întorceau din colonii pline de bogăţii. În scurt timp
datorită presiunii navale a Angliei cele două state iberice au ieşit de pe scena puterilor maritime pentru totdeauna. „În
ultimii cinci sute de ani, sistemul global s-a bazat pe puterea Europei Atlantice, ţările europene cu ieşire la Oceanul
Atlantic: Portugalia, Spania, Franţa şi Anglia, şi ceva mai puţin pe cea a Olandei. Aceste ţări au schimbat lumea, creând
primul sistem global politic şi economic din istoria lumii.”20
Anglia a impus un sistem colonial care a încurajat dezvoltarea teritoriilor coroanei de peste mări, după un model
liberal, creându-le sentimentul de libertate în dezvoltarea proprie, fiind doar tutelate de către metropolă. A fost o metodă
reuşită de a-şi menţine apropiate coloniile câteva secole, acestea constituindu-se în imense pieţe de desfacere pentru
industria engleză, în acelaşi timp coloniile constituindu-se în surse de materii prime pentru necesităţile metropolei. Tot
acest mecanism complex era asigurat de către un comerţ maritim intens, liniile comerciale fiind controlate de o flotă
puternică, cu un sistem de baze navale bine puse la punct în întreaga zonă de interes.
Apogeul Imperiului Britanic a fost atins la începutul secolului al XX-lea, cuprinzând peste 20% din suprafaţa
uscată a Terei și mai mult de 400 milioane de locuitori. Bazele Imperiului Britanic au fost puse în timpul domniei
Elisabetei I (1558-1603). Sub domnia sa, sprijinul statului pentru explorarea navală a ,,Noilor Lumi” a crescut foarte mult,
având loc cele mai mari extinderi teritoriale.
Olanda, o ţară mică cu populaţie mică, şi resurse terestre limitate, a fost obligată de condiţiile oferite de natură
să-şi orienteze dezvoltarea spre mare, să trăiască din posibilităţile pe care aceasta i le punea la dispoziţie. În aceste
condiţii, şi-au creat în şantierele proprii, o imensă flotă comercială şi o flotă de război pentru protecţia căilor comerciale
maritime până în Extremul Orient. Astfel că Olanda devenise cărăuşul lumii.
Prin expansiunea puterii comerciale maritime a Olandei, Marea Britanie realizează pericolul care se prefigura:
cel de a-şi pierde supremaţia comercială maritimă. Pentru a-şi impune interesele maritime, va fi nevoită să ducă trei
războaie navale extrem de violente împotriva Olandei, în urma cărora la sfârşitul secolului al XVII-lea Anglia reuşeşte să
devină o putere maritimă mondială de necontestat. Marea Britanie controla marile rute comerciale, având forţa navală
dislocată în siguranţă în toate zonele importante ale lumii. Beneficiile rezultate din comerţul maritim i-au susţinut efortul
de a construi o flotă de război fără egal în lume.
Conflictul continuu pentru supremaţie dus secole de-a rândul între Franţa şi Anglia nu a fost dus doar pe mare.
Amiralul Jervis21 atrăgea atenţia guvernului englez într-o discuţie referitoare la iminenţa unui atac francez: ,,Eu nu spun,
domnilor, că francezii nu vor veni. Eu spun numai că ei nu vor veni pe mare.”22. Această frază intrată în istorie, scotea în
evidenţă faptul că puterea anglo-saxonă era conştientă că francezii nu vor putea invada Marea Britanie decât în
momentul în care vor avea controlul mării. Britanicii aveau o armată terestră ce nu reprezenta o ameninţare pentru
Franţa, dar „Royal Navy” era o ameninţare continuă asupra transporturilor maritime franceze și a coloniilor din Caraibe.
În plus, britanicii aveau suficienţi bani şi experienţă diplomatică pentru a convinge marile puteri continentale, să-și
unească eforturile împotriva Franţei.
Napoleon nu putea invada direct Marea Britanie. ,,Amiralul Horatio Nelson a învins flota franceză în Bătălia de
pe Nil (1 august 1798), iar trupele terestre britanice au înfrânt rapid expediţia franceză trimisă în Irlanda în sprijinul
insurecţiei irlandeze (înainte de debarcare, corpul expediţioar a traversat o furtună care a dispersat flota franceză
obligând-o să se întoarcă în Franţa)”23. În decursul istoriei marile bătălii navale dintre Franţa şi Anglia, au fost pierdute
de către cei dintâi, deoarece francezii au fost şi sunt un popor de concepţie continentală care s-au concentrat pe
dezvoltarea armatei de uscat şi au lăsat dezvoltarea flota pe planul doi. Iar în momentul în care au avut o flotă la nivelul
20

Friedman 2009, p. 24-25.
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Angliei, au utilizat tactici statice, asemănătoare celor utilizate de armatele terestre ale vremii, fiind învinşi în cele din
urmă.
Napoleon nu a înţeles niciodată în mod real conceptul de putere maritimă şi modul de a obţine controlul mării.
Acesta vedea în marină doar o modalitate de a deplasa trupele dincolo de Canalul Mâneci. În pofida acestei concepţii,
Franţa a demarat între 1803-1805 un proiect gigant pentru construirea unei flote naţionale cu care să poată stabili
controlul mării. Programul lui Napoleon trebuia finalizat prin construirea unei flote cunoscut sub denumirea „maşina de
invazie” care să fie în măsură să transporte dincolo de Canalul Mâneci, 100.000 de oameni. Proiectul a fost abandonat
înainte de bătălia de la Trafalgar, Napoleon fiind obligat să-şi redirecţioneze eforturile de război spre Austria. În ciuda
numeroaselor înfrângeri, armata austriacă a rămas un pericol permanent pentru Franţa napoleoniană, aceasta fiind
nevoită să aloce resurse pentru ai ţine la distanţă pe austrieci.
Urmare a imposibilităţii obţinerii controlului mării, Franţa a fost nevoită să plătească Angliei, 20-25% din
valoarea mărfurilor transportate pe calea mării.
O sută de ani mai târziu conducerea politică şi militară a Franţei realiza din nou în 1914, că nu mai sunt o
putere maritimă, iar o dată cu începerea războiului nu mai au posibilitatea să importe cărbune din Turcia, cupru din
Serbia, grâu şi petrol din România şi Ucraina. Toate acestea erau produse de bază, care acopereau 75% din cerinţele
economiei franceze. În acelaşi timp nu mai aveau grâu îndeajuns pentru hrana propriului popor pe timp de război. Au
realizat că pe uscat nu se mai putea pune problema să-şi asigure necesităţile de hrană sau materii prime, dar nici nu
aveau o alternativă maritimă.
Francezii nu acordaseră atenţie dezvoltării flotei de război, astfel încât la declanşarea Primului Război Mondial,
nu mai erau în măsură să asigure linii de comunicaţii maritime sigure, pentru comerţul pe mare în Mediterana sau în
Marea Baltică. În aceste condiţii au realizat cu întârziere că nu mai sunt o putere maritimă, sunt izolaţi comercial, lucru
care le-a afectat existenţa statală.
Stevens William analizând modului de acţiune a Franţei în prima conflagraţie, trăgea concluzia: ,,Marele Război
din 1914-1918 a demonstrat tuturor membrilor naţiunilor europene: militarilor, civililor, tineri şi vârstnici, beligeranţi sau
neutri, necesitatea transporturilor maritime. Restricţiile de materii prime şi bunuri de larg consum au fost o lecţie pentru
politicieni, militari, pentru întreg poporul francez.”24, a căror generaţii de conducători au tratat cu indiferenţă dezvoltarea
componentelor puterii maritime astfel încât Franţa a ajuns să nu fie în măsură să-şi păstreze statutul de mare putere şi
să ducă acţiuni de luptă eficiente pentru protejarea propriilor rute comerciale.
Italia a fost după unirea statelor din peninsula italică o putere maritimă, cu perioade de creştere şi descreştere.
A făcut eforturi pentru a-şi păstra şi dezvolta flota, urmând o politică pe dezvoltare şi protecţie a domeniului naval. La
sfârşitul secolului al XIX-lea „era cea mai neînsemnată dintre marile puteri”25 dar intra totuşi în clubul select al marilor
puteri, chiar dacă avea o proastă reputaţie datorită dezastruoaselor înfrângeri de care a avut parte în aproape toate
bătăliile pe care le-a dus.
Totuşi între cele două războaie mondiale Italia a făcut eforturi consistente pentru crearea unei marine moderne
instruite. O comparaţie făcută în 1926 de către ofiţerii de marină români, între flota Italiană şi cea Franceză scotea în
evidenţă următoarele: ,,Flota (Italiei) are calitate şi număr, cele 47 de unităţi cari au luat parte la revista navală de la
Ostia, … formează un tot superior forţelor în parte învechite cari manevrează în faţa Toulonului, sub comanda amiralilor
francezi. … În timp ce escadra de luptă de la Toulon e o forţă de coastă şi programul său zilnic şi exerciţiile periodice
denotă defensivă, amiralitatea de la Roma este mai ambiţioasă. Ea duce o strategie mediteraneană pe scară mare:
dominarea trecerilor centrale cu ajutorul punctelor de sprijin nou create sau reorganizate de Sicilia sau Sardinia şi cu
acela al staţiunilor de aviaţie inteligent distribuite”26.
Italia în perioada interbelică avea în derulare un program naval prin care dorea să ajungă la 85 de distrugătoare
şi torpiloare de 700 - 2400 tone, ce trebuiau să dezvolte viteze cuprinse între 30 şi 38 de noduri, în timp ce programul
naval Francez prognoza construirea doar a 60 de unităţi similare. În 1927 bugetul marinei italiene se ridica la suma de
1.219 milioane lire. În aceiaşi perioadă, Italia avea cea mai mare flotă de hidroavioane din Mediterana. Aceasta putea
bloca comunicaţiile maritime mediteraneene, prin utilizarea unei forţe impresionante care consta în 1500 de
hidroavioane, 150 de torpiloare şi 30 de submarine micșorând libertatea de mişcare a Franţei spre posesiunile ei
Africane.
În începutul secolului al XX-lea Japonia, SUA, Rusia, şi Germania au devenit puteri regionale cu tentaţii de
puteri mondiale.
Un stat nu se putea considera mare putere dacă nu era şi putere maritimă, dar există şi actori statali cu vocaţie
continentală sau cu conştiinţă continentală: Franţa, Germania, Rusia, China, care pentru a ajunge la statutul de mare
putere au fost nevoiţi să-şi construiască o putere maritimă.
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În Rusia sovietică Serghei Gorshkov ajuns în fruntea marinei în 1956, reuşeşte să pună în practică o politică
navală, care transformă într-o perioadă relativ scurtă, flota rusă, dintr-o flotă defensivă cu misiuni costiere limitate, de
sprijin a forţelor terestre, într-o flotă ce putea acţiona de sine stătătoare oriunde pe glob, având atât o componentă
nucleară, cât şi o componentă convenţională ce se putea măsura de la egal la egal cu forţele navale ale Alianţei Nord
Atlantice.
Rusia devine astfel o putere maritimă de nivel mondial care acum poate să acţioneze nestingherită pe oceanul
planetar. Schimbarea raportului de forţe în domeniul naval, a produs o mutaţie geopolitică în echilibrul existent pe glob,
punând capăt perioadei în care SUA şi aliaţii săi se mişcau nestingheriţi pe mări şi oceane, fără tema unei concurenţe
din partea sovieticilor. URSS devine un ,,actor” cu greutate pe mările şi oceanele lumii, în condiţiile în care dispunea
deja, de cea mai mare forţă militară terestră.
Este posibil ca Gorshkov să fi însemnat pentru construirea puterii maritime sovietice, ce a însemnat Mahan în
schimbarea concepţiei americane şi plasarea Statelor Unite pe orbita construirii unei puteri navale. Amândoi au luptat
pentru a convinge clasa politică din Uniunea Sovietică, respectiv Statele Unite, de necesitatea dezvoltării unei puteri
maritime, care să protejeze interesele statului. Dacă Mahan a fost un teoretician strălucit, Gorshkov pe lângă studiile
sale privind necesitatea dezvoltării puterii maritime a Uniunii Sovietice, a fost şi în măsură să pună aceste concepte în
practică.
Gorshkov pleca în demonstraţiile sale de la faptul că influenţa Rusiei de-a lungul istoriei a crescut sau scăzut
proporţional cu nivelul puterii maritime. Afirmaţiile amiralului rus erau puţin forţate deoarece Rusia de-a lungul existenţei
sale a fost şi a rămas un stat cu vocaţie continentală, care şi-a impus influenţele în special pe uscat. Însă în timpul
războiului rece a fost în măsură să rivalizeze cu flotele americane şi ale aliaţilor săi.
Japonia stat insular protejat de invaziile terestre care se abăteau asupra Chinei, îşi dezvoltă comerţul maritim în
zona Pacificului, întreprinde expediţii maritime pentru jefuirea coastelor Chinei în secolul al XV-lea şi dezvoltă un intens
comerţ cu portughezii şi olandezii în mările din sud-ul Japoniei. Aceasta are o evoluţie exponenţială bazată pe
deschiderea comercială, tehnologică şi culturală, prin care Japonia se cuplează la civilizaţia europeană. Totuşi în secolul
al XVII-lea are loc şi în Japonia o întoarcere spre interior, pe timpul şogunatelor din perioada Tokugawa, în care a fost
interzisă cucerirea teritoriilor de peste mări. În 1636 a fost interzisă construirea navelor capabile să navige pe ocean;
supuşilor japonezi interzicându-li-se să navige pe mare. Comerţul european a fost restricţionat, singurele schimburi fiind
permise olandezilor ce ancorau în largul portului Nagasaki.
Japonia a ales să se izoleze de restul lumii, iar în timp sistemul administrativ şi militar sa osificat, devenind
ineficient în faţa unor ameninţări externe. Două secole mai târziu, în 1853, la apariţia în dreptul coastelor nipone a flotilei
comandorului Perry, guvernul japonez s-a văzut în imposibilitatea de a refuza cererile americane de a-şi reface plinurile
navelor militare în porturile nipone.
Având o limbă unică, neînrudită cu nici o altă vorbire, cu o puternică conştiinţă a unicităţii culturale, poporul
japonez a rămas izolat de restul civilizaţiilor, opunând o puternică rezistenţă influenţelor străine până spre mijlocul
secolului al XIX-lea. Acest lucru sa repercutat asupra nivelului statului printr-o înapoiere politică, economică şi militară.
Dacă Italia în 1890 se afla la limita de jos a marilor puteri, Japonia nici nu conta în ierarhia mondială.
Un moment de referinţă în reconstrucţia flotei imperiale japoneze şi a Japoniei în general, - după mai mult de
două secole de rupere a legăturilor cu exteriorul - , îl constituie perioada restauraţiei Meji ce începe în 1868.
Miracolul transformării Japoniei dintr-un stat oligarhic de seniori feudali şi o castă militaristă, într-un stat
modern, s-a realizat în două generaţii. Mobilul schimbării concepţiei oligarhiei japoneze asupra dezvoltării statului, a fost
hotărârea unor membrii marcanţi ai elitei japoneze, de a crea o flotă puternică care să blocheze expansiunea statelor
europene, ce îşi întinseseră zona de influenţă şi dominaţie în Extremul Orient.
Flota Japoniei moderne a avut o dezvoltare exponenţială de la sfârşitul secolului al XIX-lea până la începutul
celui de Al Doilea Război Mondial, fiind una din cele mai spectaculoase dezvoltări ale unei forţe navale.
Chiar dacă nu dispuneau de o infrastructură navală la nivelul statelor europene sau SUA, Japonia a reuşit să
construiască în scurt timp şi să pună la punct o flotă, prin intermediul căreia a devenit o putere regională care a înfrânt
puteri consacrate din zonă, precum Rusia şi China şi a dus un război naval agresiv împotriva Americii.
Urmând o concepţie de dezvoltare maritimă, Japonia în lupta sa pentru materii prime şi pieţe de desfacere, a
considerat că singura şansă de a-şi înfăptui acest deziderat era să devină cea mai mare putere din Estul Îndepărtat.
Flota Imperială sub comanda Amiralului Heihachiro Togo, a înfrânt flota Rusă din Marea Baltică şi flota Chinei, obligândo să-i cedeze Korea, Formosa, insulele Kurile şi parte din Manciuria. În aceste condiţii puterea navală a Japoniei şi-a
spus cuvântul în obţinerea unor teritorii cheie pentru dezvoltarea sa ulterioară. În războiul Ruso-Japonez din 1905,
Japonia a adoptat tactica războiului asimetric pentru a înfrânge puterea rusă.
În 1920 Japonia ajunge a treia putere maritimă din lume, în condiţiile în care deţinea o economie care se situa
pe locul nouă şi era dependentă în proporţie de 90% de importul materiilor prime.
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În 1927 programul naval japonez prevedea construirea a 4 crucişătoare de 10.000 tone, 15 distrugătoare, 4
submarine şi 3 canoniere. În 1931, dispunea de 12 crucişătoare mari, 17 crucişătoare uşoare, 61 distrugătoare de peste
1.000 de tone, 29 distrugătoare sub 1.000 tone, 46 submarine, 4 portavioane şi 10 nave mari de linie. Până în 1941
construieşte o flotă de submarine formată din 65 de unităţi.
Japonia devenise suficient de puternică pentru a provoca războiul din Pacific împotriva Statelor Unite în 1941.
A dezvoltat conceptul de „Kantai Kessen” (bătălia decisivă), urmărind distrugerea puterii navale americane din Pacific
printr-un război naval total şi ocuparea unor regiuni costiere sau insule bogate în materii prime din zona Pacificului.
Japonia militaristă a trecut de la feudalism, la statul modern al începutului de secol al XX-lea, cu dorinţa creării
şogunatului naţional - „fukoku kyohei” -, care se poate traduce prin expresia: „ţară puternică, cu armată puternică”.
Japonia şi-a schimbat într-un timp extrem de scurt constituţia, sistemul de învăţământ, politica economică, sistemul
bancar, politica navală - adoptând sistemul englez -, şi-a modernizat armata terestră după modelul german. Şi-a trimis
ofiţerii la cele mai bune academii din Europa făcând un salt de mai mult de o sută de ani într-o perioadă relativ scurtă.
Pentru guvernarea japoneză a existat întotdeauna încrederea, că puterea economică este într-o corespondenţă
directă cu puterea navală şi în general cu puterea militară.
Dezvoltarea Japoniei începută cu restauraţia Meji, a pus capăt concepţiei continentale de guvernare şi a
direcţionat civilizaţia niponă către o concepţie maritimă orientată spre exterior. S-a trecut de la o concepţie de dezvoltare
pe baza resurselor din interiorul insulelor şi negare a civilizaţiei occidentale, spre o dezvoltare spre exterior pe baza
resurselor externe, susţinută de necesitatea creării unei flote puternice.
Istoria ne-a demonstrat că civilizaţiile mediteraneene: cretană, feniciană, cartagineză, oraşele maritime
greceşti, republicile maritime, popoarele mediteraneene în general, civilizaţia anglo-saxonă şi mai târziu statele maritime:
Franţa, Olanda, Japonia, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Turcia, au avut perioade de înflorire deosebită în epoca în
care au cucerit, explorat, exploatat şi fructificat, posibilităţile mării şi teritoriilor adiacente mării.
Au existat „puteri maritime naturale”: atenienii, cartaginezii, veneţienii, olandezii şi anglo-saxonii, a căror statut a
fost favorizat de poziţia geografică; dar au existat în istorie şi state care au ajuns la statutul de putere maritimă datorită
clarviziunii şi deciziei conducătorilor lor. În acest sens putem enumera Imperiul Roman, Imperiul Otoman, Imperiul
Spaniol, Portugalia, care au devenit imperii şi datorită puterii maritime pe care şi-au creat-o.
Toate civilizaţiile maritime au avut o dezvoltare mai rapidă, datorită vitezei schimburilor comerciale, militare şi
tehnologice, a faptului că au avut un acces rapid pe mare la diverse culturi îndepărtate, din care unele mai evoluate. Au
avut acces la informaţii şi bogăţii care au favorizat o evoluţie mai rapidă, comparativ cu civilizaţiile continentale izolate
într-un anumit areal, pentru care distanţele constituiau un mare impediment.
Puterea maritimă a fost întotdeauna o forţă vitală, care a ridicat naţiunile, a marcat evoluţia generală a
civilizaţiilor sau a dus la prăbuşirea lor.
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UNIUNEA EUROPEANĂ CA MODEL INSTITUŢIONAL
STUDIU DE CAZ: AMERICA LATINĂ
Drd. Alexandra Nichita
Abstract: The European Union as an institutional model. Case study: Latin America. The institutional model provided
by the European Union has been assumed in other regions of the world, namely Latin America. Whether we are talking about
intergovenmental organizations or supranational entities, the similarities to the European Union remain and can be easily observed
in the type of internal structures which have been introduced in order to enact the policies voted by member states. The current
article reffers to three international organisations from Latin America: The Andean Community of Nations, MERCOSUR and the
newly formed Union of South American Nations (UNASUR).All these organisations display an internal structure of decision making
institutions which is similar to the European Union. Furthermore, the declared goal of strengthening democracy and intensifying
political cooperation between the member states, are all factors that lead us to believe the European Union has indeed become a
model deemed worthy to follow due to its effectiveness.
Cuvinte cheie: Instituţionalism, MERCOSUR, UNASUR, Comunitatea Andină de Naţiuni.
Keywords: Historical institutionalism, MERCOSUR, UNASUR, Andean Community of Nations.

Instituţionalismul istoric – repere teoretice. Există trei tipuri de instituţionalism care s-au afirmat în această
perioadă: instituţionalismul istoric, instituţionalismul sociologic şi instituţionalismul „rational choice” 1. Toate cele trei tipuri
de instituţionalism îşi propun să explice rolul instituţiilor în determinarea anumitor rezultate politice şi sociale. Ceea ce
este diferit este nivelul de analiză al fiecarei perspective şi modul de abordare al instituţiilor.
Conform autorilor instituţionalişti March şi Olsen, instituţiile politice nu sunt contracte între actori individuali
interesaţi de propriul câştig sau arene unde îşi dispută puterea diverse forţe sociale. Instituţiile sunt, în schimb, colecţii
de structuri, reguli şi proceduri operaţionale standard care dobândesc un rol parţial autonom în viaţa politică2. Instituţiile
sunt purtătoare de roluri şi identităţi dar în acelaşi timp sunt creatoare ale caracterului, istoriei şi viitorului unui proiect
politic. Acestea creează legături între cetăţeni, în ciuda numeroaselor puncte de vedere care ar putea să îi separe, şi
dezvoltă elemente ale ordinii şi predictibilităţii3.
„Piesele” de bază ale instituţiilor sunt regulile, dar aceste reguli sunt relevante numai dacă sunt susţinute de
caracteristici similare ale identităţii actorilor implicaţi. Simţul de apartenenţă la un grup duce la recunoaşterea unor roluri
şi la respectarea regulilor şi practicilor impuse în cadrul colectiv. Toate acestea fac parte dintr-un context istoric ce oferă
explicaţii şi justificări pentru standardele şi aşteptările create.
Politica este, în consecinţă, o agregare a preferinţelor individuale în acţiuni colective prin proceduri precum
negocierea, construirea de coaliţii şi schimbul. Actorii individuali au propriile dorinţe, interese, preferinţe, pe care le
folosesc în cadrul acestor proceduri pentru a crea consecinţele dorite. Cu toate acestea, interesele actorilor individuali
sunt de natură să modifice structura instituţională numai atunci când se încadrează în tendinţele definite de istorie pentru
structura din care fac parte4.
O problematică centrală a instituţionalismului istoric se referă la transformarea structurilor în acţiune politică şi
transformarea acţiunii politice în continuitate instituţională. Acest dinamism are loc pentru că există o anumită rutină
implicită a instituţiilor, care le favorizează continuitatea în timp. Procesele care descriu rutina, conform autorilor March şi
Olsen, sunt cele care menţin continuitatea dar şi cele care declanşează schimbări atunci când instituţiile se adaptează la
un nou context extern.
Instituţionalismul istoric acceptă existenţa pe scena internaţională a organizaţiilor internaţionale ca actori
esenţiali în cadrul dinamicii internaţionale. Statele încetează să mai fie principalii actori pentru că cedează parte a
propriei suveranităţi în momentul în care decid să constituie un nou set de reguli şi practici care să faciliteze cooperarea
în vederea realizării intereselor comune. Prin acestă dinamică, instituţionalismul istoric recunoaşte instituţiilor un caracter
unic pe scena internaţională5.
Rolul ierarhic al centrului politic din cadrul statelor şi relaţiile dintre aceste centre politice au suferit anumite
transformări în ultimii ani iar Uniunea Europeană constituie cel mai notabil exemplu. Este nevoie de noi modalităţi de a
descrie modul în care autoritatea, drepturile, obligaţiile, interacţiunea, atenţia, experienţa, memoria şi resursele sunt
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organizate dincolo de ierarhii şi pieţe. A devenit din ce în ce mai important, şi este util şi în cazul cercetării de faţă, aşanumitul „instituţionalism de reţea” (network institutionalism) ce descrie interacţiunile la nivel inter- şi intra- instituţional6.
Instituţionalismul istoric se numeşte astfel pentru că recunoaşte faptul că dezvoltarea politică se defăşoară şi
trebuie înţeleasă în contextul timpului trecut de-a lungul acestui proces (componenta istorică) şi pentru că pune accentul
pe implicaţiile pe care le are istoria asupra insituţiilor, fie că sunt reguli formale, structuri politice sau norme (componenta
instituţionalistă)7.
Logica principală a acţiunii unui actor, fie că e vorba de stat sau de organizaţia internaţională, este respectarea
regulilor – văzute ca reţete bazate pe drepturi şi obligaţii derivate din identitatea asumată prin apartenenţa la o anumită
comunitate şi respectarea valorilor, practicilor şi aşteptărilor proiectate de aceasta. Regulile unui aranjament instituţional
sunt respectate, în logica instituţionalismului istoric, pentru că sunt considerate fireşti, drepte, legitime şi pentru că se
încadrează în aşteptările tuturor participanţilor8.
Schimbările politice survenite de-a lungul istoriei explică rutinizarea practicilor instituţionale şi consecinţele
nedorite (unintended consequences) ce nu sunt rezultatele calculelor raţionale ale membrilor unei organizaţii
internaţionale9. De aceea, organizaţia se depărtează de scopul pentru care a fost înfiinţată în cazul de faţă, Uniunea
Europeană a trecut de la cooperare regională către definirea unei politici externe comune a statelor membre care să
faciliteze cooperarea cu alte organizaţii regionale.
De asemenea, integrarea europeană, conform instituţionalismului istoric, este un produs al circumstanţelor
istorice: cel de-al Doilea Război Mondial şi bipolaritatea sistemului international. Astfel, odată cu schimbarea
circumstanţelor istorice, s-a schimbat şi traiectoria instituţională, ieşind din zona prevăzută de întemeietorii Comunităţii
Economice Europene10.
Termenul „schimbare” este foarte important şi, mai ales, foarte dezbătut în cadrul teoriei instituţionalismului.
Unii autori, aşa cum sunt Orion Lewis şi Sven Steinmo, consideră că nu se poate discuta despre variabile independente
în studiul instituţiilor pentru că sistemul schimbă componentele sale şi, în acelaşi timp, acestea schimbă modul în care
evoluează sistemul11. În cazul de faţă este vorba de state şi organizaţii internaţionale aflate într-o continuă schimbare
datorită relaţiei de interdependenţă şi chiar de intersubiectivitate, în care se regăsesc.
March şi Olsen, autorii la care ne-am referit cu precădere în cadrul acestei analize, consideră schimbarea
instituţională ca un răspuns la experienţa istorică. Aceste schimbări, însă, se petrec de-a lungul unei perioade lungi şi nu
pot fi clasificate drept evoluţii pozitive ale sistemului instituţional. Ceea ce autorii instituţionalişti numesc „eficienţă
istorică” înseamnă, în fapt, adaptarea instituţiilor la schimbările ce se petrec în mediile faţă de care vin în contact şi este
soluţia optimă ce asigură supravieţuirea şi prosperitatea acestora. Conceptul de „eficienţă istorică” utilizat de
instituţionaliştii istorici poate fi substituit prin cel de „adaptare”, pentru că în literatura de specialitate nu se face referire la
creşterea eficienţei prin schimbare instituţională12.
Această realitate europeană se poate propaga şi în alte regiuni unde statele au decis înfiinţarea unor instituţii
care să le maximizeze câştigurile, mai ales în domeniu economic. Cu alte cuvinte, dacă MERCOSUR, Comunitatea
Andină de Naţiuni sau nou constituita UNASUR, urmează, aşa cum vom vedea, exemplul instituţional al Uniunii
Europene, atunci aceste organizaţii sud-americane vor da la rândul lor naştere unor instituţii care vor modifica regulile
jocului economic şi politic din regiune.
Instituţionalismul istoric găseşte, în plus, explicaţii pentru modul în care diverse instituţii interacţionează şi
reuşesc să acomodeze dezechilibre sau puncte divergente, transformând diversitatea în unitate13. Instituţionalismul
merge mai departe şi examinează organizaţiile care se formează, interacţiunile care au loc între structurile instituţionale
şi evoluţia acestora către un consens.
Astfel, în cazul de faţă, vom examina cazul concret al înfiinţării de către statele de pe continentul sud-american
a unor instituţii care să oglindească modelul Uniunii Europene. Este vorba, în primul rând despre Comunitatea Andină de
Naţiuni, una dintre primele iniţiative de cooperare în regiune şi instituţia care a generat structuri puţin complexe. Cea dea doua instituţie supusă analizei, Mercado del Sur/MERCOSUR, a fost înfiinţată în vederea intensificării cooperării între
statele care nu au fost cuprinse în prima instituţie. În ceea ce priveşte structura dezvoltată de instituţia MERCOSUR, pot
fi identificate un număr mare de similitudini între aceasta şi UE. În ultimul rând, UNASUR reprezintă, chiar şi la nivelul
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declaraţiilor oficiale ale liderilor care au lansat ideea înfiinţării unei astfel de instituţii, un model al Uniunii Europene, cu
specific latino-american, menit să înglobeze primele două organizaţii internaţionale.
Comunitatea Andină de Naţiuni. La data de 29 mai 1969, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador şi Peru au
semnat Acordul de la Cartagina, care a dus la înfiinţarea Pactului Andin, în scopul stabilirii unei uniuni vamale între
statele participante şi a unei coordonări în ceea ce priveşte anumite sectoare comerciale. Acestui Pact s-a alăturat, în
1973 şi Venezuela. La numai 6 ani de la înfiinţare, însă, Chile s-a retras în urma unei decizii controversate care
interzicea investitorilor străini să participe la achiziţionarea de acţiuni în sectoare industriale cheie din statele membre.
Criza petrolului din anii 1970 a dus la o serie de abateri de la procedurile stabilite prin Acordul de la Cartagina, Pactul
Andin devenind, până la jumătatea anilor 1990, un simplu cadru de întâlnire pentru statele membre în scopul negocierii
de acorduri economice şi comerciale bilaterale14.
Protocolul de la Trujillo, semnat în martie 1996, a modificat Acordul de la Cartagina, una dintre măsurile
adoptate fiind modificarea numelui organizaţiei. Acest protocol a modificat, de asemenea, structura organizatorică şi
modul de luare a deciziilor în cadrul instituţiei.
În consecinţă, de la intrraea în vigoare a Protocolului, cea mai înaltă autoritate în cadrul Comunităţii Andine a
devenit Consiliul Prezidenţial Andin, format din preşedinţii tuturor statelor membre. Aceasta entitate se întruneşte o dată
pe an şi stabileşte agenda activităţilor care revin în sarcina entităţilor subordonate. Consiliul Miniştrilor de Externe, cea
de-a doua instituţie ca importanţă, formulează politica externă a Comunităţii Andine şi deţine autoritatea de a încheia
acorduri şi tratate cu state terţe sau organizaţii internaţionale. Această structură se reuneşte de cel puţin două ori pe an.
O paralelă poate fi trasată, prin prisma atribuţiilor şi a componenţei, între Consiliul Miniştrilor de Externe şi Consiliul
Uniunii Europene.
Încă dinaintea intrării în vigoare a Protocolului de la Trujillo, Comisia Andină reprezenta structura legislativă a
Comunităţii Andine de Naţiuni, formată din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, care are dreptul la un singur
vot. Această Comisie se întrunea de cel puţin trei ori pe an şi avea sarcina de a adopta regulamente şi instrucţiuni, sub
forma unor decizii, în vederea dezvoltării activităţii organizaţiei internaţionale. Aşa cum sugerează şi numele, Comisia
Andină poate fi asimilată Comisiei Europene, având în vedere rolul său de a propune acte normative.
Un nou Secretariat General a fost înfiinţat în 1996 pentru a înlocui structura similară anterioară. Principala
sarcină a acestei structuri era asigurarea implementării deciziilor emise de către Comisia Andină. Directorii generali ai
secretariatului sunt aleşi de Consiliul de Miniştri ai Afacerilor Externe, pentru un mandat de 5 ani şi trebuie să aibă
naţionalitatea unuia dintre statele membre15.
Anterior Protocolului de la Trujillo, au fost înfiinţate Consiliul Consultativ pentru Afaceri şi Consiliul Consultativ
pentru probleme de muncă, organisme care pot emite recomandări către Comisia Andină şi Consiliul de Miniştri. În mai
1979 a fost înfiinţat şi un Tribunal al Comunităţii Andine, încadrat cu un judecător din fiecare stat membru şi cu sediul în
Quito. Acest tribunal soluţionează cereri atât din partea persoanelor fizice, cât şi juridice, care se consideră lezate de
anumite decizii ale Comisiei Andine şi are puterea de a invalida anumite decizii ale acestei structuri.
Un Parlament Andin a fost creat în 1979, în speranţa dezvoltării unui proces de integrare regională. Acesta a
fost format în primul deceniu de funcţionare, din delegaţii desemnate de legislaturile statelor membre ale Comunităţii
Andine. În ciuda eforturilor de a declanşa alegeri speciale pentru membrii Parlamentului Andin, această structură nu
aduce niciun impact asupra luării deciziilor în cadrul acestei organizaţii.
MERCOSUR: înfiinţare şi evoluţie. În noiembrie 1985, preşedinţii Raúl Alfonsin şi José Sarney au anunţat
demararea procesului de integrare prin Declaraţia de la Iguazú16. La 29 noiembrie 1988 s-a semnat Tratatul de
Integrare, Cooperare şi Dezvoltare care avea ca obiectiv consolidarea procesului de integrare şi cooperare economică
bilaterală, ceea ce presupunea ca în decursul următorilor 10 ani să se creeze un spaţiu economic comun care să
respecte principiile flexibilităţii, dezvoltării graduale, echilibrului şi simetriei. Primii paşi aveau în vedere armonizarea
taxelor vamale pentru Argentina şi Brazilia, definirea unor politici comune în agricultură, industrie, transport şi
comunicaţii, ştiinţă, tehnologie dar şi în domeniul fiscal.
Uruguay a fost primul stat interesat de colaborarea dintre Argentina şi Brazilia, dar mai ales de posibilitatea de
a se alătura acestor două state. Astfel, la 12 noiembrie 1989 a avut loc o întâlnire la Buenos Aires între preşedintele
Uruguay, Julio María Sanguinetti, preşedintele Braziliei şi noul preşedinte argentinian, Carlos Saúl Menem, care a
marcat semnarea unei declaraţii comune prin care se anunţa intensificarea contactelor trilaterale, cu scopul de a întări
procesul de integrare regional17.
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La 1 august 1990, miniştrii de externe ai Argentinei, Braziliei, Chile şi Uruguay au emis un comunicat prin care
se anunţa extinderea procesului de integrare şi coordonare a economiei regionale, pentru a întâmpina schimbările ce se
produc la nivelul economiei mondiale. Documentul menţiona că Uruguay va deveni membru deplin în noua piaţă comună
dar Chile, din cauza nivelului foarte scăzut al taxelor vamale şi a dificultăţilor economice, va juca un rol minor în această
colaborare. Cu această ocazie a fost lansată invitaţia pentru Paraguay de a se alătura acordului trilateral stabilit în
198918. La numai o lună după ce a primit invitaţia, Paraguay a răspuns pozitiv, liderii politici exprimându-şi dorinţa ca
acest stat să participe cu drepturi depline la negocieri, aşa cum se întâmplase şi în cazul Uruguay.
MERCOSUR s-a lansat în sfera politico-strategică în acelaşi mod în care s-a lansat şi Comunitatea Europeană.
Alianţa Brazilia-Argentina a dezvoltat în primul rând proiectele de zonă de comerţ liber şi apoi uniune vamală,
consacrate prin Tratatul de la Asunción şi orientate spre adaptarea competitivă a ambelor economii în cadrul procesului
de globalizare, cu toate că logica alianţei a fost de la început aceea ce a dilua vechile rivalităţi. Acesta a fost sensul
abandonării programelor nucleare „secrete” şi incorporarea Uruguay şi Paraguay la proiectul de uniune vamală19.
Tratatul de la Asunción este primul semnat de către cei patru membrii fondatori Argentina, Brazilia, Paraguay şi
Uruguay şi stabileşte o structură instituţională de bază dar şi o zonă de liber schimb între ţări. 1994 a fost, însă, anul în
care s-a pus în mişcare MERCOSUR şi a dobândit personalitate juridică, în urma Protocolului semnat la Ouro Preto. De
atunci la această organizaţie s-au asociat state care fac parte si din Comunitatea Andină, Bolivia (1996), Peru (2003),
Columbia (2004) şi Ecuador (2004), dar şi Chile (1996), iar în anul 2006 Venezuela a semnat protocolul de integrare ca
membru cu drepturi depline, acesta urmând să fie ratificat de celelalte state membre.
Un rezultat important al actelor constitutive a fost structura instituţională a MERCOSUR, care se sprijină pe trei
piloni principali: democraţia, comerţul liber şi integrarea regională. Clauza democratică defineşte principalele condiţii
pentru ca noi state să fie acceptate în organizaţia internaţională. În ciuda faptului că cei trei piloni ce stau la baza
construcţiei instituţionale europene sunt diferiţi de cei stabiliţi în cazul MERCOSUR, referinţa la o astfel de structură
arată percepţia autorilor sud-americani în privinţa paralelei cu Uniunea Europeană20.
Tratatul constitutiv al MERCOSUR numeşte două instituţii responsabile pentru punerea în aplicare a
obiectivelor trasate: Consiliul Pieţei Comune şi Grupul Pieţei Comune. Prima instituţie ia deciziile care asigură
îndeplinirea condiţiilor tratatului iar cea de-a doua urmăreşte aplicarea tratatului şi a deciziilor adoptate de Consiliu.
Din perspectivă instituţionalistă putem afirma că Tratatul de la Asunción reprezintă cadrul pentru desfăşurarea
acţiunii celor patru state membre pentru că reglementează cooperarea şi impune un anumit comportament participanţilor
la schimbul economic. Acest cadru, însă, a evoluat prin crearea de instituţii noi în 1994, odată cu Protocolul de la Ouro
Preto.
Protocolul de la Ouro Preto a intrat în vigoare în anul 199421 şi reprezintă avansarea procesului de integrare
economică de la uniune vamală la piaţă comună, căreia îi este conferită o personalitate juridică. Structura instituţională
s-a diversificat prin acest protocol iar pe lângă cele Consiliul (CMC) şi Grupul Pieţei Comune (GMC) au fost înfiinţate
patru organisme noi: Comisia de Comerţ a MERCOSUR (CCM), Comisia Parlamentară Reunită (CPC), Forul Consultativ
Economic şi Social (FCES), Secretariatul Administrativ al MERCOSUR (SAM).
Personalitatea juridică a MERCOSUR este exercitată de Consiliul Pieţei Comune, această instituţie putând să
preia iniţiativa în adoptarea deciziilor în materie financiară şi bugetară. În plus, Consiliul are puterea de a se pronunţa
asupra propunerilor făcute de Grupul Pieţei Comune şi de a formula politici şi promova acţiunile care susţin piaţa
comună. Astfel, Consiliul este considerat organul superior al MERCOSUR, responsabil pentru conducerea politică a
procesului şi luarea deciziilor care să asigure îndeplinirea obiectivelor Tratatului de la Asunción, în timp ce Grupul este
investit cu puteri executive. Din Consiliul Pieţei Comune fac parte: şefi de stat, miniştri ai afacerilor externe şi miniştri de
economie22. Consiliul se reuneşte cel puţin o dată la şase luni şi ia decizii prin consensul tuturor reprezentanţilor statelor
membre (Art. 37, Protocolul Ouro Preto).
Putem trasa o paralelă între Consiliul Pieţei Comune şi Consiliul European care a fost creat în 1974 şi a devenit
organul care stabileşte obiectivele Uniunii şi linia de urmat în vederea realizării acestora, în toate domeniile de activitate
ale UE23. Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre şi se întâlneşte de două ori
pe semestru. Deciziile în Consiliul European sunt luate prin consens, un indicator clar al influenţei pe care această
instituţie a avut-o asupra Consiliului Pieţei Comune.
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Deşi nu există un echivalent al Consiliului Uniunii Europene (cunoscut şi sub numele de Consiliu de Miniştri),
Consiliul Pieţei Comune numeşte preşedintele pentru Comisia Reprezentanţilor Permanenţi ai MERCOSUR. Comitetul
Reprezentanţilor Permanenţi, aşa cum este numit corespondentul din cadrul Uniunii Europene, îşi manifestă competenţa
la nivel tehnic, prin pregătirea reuniunilor Consiliului de Miniştri, şi este prezidat de preşedinţia acestui Consiliu24.
Cu toate că este constituit pe modelul COREPER din Uniunea Europeană, Comisia Reprezentanţilor
Permanenţi ai MERCOSUR are competenţe mai însemnate. Pe lângă faptul că veghează la dezvoltarea continuă a
organizaţiei şi că organizează reuniuni şi summit-uri, Comisia este organul de gestiune politică şi de reprezentare
permanentă al MERCOSUR. Acesta a fost creat în octombrie 2003 prin Decizia nr. 11/03 a Consiliului Pieţei Comune.
Grupul Pieţei Comune are ca atribuţii principale obligaţia de a veghea la respectarea Tratatului de la Asunción
şi a deciziilor Consiliului Pieţei Comune, crearea, modificarea sau suprimarea subgrupurilor şi reuniunilor specializate
pentru îndeplinirea obiectivelor pieţei comune cât şi stabilirea unui program de lucru pentru celelalte instituţii în vederea
asigurării avansării proiectului de integrare economică.
Astfel, această instituţie reprezintă puterea executivă în cadrul MERCOSUR. La întâlnirile din cadrul Grupului
participă funcţionari guvernamentali din cadrul: ministerelor de afaceri externe, de economie şi băncii centrale. Fiecare
stat este reprezentat de patru astfel de funcţionari cu rang mai mic decât cel al miniştrilor, care se ocupă de coordonarea
şi activităţilor organizaţiei internaţionale în conformitate cu traiectoriile descrise de Consiliul Pieţei Comune 25. Prin
analizarea competenţelor sale, se poate spune că Grupul Pieţei Comune se aseamănă în evoluţia sa cu una dintre
instituţiile Uniunii Europene: Comisia Europeană. Diferenţa însemnată între cele două instituţii este faptul că la nivel
european Comisia reprezintă interesele Uniunii, în timp ce la nivel sud-american Grupul funcţionează de la înfiinţarea sa
ca o instituţie interguvernamentală şi nu suprastatală.
În cadrul MERCOSUR nu există încă o instituţie care să urmărească interesul organizaţiei internaţionale în
principal pentru că legislaţia emisă la nivel comunitar nu se transpune ca atare în cadrul tuturor statelor membre. În
cazul Uruguay numai 50% dintre normele MERCOSUR au fost transpuse în legislaţia naţională26. Nu există în acest
sens un control din partea instituţiilor sau un mecanism de sancţionare a statelor care nu transpun legislaţia organizaţiei.
Comisia pentru Comerţ a MERCOSUR asistă Grupul în misiunea sa de a asigura aplicarea instrumentelor
comune ce ţin de politica economică şi comercială atât între statele membre cât şi faţă de state terţiare, organisme
internaţionale (iar aici includem şi Uniunea Europeană) şi acorduri comerciale. Comisia poate emite propuneri sau
directive şi se ocupă în special de instrumentele ce pun în aplicare politicile comerciale comune şi evoluţia acestora.
Comisia pentru comerţ are atribuţii asemănătoare cu cele ale Comisiei Europene, dar îşi manifestă competenţele la un
nivel ridicat de specializare.
Din anul 2002, odată cu aprobarea Protocolului de la Olivos, există şi o soluţie pentru neconcordanţe care ar
putea apărea între statele membre din cauza greşelilor de interpretare, netranspunerii sau neaplicării anumitor
reglementări emise de instituţiile MERCOSUR la nivel naţional. Astfel, două state membre aflate în conflict se adresează
Grupului Pieţei Comune, prin intermediul Secretariatului Administrativ, pentru a fi demarate procedurile de judecată în
faţa Tribunalului Ad Hoc. Speţa se judecă în faţa unui complet de trei arbitri (câte unul de la fiecare stat implicat şi cel
de-al treilea, preşedintele completului, desemnat de comun acord)27.
Dacă problema soluţionată de Tribunalul Ad Hoc este apoi contestată de unul dintre state, speţa este înaintată
Tribunalului Permanent de Examinare (Tribunal Permanente de Revision). Acesta are în componenţă cinci arbitri, câte
unul numit de statele membre şi cel de-al cincilea ales in unanimitate de toate statele. Decizia Tribunalului Permanent va
fi definitivă şi va prevala în faţa deciziei Tribunalului Ad Hoc28.
Cu toate că se aseamănă într-o mică măsură procedurile care sunt utilizate pentru cele două tribunale descrise
anterior şi procedurile de la Tribunalul de Primă Instanţă şi de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, ceea ce
evidenţiază parcursul asemănător al organizaţiilor internaţionale este soluţia pe care acestea au găsit-o în ce priveşte
soluţionarea controverselor juridice. MERCOSUR a putut observa din modelul European importanţa pe care o au
instanţele la care statele sau indivizii recurg atunci când legislaţia emisă de instituţiile sale nu este transpusă sau
respectată de statele membre. Cu toate că nu este o organizaţie supranaţională, aşa cum este Uniunea Europeană, şi
nu poate sancţiona direct statele membre atunci când nu aplică normele, liderii MERCOSUR au înaintat soluţia
Tribunalelor ce pot fi sesizate chiar de statele membre. Regula soluţionării controverselor juridice a fost preluată de
statele sud-americane, în acest context, din experienţa europeană pe această temă.
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Comisia Parlamentară Reunită era organismul reprezentativ al parlamentelor statelor membre MERCOSUR.
Membrii Comisiei Parlamentare sunt desemnaţi de către parlamentele naţionale şi sunt în număr egal pentru toate cele
patru state fondatoare. Obiectivul principal al acestei instituţii era acela de a accelera procedurile de punere în aplicare a
deciziilor celorlalte organisme şi de a monitoriza armonizarea legislaţiilor statelor membre pentru progresul procesului de
integrare. Recomandarea era principalul instrument al acestui organism29.
Din 9 decembrie 2005 există, însă, un Parlament al MERCOSUR (Parlasur) care substituie Comisia
Parlamentară Reunită, principala diferenţă faţă de aceasta din urmă fiind că membrii sunt aleşi direct de către cetăţenii
statelor membre conform legislaţiei naţionale30. Principiile Parlamentului MERCOSUR sunt foarte apropiate de cele ale
Parlamentului European: pluralismul şi toleranţa, transparenţa, cooperarea cu celelalte instituţii MERCOSUR, respectul
pentru drepturile omului, echitate şi justiţia în ceea ce priveşte problematicile regionale, promovarea patrimoniului
cultural latino-american în timpul procesului de integrare şi promovarea dezvoltării durabile a MERCOSUR.
Competenţele Parlamentului MERCOSUR sunt de a veghea la păstrarea regimului democratic în cadrul statelor
membre în conformitate cu normele MERCOSUR, elaborarea şi publicarea de rapoarte pe domeniul respectării
drepturilor omului, elaborarea de studii sau rapoarte pentru organismele decizionale ale organizaţiei şi organizarea de
întâlniri publice între societatea civilă şi sectorul privat despre chestiuni privind dezvoltarea procesului de integrare
regională. Parlamentul MERCOSUR are ca principale instrumente de lucru declaraţiile, recomandările şi rapoartele şi se
pronunţă în special în ceea ce priveşte problemele legate de dezvoltarea procesului de integrare.
Din acest punct de vedere, Parlamentul MERCOSUR a evoluat pe o traiectorie ce poate fi comparată cu cea a
Parlamentului European. Parlamentul European a câştigat noi competenţe pe măsură ce organizaţia internaţională a
creat o interdependenţă mai puternică între statele membre, iar acelaşi lucru s-a manifestat şi în cazul MERCOSUR. Cu
toate acestea, există încă îndoieli cu privire la eficacitatea acestei instituţii, în special pentru că dreptul comunitar nu
prevalează în toate statele membre ale organizaţiei sud-americane.
Forul Consultativ Economic şi Social este format dintr-un număr egal de participanţi din fiecare stat membru şi
are un rol consultativ. Foloseşte recomandări adresate Grupului Pieţei Comune pentru a prezenta punctul de vedere al
sectoarelor economice şi sociale. Corespondentul european al acestui For Consultativ este Consiliul Economic şi Social
al Uniunii Europene.
Consiliul Economic şi Social asistă Comisia, Parlamentul şi Consiliul prin emiterea de propuneri pe teme de
interes european. Consiliul poate emite propuneri şi fără a fi solicitat în acest sens iar prin Actul Unic European şi
Tratatul de la Maastricht aria de competenţe a fost lărgită pentru a include şi noile politici ale Uniunii (regionale şi de
mediu).
Protocolul de la Ouro Preto stabileşte personalitatea juridică a MERCOSUR conform dreptului internaţional şi
subliniază faptul că în cadrul organizaţiei internaţionale deciziile se iau prin consens şi cu participarea tuturor statelor
membre. MERCOSUR are un Buletin Oficial, aşa cum şi Uniunea Europeană are un Jurnal Oficial, în care sunt publicate
toate actele emise de principalele instituţii pentru a asigura luarea la cunoştinţa a acestora de către membrii şi punerea
în aplicare sau transpunerea în legislaţia naţională.
UNASUR. Ideea înfiinţării unei Uniuni a Naţiunilor din America de Sud a fost promovată pentru prima dată la
întalnirea şefilor de stat sud-americani din Cuzco, în anul 2004. Autorul intelectual al acestei instituţii este considerată
Brazilia. Faptul că existau la momentul respectiv două organizaţii internaţionale care, reuneau, împreună, toate statele
din regiune a fost considerat o vulnerabilitate şi a fost promovată ideea unei convergenţă a acestora. Dovada clară a
faptului că UNASUR nu îşi propune numai întărirea cooperării dintre statele membre în domeniile economic şi comercial
este măsura de eliminare a restricţiilor de călătorie pentru cetăţenii statelor membre. Tratatul Constitutiv al UNASUR a
fost semnat la 23 mai 200831. Scopul UNASuR este de a aborda în special chestiuni legate de politică, energie,
infrastructură, educaţie, cultură, chiar şi politici sociale care au menirea de a reduce asimetriile dintre statele membre.
Pe agenda acestei organizaţii internaţionale suprastatale există şi chestiuni legate de securitate şi apărare32.
UNASUR este, prin comparaţie cu celelalte două instituţii, înfiinţată de foarte scurt timp, astfel încât nu a
cunoscut o dezvoltare a structurilor sale interne la fel de extensivă. Cu toate acestea, au fost puse bazele unui Consiliu
al şefilor de stat (care se întruneşte o dată pe an), un Consiliu al Miniştrilor de Externe (care se întruneşte la fiecare 6
luni), dar şi al unui Consiliu al delegaţilor. De asemenea, a fost propusă înfiinţarea unui Parlamentul al Americii de Sud,
care va fi format din 90 de parlamentari şi va avea sarcina de a emite decizii şi declaraţii privind relaţiile de cooperare
dintre statele membre.
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EFECTELE CONSENSULUI DE LA WASHINGTON ASUPRA STATELOR DIN
AMERICA LATINĂ ÎN ANII 1990 ŞI ÎNCEPUTUL ANILOR 2000
Drd. Sabin Dumitru Coroian
Abstract. Political Efects of the Washington Consensus on Latin American States in the 1990s and early 2000s.
This study aims to explain how the set of measures of socio-economic, established by economist John Williamson in the so-called
Washington Consensus in 1990, have influenced the economy and political system of most Latin-American countries which applied
in whole or in part, such measures. This name was first used by Williamson in 1989, the speech that followed that year consultations
on economic and social policy and Latin American states had passed not long ago by the economic crisis that has hit this area
throughout the 1980s. Implementation of this measures was often lacking in recent years, increasingly questions arises whether
economic and social system was implemented essentially wrong or whether the main problem is political inability of those countries
that have adopted these system of economic structure.
Cuvinte cheie. Consesnul de la Whashington, Grupul de la Chicago, Statele Unite, Argentina, Caracazo, Banca Mondiala,
FMI, MERCOSUR, dolarizare, proteste stradale criza economica, reforme neoliberale.
Keywords. Whashington Consensus, Chicago Boys, United States, Argentina, Caracazo, World Bank, IMF, MERCOSUR,
dollarization, street protests, economic crisis, neoliberal reforms.

Pentru a înţelege modul în care acest set de norme au influenţat statele din America Latina trebuie să explicăm
ce a însemnat de fapt acest consens. Denumirea, Washington Consensus, a fost folosită prima data de către Williamson
în anul 1989, în discursul ce a urmat consultărilor din acel an privind situaţia economică şi politică şi socială a ţărilor din
America Latină state trecuseră cu puţin timp în urmă prin criza economică ce a lovit această zonă pe parcursul anilor
1980.1
În cadrul acestei conferinţe au fost enunţate cele zece măsuri care ar trebui aplicate unei economii aflate în
stare de criză majoră, măsuri ce aveau ca scop revigorarea economică pe termen mediu şi lung. S-a folosit denumirea
capitalei Statelor Unite, Washington, deoarece acolo îşi aveau sediul cei trei piloni instituţionali care urmau să aibă un rol
hotărâtor în promovarea acestor măsuri, cele trei instituţii erau: Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi
Trezoreria Statelor Unite.2
Aceste măsuri pot fi considerate şi ca un decalog prescris statelor în curs de dezvoltare a căror economie trece
printr-o stare de criză. Înainte de a ne referi strict la setul de zece măsuri trebuie să analizăm modul în care au fost
primite în contextul internaţional respectiv. Unii specialişti au considerat că aceste măsuri veneau de fapt în ajutorul
ţărilor dezvoltate, nu a celor în curs de dezvoltare, deoarece acestea din urmă reprezentau o piaţă foarte bună de
desfacere cât şi o piaţă a locurilor de muncă ieftină. Astfel firmele mari din statele puternice ajungeau să deţină monopol
pe pieţele în care ele intrau, producţia lor era asigurată de către mâna de lucru ieftină, iar produsele erau exportate în
statele de provenienţă ale companiilor respective.
Din această ecuaţie nu avea nimeni de câştigat, înafară de companiile în cauză, pentru că piaţa liberă nu
includea şi piaţa liberă a migraţiei forţei de muncă, astfel muncitorii din statele subdezvoltate nu resimţeau o creştere
importantă la nivelul veniturilor, iar statele în care aceste produse erau exportate se loveau constant de problema
şomajului intern. Acest tip de critică a fost adoptat mai ales de către cei care se opun globalizării, însă argumentaţia nu
trebuie privită doar prin prisma acestui fapt, deoarece dezvăluie practic modul în care lucrează acest tip de sistem.
Exemplul dat mai sus este reprezentativ pentru modul în care au fost aplicate măsurile Consensului de la
Washington. Pentru a putea analiza ţările afectate, în mod special Argentina, este necesară enumerarea celor zece
puncte ale consensului. Prima măsură din acest pachet o reprezintă politica fiscală echilibrată, următoarea măsură, şi
una dintre cele mai controversate datorită lipsei ei de eficienţă o constituie redirecţionarea a unei părţii consistente a
cheltuielilor publice spre educaţie, sănătate şi infrastructură.3
Această măsură a născut mari controverse nu datorită modului în care a fost abordată problema ci datorită
modului în care ea a fost impusă de către statele care au preluat-o. Datorită corupţie foarte ridicate cu care s-e
confruntau respectivele state, măsura nu a avut nici un fel de efect pe termen scurt, ea nefiind aplicată de toate statele
care s-au afiliat acestui protocol, fiind chiar ignorată. În unele state, precum Bolivia, în loc să aibă loc o creştere a
bugetului acestor fundamente ale unei societăţii stabile, cheltuielile pentru sectoarele educaţional şi sanitar au fost
reduse.
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Un alt punct din acest pachet îl constituie reformarea impozitării veniturilor, ceea ce înseamnă reducerea
nivelului de impozitare şi presupune o cotă de impozitare destul de scăzută. Următoarele două măsuri sunt legate între
ele, prima face referire la ratele de interes iar a doua la competivitatea ratelor de schimb. O măsură foarte importantă din
cadrul acestui pachet de reguli o constituie liber schimbul, proces caracterizat prin liberalizarea importurilor, eliminarea
restricţiilor de orice fel şi uniformizarea tarifelor. Investiţiile străine directe reprezintă şi ele unul dintre punctele acestui
set de reguli fiind foarte importante în ceea ce priveşte solidificarea statelor, doar prin investii cu capital străin se poate
aduce ajutorul necesar unei relansări economice reale. 4
Una dintre cele mai controversate măsuri este cea privind privatizarea intreprinderilor de stat, un bun exemplu
în acest sens este cel al Venezuelei. Revolta Caracazo din anul 1989, s-a petrecut chiar în perioada în care acest set de
reguli a fost întocmit de către Williamson. Revolta a survenit datorită măsurilor neoliberale pe care le-a luat administraţia
preşedintelui Carlos Andres Perez, aflat la al doilea mandat, în special cele privind liberalizarea preţurilor. Preţul
petrolului a crescut în acea perioadă cu peste 90 % iar cel al transportului de călători practic s-a dublat.5
Ultimele doua măsuri din această listă au avut ca scop liberalizarea pieţei, prima se referă la eliminarea oricăror
restricţionări ce au legătură cu intrarea unei companii pe piaţă, înafară de cele ce se justifică prin motive de siguranţă
naţională. Ultima măsură se referă la dreptul la proprietate, în special proprietate intelectuală.
Toate aceste măsuri au fost ulterior considerate, chiar dacă autorul lor, Williamson, nu era de acord cu acest
termen, ca fiind politici neo-liberale. Cum am spus şi mai sus, o parte dintre aceste politici au fost aplicate chiar înainte
de trasarea liniilor generale în care se încadrează pachetul de zece măsuri al Consensului de la Washington. Datorită
crizei economice în care se aflau statele Americii Latine, mai mulţi lideri politici, fie ei de stânga sau de dreapta, au
încercat să revigoreze economia prim prisma privatizărilor întreprinderilor de stat şi a liberalizării preţurilor.
Andres Perez, exemplul dat mai sus, în perioada primului său mandat din anii 70 a dus o politică populistă,
caracteriză prin distribuirea spre populaţie a veniturilor obţinute din petrol, în aceşti ani situaţia Venezuelei era una mai
mult decât favorabilă. Totul s-a sfârşit cu începutul anilor 80 şi cu scăderea preţului barilului de petrol, economia
Venezuelei era în acele momente dependentă total de petrol, peste 90 % din veniturile obţinute prin exporturi erau
reprezentate de industria petrolieră. 6
Mai clar decât cazul Venezuelei, ţară care nu a adoptat în mod clar măsurile Consensului de la Washington,
este cazul mult controversat al Argentinei. În preajma anului 2000, în urma colapsului economic total prin care trecea
Argentina, ţara care a aplicat întregul set măsuri al acestui consens şi care a avut un efect dezastros, pe o perioada de
doar câteva luni, în decembrie 2001, odată cu demisia preşedintelui în funcţie din 1999 Fernando de la Rua, s-au
succedat nu mai puţin de patru preşedinţi interimari, mandatul lor a durat de la câteva zile până chiar la o singură zi.
Cauzele acestui colaps sunt multiple, majoritatea specialiştilor consideră că principalul motiv a fost paritatea
peso-dolar, de unu-unu menţinută de către stat chiar dacă ea nu mai era reală, economia aflându-se în recesiune.7
Totuşi această paritate de schimb între moneda naţională şi dolar nu poate fi pusă numai pe seama celor zece măsuri
ale consensului, nici una dintre ele nu prevedea clar această paritate de unu la unu.
Cazul Braziliei trebuie şi el discutat în această problematică, deoarece reformele propagate prin Consensul de
la Washington a dus la o relativă stabilitate economică şi politică pe termen mediu. Preşedintele socialist în funcţie, Lula
da Silva, a criticat constant măsurile consensului, platforma sa electorală pe baza căreia a câştigat alegerile prevedea
însă unele dintre ele, în special cea privind redistribuirea cheltuielilor spre infrastructură, sănătate şi învăţământ. Deşi în
Brazilia se vede o clară diferenţă în comparaţie cu anii premergători consensului, nivelul şomajului a scăzut simţitor,
această scădere era practic un beneficiu al consensului , lideri politici nu atribuie acest succes reformelor ci mai degrabă
evoluţiei fireşti a unei economii în dezvoltare.8
Situaţia actuală a statelor din America Latină, dar mai ales a celor din America de Sud a căror exemple le-am
dat mai sus, este una destul de specială. În primul rând, înafară de Columbia, al cărui Preşedinte este Alvaro Uribe,
reprezentant al dreptei, toate celelalte state au preferat la alegerile prezidenţiale candidaţii stângii, fie ea stânga
moderată sau stânga revoluţionară. Noul preşedinte ales al statului Chile, Sebastian Pinera, a câştigat alegerile din 2010
pe o platformă de dreapta, el pierduse însă 2006 alegerile în faţa candidatei stângii Michelle Bachellet.
Una dintre problematicele acestei lucrări are ca obiectiv explicarea modului prin care mesajele de stânga au
fost receptate de către majoritatea statelor care au trecut prin experienţa Consensului de la Washington. Aplicarea
măsurilor diferă însă în funcţie de contextul naţional, în Chile spre exemplu, după înlăturarea lui Pinochet, conducerea
ce a urmat nu a renunţat la măsurile neo-liberale implementate în anii 80, cu ajutorul grupului de economişti chilieni de la
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Chicago, aşa-numiţii, Chicago Boys. Aceste reforme economice au stabilizat ţara şi au ajutat mult la dezvoltarea
economică a statului, Chile devenind astfel cea mai stabilă ţară din punct de vedere economic şi politic din regiune.9
Termenul de neoliberalism economic este folosit de obicei in două forme distincte, într-o formă mai restrânsă el
desemnează o schimbare într-un subset de politici economice ce au o orientare mai mare asupra liberalizării pieţelor
economice, şi o forma mai largă care implică o schimbare radicală a relaţiilor dintre stat si societate, liberalizarea
pieţelor fiind considerată ca o prima măsură dintr-un întreg pachet de prevederi economice ce priveau retragerea totală
sau parţială a competenţelor statului în ceea ce priveşte acţiunea sa pe arena economiei de piaţă.10
Pentru statele Americii Latine întreagă perioadă a anilor 1980 a fost una de recesiune economică, statele ce
posedau resurse naturale bogate, spre exemplu Venezuela, datorită scăderii drastice a barilului de petrol, au fost nevoite
să-şi reorienteze exporturile spre alte ramuri, însă industria era prea slab dezvoltată datorită axării exclusive a statului pe
exporturile de hidrocarburi şi produse petroliere. Din aceste motive, nevoia unei regândire a politicilor socio-economice a
devenit imperioasă, lucrurile nu mai putea continua pe acelaşi traseu, nevoi privatizărilor şi a numeroaselor investiţii
străine devenea una stringentă, părând a fi singura cale spre redresarea statelor.
Sfârşitul anilor 1980 reprezintă punctul de pornire în ceea ce priveşte mecanismele neoliberalismului economic,
axate în special pe conceptul de piaţă liberă ferită de intervenţii. Reformele economice ce duc spre liberalizarea pieţei
sunt în cele mai multe cazuri benefice, uneori dezamăgitoare în raport cu aşteptările actorilor care iniţiază asemenea
măsuri, nu trebuie uitat faptul că aceste măsuri reprezintă doar un prim pas spre consolidare economiei, făcând parte
dintr-o strategie de dezvoltare mult mai extinsă. Lipsă de adaptare a reformelor şi grăbirea acestora a avut în foarte
multe cazuri efecte dezastroase, viziunea autorităţilor statale care au aplicat aceste măsuri, lasă mult de dorit.
Efectele asupra creşterii economice, stabilităţii sau inegalităţii sociale depind în mare măsură de distribuţia
bunurilor, de politicile structurale, spre exemplu cele privind dezvoltarea societăţii şi a infrastructurii.11 Pentru a obţine
efectele scontate de iniţiatorii unor astfel de măsuri economice, toate aceste prevederi trebuie să aibă la bază instituţii
politice şi sociale suficient de solide pentru a putea susţine coerenţa unui astfel de proces atât de complex şi de o
durată destul de lungă.
Neoliberalismul economic este destul de greu de definit, evidenţierea s-a implicând procese de durată, de multe
ori complexitatea acestora a avut efecte dramatice asupra implementării lor corecte. Statele Americii Latine, din punct de
vedere istoric, au o relaţie de destul de complicată cu cetăţenii proprii, modul de gestionare a resurselor statului în raport
cu nevoile cetăţenilor a avut mereu efecte inegale, mai ales raportat la nevoile cu caracter social ale populaţie. 12
În multe cazuri, datorită regimurilor cu caracter militar sau a celor autoritare, ori a celor conduse de lideri
carismatici cu valenţe dictatoriale, au avut loc numeroase încălcări ale drepturilor omului, în special numeroase
persecuţii politice. Toate aceste încălcări ale libertăţilor individuale sau colective ale cetăţenilor înrăutăţind foarte mult
modul în care statele din această parte a lumii erau privite le nivel mondial de către actorii globali importanţi din punct de
vedere politic. Efectul a fost unul nociv mai ales asupra companiilor străine ce doreau şi putea să investească mari sume
de bani în aceste state, bani ce puteau redresa situaţia economică a zonei.
Astfel de moduri de acţiune nu sunt deloc benefice dintr-o perspectivă neoliberală lărgită, ce prevede un tip de
stat minimalist, retras din spectrul economic şi social cu puteri drastic diminuate. Însă rapiditatea dezvoltării economice
nu este cea scontată dacă se face o trecere bruscă de la un tip de stat foarte centralizat la unul ce are la bază instituţii
mai suple fără mare putere de intervenţie în procesele economice şi sociale, lucrurile putând fi foarte uşor scăpate de
sub control, iar beneficiile pe care reformele le pot aduce par a fi infime comparativ cu dezavantajele produse.
În cele mai multe cazuri, importarea sau substituirea modelului statal existent cu unul exterior, nu are ca efect o
trecere rapidă spre statul minimalist dorit, chiar daca modelul la care ne raportam este de acest fel, retragerea reală a
statului fiind mult mai lentă decât se estima iniţial. 13 Este de preferat, ca alternativă a schimbării bruşte a tipului de stat,
o evoluţie treptată, puternic susţinută prin politici guvernamentale aflate în strânsă legătură cu contextul instituţional al
statului respectiv. Atât dimensiunea politică cât şi cea socio-culturală trebuie să fie luate în considerare atunci când
există voinţa statală necesară iniţierii unui astfel de proces extrem de complex.
Măsurile trebuie adaptate în funcţie de specificul fiecărui stat în parte, deoarece doar aşa pot avea efectele
scontate de către specialişti, lipsa plierii măsurile pe specificul economic al fiecărui stat în parte a fost evidenţiată mai
ales de exemplul negativ pe care l-a dat criza economică de proporţii prin care a trecut Argentina la începutul anilor
2000, situaţie care s+a repetat şi în alte state.
Această situaţie dezastroasă fiind accentuată şi de o criză politică acerbă, fiind schimbaţi patru preşedinţi ai ţării
în decursul unei singure luni, de fapt pe parcursul a doar zece zile toţi cei numiţi în funcţia supremă a ţării si-au dat
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demisia sau au fost investiţii alţii de către corpul legislativ al statului. Intervale de succesiune a acestor şefi de stat fiind
foarte scurte, s-au înregistrat cazuri în care preşedintele interimar al Argentinei a deţinut această funcţie pentru o singură
zi sau pentru două zile.14
Analiza reformelor neoliberale va fi expusă în studiul de faţă, din două perspective distincte, dubla expunere are
ca efect acoperirea unei arii cât mai largi din ceea ce însemnă politici economice cu caracter neoliberal. Prima analiză
are la bază evidenţierea efectelor sociale şi economice ale politicilor orientate spre liberalizarea pieţelor, această
interpretare se va baza pe trei piloni centrali: creşterea economică, volatilitate economică şi condiţiile sociale. În partea a
doua va fi analizată tema dezvoltării economice, proces care ia în calcul interacţiunile dintre procesele economice,
bunuri, contextul instituţional şi efectele creşterii inegalităţii sociale.
Acest tip de abordare este cel mai popular printre specialiştii din domeniul economic de la sfârşitul anilor 1990
şi începutul anilor 2000. Modul de interpretare este în mare măsură diferit, deoarece înainte se punea accentul pe o
noţiune simplă şi destul de radicală, cunoscută sub numele de „market fundamentalism”, fundamentalismul pieţei,
noţiune folosită cu precădere de economistul american, unul dintre laureaţii premiului Nobel pentru Economie, Jospeh
Stiglitz.15
Aplicabilitatea practică a acestui concept a demonstrat în multe situaţii concrete lipsa s-a de fiabilitate şi nevoia
de revizuire a modului de abordare, principala problemă fiind lipsa de flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea
perceptelor sale la situaţia expresă a unui anumit stat. Nevoia de revitalizare a ideilor economice neoliberale era şi este
încă una stringentă, a fost pusă în discuţie şi regândirea setului de politici ce a devenit cunoscut la începutul anilor 1990
sub numele de Washington Consensus.16
Principalul reproş care se aduce neoliberalismului este acela că seturile standard de reforme neoliberale ce
urmează a fi implementate ţin prea puţin cont de realităţile locale economice, politice şi sociale ale statelor în care
aceste reforme urmează a fi implementate. Există totuşi un anumit consens la nivel global în ceea ce priveşte punctele
centrale ale neoliberalismului, politici specifice ce sunt asociate cu modelul social-democratic de guvernare, spre
exemplu asigurarea stabilităţii sociale, a unei ample reţele de siguranţă a cetăţenilor, toate acestea fiind mai mult de cât
necesare pentru a putea fi implementate cu un real succes politicile guvernamentale orientate spre economia de piaţă,
necesare unei dezvoltării coerente.17
Pentru a evidenţia lacunele neoliberalismului am ales eveniment de proporţii care a avut loc în America Latină.
Criza din Argentina de la începutul anilor 2000 are un impact deosebit asupra modului în care este văzut neoliberalismul
în lume. Din acest motiv consider că analiza acestui eveniment este de o deosebită însemnătate, în rândurile ce
urmează din această parte introductivă, vor fi punctate evenimentele care avut loc şi modul în care a fost resimţită criza
de populaţia Argentinei.
Timp de trei zile, în luna decembrie a anului 2001, o mare masă de demonstranţi, compusă din deponenţi,
pensionari, şomeri şi angajaţi nemulţumiţi s-au strâns în Plaza de Mayo, în centrul capitalei Bouenos Aires, folosind
diverse mijloace pentru a produce un fundal sonor cât mai intens. Unii foloseau tigăi sau alte ustensile de bucătărie, alţii
produceau zgomote cu motocicletele personale, iar unii chiar lansau artificii, sau aruncau petarde, erau folosite orice
mijloace pentru a produce un zgomot asurzitor, exprimându-şi astfel nemulţumirile adunate în timp.18 Cauza principală a
nemulţumirii lor o reprezenta o măsură a statului argentinian ce privea folosirea unei părţi a fondurilor din pensiile private
ale cetăţenilor pentru a plăti o rată scadentă din cuantumul foarte ridicat al datoriei externe a Argentinei.
Aceste măsuri drastice cât şi amploarea manifestaţiilor au scăzut drastic încrederea investitorilor locali şi străini
în mediul de afaceri argentinian, mulţi dintre aceştia şi-au retras banii din ţară şi i-au mutat în conturi offshore în dolari
din străinătate, accelerând astfel destabilizarea economiei naţionale. Unii dintre manifestanţi au văzut chiar şi maşini
blindate de transportat valori care se îndreptau spre aeroportul din Buenos Aires sau spre portul principal al capitalei,
locul de unde plecau multe feriboturi spre Uruguay, scopul principal al acestui fenomen era acela ca cei ce aveau mulţi
bani lichizi în bănci să-şi asigure valorile în cazul prăbuşirii economice a statului19
Autorităţile argentiniene au încercat să stopeze acest exod valutar prin îngheţarea conturilor bancare, însă
măsura nu a avut efectele scontate deoarece a fost luată mult prea târziu. A fost stabilită o limită de retragere a banilor
din bănci cifrată la 350 pesos, cunoscută sub numele de coralito, în limba română această expresie s-ar putea traduce
ca ţarc de joacă pentru bebeluşi.
În urma acestei măsuri, numărul nemulţumiţilor a crescut din ce în ce mai mult, protestatarilor care aveau
economii în bănci li s-au alăturat şomerii şi angajaţii prost plătiţi, nemulţumiţi şi dornici să-şi arate indignarea faţă de
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modul falimentar în care guvernul naţional înţelegea să trateze această situaţie dezastroasă în care se afla ţara. Toate
semnalele interioare şi exterioare arătau că lucrurile nu o să se oprească aici, previziunile arau însă foarte sumbre
pentru Argentina, masele începuseră să îşi impună voinţa pe străzile capitalei, vacarmul era de nedescris.
Pe străzile din Buenos Aires agitaţia demonstraţilor a atins cote alarmante, fiind pe punctul de a provoca o
insurecţie stradală, încercarea forţelor guvernamentale de a reinstaura prin mijloace armate ordinea pe străzi a avut ca
efect uciderea a unui număr 36 de demonstranţi, şi rănirea multor altora.20 Reprimarea sângeroasă a manifestanţilor a
agitat şi mai tare spiritele în rândul grupurilor de nemulţumiţi, totul părea să se îndrepte spre un haos generalizat,
capitala fiind doar punctul central al focarului din care pornea revolta ce se întindea peste întreaga ţară.
Instaurarea stării de urgenţă părea a fi ultima variantă a guvernanţilor argentinieni, însă efectul pe care l-a avut
această măsură a fost de radicalizare a protestelor. Preşedintele Argentinei Fernando de la Rua, sub presiunea străzii, a
fost forţat să demisioneze, părăsind palatul prezidenţial la bordul unui elicopter, ca nu cumva să fie linşat de mulţimile
adunate în faţa palatului. Practic, din acest moment începe procesul de accentuare a destabilizării ţării, revoltele cuprind
ţara întreagă, totul pare scăpat de sub control autorităţilor statului, magazinele de cartier şi supermarketurile devin ţinte
pentru mulţimile dezlănţuite ce deja înăbuşeau toate străzile oraşelor.21
Demisia preşedintelui De la Rua din 20 decembrie 2001 a fost urmată de impunerea la 21 decembrie 2001 a
unui preşedinte interimar de către opoziţie, constituită în special din Partidul Justiţiar ce avea o ideologie peronistă. A
fost desemnat ca preşedinte interimar Ramon Puerta, preşedinte care a deţinut această funcţie pentru o singură zi, în
data de 22 decembrie a fost ales un alt preşedinte al statului de către Congresul Argentinei, prin votul celor doua camere
reunite, în persoana politicianului argentinian Adolfo Rodriguez Saa, şi acesta fiind tot de orientare peronistă.
Nici acest preşedinte argentinian nu a reuşit să liniştească spiritele din stradă, aşa că la mai puţin de 10 zile de
la numirea sa, acesta şi-a depus demisia pe data de 31 decembrie 2001. În urma demisiei preşedintelui Saa a fost numit
ca preşedinte interimar Eduardo Camano pe data de 31 decembrie 2001, mandatul său a durat doar o zi, până pe 1
ianuarie 2002, dată la care a fost ales de către Camerele Reunite ale Congresului Argentinei, Eduardo Duhalde,
personaj ce s-a menţinut în această funcţie un an şi jumătate până la alegerile prezidenţiale din vara lui 2003, câştigate
de colegul său de partid Nestor Kirchner, soţul actualului preşedinte al Argentinei Cristina Fernandez Kirchner.
La începutul anului 2002, proaspăt numitul preşedinte al Argentinei, Eduardo Duhalde, fost candidat la alegerile
prezidenţiale din octombrie 1999, pierdute în faţa lui Fernando de la Rua, a fost primul care a luat măsuri reale pentru
diminuarea efectelor crizei economice în care se scufunda din ce în ce mai adânc Argentina. El a fost votat de către
Congresul Argentinian ca preşedinte interimar, rămânând în funcţie până la mijlocul anului 2003, şi predând astfel
ştafeta fostului său coleg de partid Nestor Kirtchner. Acesta din urmă, a câştigat alegerile prezidenţiale din turul doi de
scrutin prin retragerea candidatului Carlos Menem clasat pe locul întâi, fost preşedinte al Argentinei pentru două
mandate succesive pe parcursul întregii perioade a anilor 1990.
Eduardo Duhalde fost nevoit să ia măsura urgentă pe care o impunea situaţia dezastroasă în care se afla ţara,
paritatea peso-dolar iniţiată de mai bine de zece ani a fost abolită. Începând din acel moment deprecierea accentuată a
monedei naţionale Peso a început să se simtă din ce în ce mai puternic, moneda naţională fusese prea multă vreme
ţinută la o paritate de unu la unu cu dolarul american, această măsură economică privind paritatea ce trebuia să aducă
stabilitate s-a dovedit în timp a fi una foarte greşită, fiind motorul crizei economice.22
La scurt timp de la renunţarea la paritatea de unu la unu dintre peso şi dolar, monede argentiniană a pierdut 75
% din valoarea s-a, înainte ca acesta să se stabilizeze la o valoare de trei la unu în favoarea dolarului american.23 În
toată această perioadă protestele au continuat, în special în faţa ambasadei Statelor Unite şi a băncilor sale ce aveau
sucursale în Argentina, băncile americane şi-au asigurat clienţii că valuta pe care aceştia îi au în conturi nu se va
devaloriza, deoarece nu se schimbă valoarea acestor depozite dacă banii sunt ţinuţi în sucursalele argentiniene ale
băncilor sau în sediile centrale din Statele Unite, în nici o situaţie aceştia nu se vor deprecia. 24
La mijlocul anului 2002, în luna iulie, preşedintele Argentinei, Eduardo Duhalde a considerat că situaţia privind
fluxul monetar este suficient de stabilă, astfel încât a fost înlăturată prevederea conform căreia nu puteau fi retraşi din
bancă, pe lună, mai mult de 350 de peso. Efectul pe care l-a avut ridicarea acestei interdicţii a fost unul extrem de
benefic pentru societatea argentiniană, majoritatea protestelor stradale au luat sfârşit, lucrurile începeau să reintre pe
făgaşul normal după aproape doi ani de haos generalizat, cu scăderi masive ale economiei naţionale.
Teama generală a fost amplificată de acuzaţiile de corupţie ce începeau să apară la adresa celor ce
conduseseră ţara în ultimul deceniu, se spunea chiar că aceştia îşi retrăseseră primi banii din bănci ca nu cumva să
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înceapă să se devalorizeze, pierzându-şi astfel o cotă importantă din capitalul pe care îl deţineau. Aceste zvonuri, unele
dintre ele reale, au provocat panică şi revoltă în rândurile deponenţilor.
La mijlocul anului 2002, în luna iulie, preşedintele Argentinei, Eduardo Duhalde a considerat că situaţia privind
fluxul monetar este suficient de stabilă, astfel încât a fost înlăturată prevederea conform căreia nu puteau fi retraşi din
bancă, pe lună, mai mult de 350 de peso. Efectul pe care l-a avut ridicarea acestei interdicţii a fost unul extrem de
benefic pentru societatea argentiniană, majoritatea protestelor stradale au luat sfârşit, lucrurile începeau să reintre pe
făgaşul normal după aproape doi ani de haos generalizat, cu scăderi masive ale economiei naţionale.
În primele luni ale anului 2002 economia naţionala era încă într-o stare deplorabilă, produs intern brut scăzuse
cu 16 % faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar producţia industria manufacturieră scăzuse cu 20 %. 25 Unul din
cinci argentinieni trăi în condiţii severe de sărăcie, ceea ce însemna că existau mulţi oameni care nici măcar nu îţi putea
procura hrana zilnică. Aproape jumătate din populaţia Argentinei, conform statisticilor, adică 19 milioane de persoane
trăiau în pragul sărăciei, aceleaşi cifre arată că aproape 20 % dintre aceştia erau şomeri, iar 23 % dintre cei ce aveau
totuşi un loc de muncă erau prost plătiţi, mulţi dintre ei lucrând fără a îndeplini formalităţile legale, deci fără a contribui cu
sume importante de bani la bugetul de stat.26
Odată cu ridicarea interdicţie de retragere a banilor din bănci, activităţile economice au început să repornească,
economia naţionala a crescut cu aproape 9 % spre sfârşitul anului 2003, trend ce s-a menţinut şi în 2004 aproximativ la
aceeaşi valoare. Totuşi, aceste cifre macroeconomice nu erau neapărat corect reprezentate în societatea reală, în anul
2004 aproape 40 % din cetăţenii Argentinei trăiau încă în pragul sărăciei, iar 15 % dintre aceştia trăiau încă în condiţii
severe de sărăcie.27
Efectele pe care le-au provocat criza economică argentiniană din 2001 sunt însă de durată, destabilizarea
economică, socială şi politică ce avut loc în acel an fatidic îşi face încă simţită prezenţa pe toate palierele societăţii, chiar
dacă de la an la an statisticile au arătat îmbunătăţiri ale situaţie economice, rată sărăciei ajungând în jurul cifrei de 15 %
la sfârşitul anilor 2000. Această proporţie a sărăciei pare însă destul de ridicată, însă la începutul anul 2002, rata
argentinienilor care trăiau la pragul sărăciei se apropiase vertiginos de aproape jumătate din întreaga populaţie a ţării.
Eşecul politicilor economice ale Argentinei este considerat a fi în special eşecul politicilor neoliberale. În
momentul în care s-a dat undă liberă ratelor de schimb ale monedelor străine iar guvernul central a început să-şi piardă
constant din credibilitatea sa economică la nivel naţional şi internaţional, o parte însemnată a capitalului monetar a fost
retras din Argentina, adâncind criza. Încercările eşuate ale conducerii statului de stabilizare a situaţie a făcut lucrurile să
se înrăutăţească şi mai tare decât erau deja, transformându-se în tulburări sociale grave şi accentuând dezastrul
economic şi social în care se afla statul argentinian în acele momente de cumpănă.
Criza a fost atât de acută şi de rapidă, s-a adâncit într-un ritm fulgerător, astfel încât neoliberalismul ca şi
concept părea a-şi arătă adevărata faţă, multitudinea de contradicţii provocate de acest sistem economic greşit în
esenţă, sau doar prost aplicat erau foarte clare dovedindu-şi periculozitatea. Responsabilii pentru această catastrofă
economică îşi vor căuta diverse scuze, admiţând în cele din urmă că au greşit mult în ceea ce priveşte măsurile ce
trebuiau luate, iar pe de altă parte, rivalii lor politici vor fi pe deplin satisfăcuţi, subliniind că ei aveau variante însă nu au
fost ascultaţi.
Eşecul neoliberalismului în Argentin a părut a fi fost comparat de către manifestanţii de pe străzile Buenos
Airesului ce produceau zgomote lovind diverse obiecte, precum tigăi şi oale, cu manifestaţiile germanilor la căderea
Zidului Berlinului, adică a comunismului28 Poate părea ciudată această comparaţie însă cele două evenimente par a
avea anumite similitudini, evenimentele din Argentina au fost interpretate ca începutul sfârşitului pentru nu anumit tip de
sistem politico-economic, eşecul capitalismul de tip occidental, în speţa de faţă a sistemului de tip neoliberal implementat
în lume. 29
Organismele bancare internaţionale cu sediul principal la Washington în Statele Unite, au fost considerate ca
principale vinovate pentru situaţia în care se afla ţara, trebuia astfel găsit un ţap ispăşitor. Cea mai uşoară variantă era
să dai vina pe alţii, astfel asumarea răspunderii asupra motivelor crizei a fost strămutată în curtea altora.
Fondul Monetar Internaţional era văzut ca principalul vinovat în această chestiune, motorul eşecului economic
al statelor Americii Latine, organismul care a condamnat la moarte sistemele politice pe care chiar el le-a iniţiat. Aceste
puncte de vedere erau destul de răspândite în rândul partidelor anti-sistem sau a liderilor care erau nemulţumiţi de faptul
că stătuseră prea mult în banca opoziţiei, toţi aceştia aşteptau parcă cu braţele deschise asemene momente pentru a
putea să-şi expună pledoariile mesianice. Socialiştii, anarhişti şi anticapitalişti de pe toată suprafaţa globului au început
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să se întrebe dacă evenimentele din Argentina nu sunt de fapt primul pas spre regândirea statului modern, privit din
perspectiva unei societăţii eliberate ce începe să facă primi săi paşi.
Problemele cu care se confruntă un stat într-o perioadă de criză sunt multiple, Argentina nu este din acest
punct de vedere un caz special. Însă rapiditatea cu care s-au succedat evenimentele este una de interes general, viteza
cu care au evoluat evenimentele este una ameţitoare. Se pot învăţa multe din situaţia dezastroasă prin care a trecut
Argentina, accelerarea crizei a avut loc spre exemplu datorită panicii instaurate în rândul populaţiei, mai exact spus a
zvonului că reprezentanţii puterii şi-au retras banii din conturi înainte să înceapă adevărata avalanşă a crizei.
Bibliografie
Stiglitz 2008 - Joseph Stiglitz, Narcis Serra, The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance
(Initiative for Policy Dialogue), Oxford University Press, New York, 2008.
Harvey 2007 - Harvey David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2007.
Pang 2004 - Pang Eul-Soo, The International Political Economy of Transformation: Argentina, Brazil, and Chile (International Political
Economy), Palgrave Macmillan, New York, 2004.
Buono si colab 2007 – Richard dello Buono, Jose Bell Lara, Imperialism, Neoliberalism and Social Struggles in Latin America
(Studies in Critical Social Sciences), Brill Press, Boston, 2007.
Burdick si colab 2008, John Burdick , Philip Oxhorn , Kenneth Roberts, Beyond Neoliberalism in Latin America?Societies and Politics
at the Crossroads(Studies of the Americas), Palgrave Macmillan, New York, 2008.
Tedesco 2005 - Laura Tedesco The State of Democracy in Latin America: Post-Transitional Conflicts in Argentina and Chile,
Routledge, London, 2005.
Vernengo 2006 - Vernengo Matias, Monetary Integration And Dollarization: No Panacea, Edward Elgar Publishing, Leeds, 2006.
Westra 2010 - Westera Richard, Confronting Global Neoliberalism: Third World Resistance a Development Strategies, Clarity Press,
Atalanta, 2010.
Soederberg si colab 2006 - Soederberg Susanne, Georg Menz , Philip G. Cerney, Internalizing Globalization: The Rise of
Neoliberalism and the Decline of National Varieties of Capitalism , Palgrave Macmillan, New York, 2006.

220

DE LA ANTITERORISM LA INSTRUMENT DE POLITICĂ EXTERNĂ:
BAZELE MILITARE AMERICANE ÎN ASIA CENTRALĂ
Drd. Anamaria Elena Gheorghe
Abstract. From counterterrorism to instrument of foreign policy: US military bases in Central Asia. In this paper, the
author tries to explain United States option to open military bases in Central Asia following the outbreak of the war in Afghanistan.
For the foreign and security policy of the United States, in the new post 9/11 international context, Central Asia had a double
meaning. The five republics, due to internal conditions and because of the regional context, could be perceived as potential threats
to U.S. national security, but at the same time, could be used as outposts in the fight against terrorism. For the Central Asian states,
letting their military bases to the U.S. represented, initially, a way to show that they can pursue an independent foreign policy line,
different of the Russian foreign policy. Also, the leaders of Uzbekistan and Kyrgyzstan used the U.S. bases on their state's territory Karshi-Khanabad and Manas - to strengthen their own political regimes, inside the country, but also at a regional and international
level. The evolution of U.S. bilateral relations with the two republics was oscillating. It depended largely on the personal ambitions of
the Central Asian leaders. Both Karimov and the Kyrgyz leaders used the two military bases to maximize the benefits derived from
them: on the one hand they tried to get as many advantages and guarantees from the U.S. for the states they represent, and on the
other hand, they used the card of closing these military facilities to attract Moscow's support for their own regimes.
Cuvinte cheie: 11 septembrie 2011, politică externă, Statele Unite, Uzbekistan, Karshi-Khanabad, Kîrgîstan, Manas.
Keywords: 9/11, foreign policy, United States, Uzbekistan, Karshi-Khanabad, Kyrgyzstan, Manas.

Asia Centrală şi războiul împotriva terorismului. În această lucrare voi argumenta că bazele militare din Asia
Centrală utilizate de Statele Unite nu au jucat un rol doar in strategia militară americană. Ele au fost folosite şi ca
instrumente de politcă externă, nu doar de către administraţia de la Washington, ci şi de către partenerii de dialog central
asiatici. Declanşarea războiului din Afganistan a transformat republicile din Asia Centrală în parteneri importanţi ai
Statelor Unite în lupta împotriva terorismului internaţional. Poziţia relativă a republicilor central asiatice în raport cu
focarele de tensiune din regiune, poziţionarea geopolitică, a contat în hotărârea de a stabili baze americane în Asia
Centrală.Toate cele cinci state şi-au oferit ajutorul atât SUA, cât şi aliaţilor acestora, dar gradul de implicare a variat în
funcţie de linia de politică externă urmată de fiecare republică.
Turkmenistan, pentru a nu îşi încălca statutul de stat neutru, s-a limitat la a oferi aliaţilor dreptul de survolare a
spaţiului său aerian pentru ajutoare umanitare. Kazahstan şi Tadjikistan au oferit SUA acces la bazele lor militare, însă
oferta a fost refuzată din cauza situaţiei încă instabile şi a infrastructurii slab dezvoltate din Tadjikistan şi din cauza
depărtării de teatrul de operaţiuni a statului kazah; nemaivorbind de prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul tadjik şi
apropierea de Rusia a Kazahstanului. Cu toate că ofertele le-au fost refuzate, Statele Unite au apreciat dorinţa celor
două republici de a lua parte la războiul împotriva terorismului. Totuşi această dorinţă de implicare nu era gratuită. În
schimbul facilităţilor acordate, cele două republici s-au bucurat de sprijinul SUA în diverse domenii, precum securitatea
frontierelor, asistenţă umanitară şi domeniul militar. Încă din septembrie 2001, preşedintele kazah Nursultan Nazarbaev
a anuţat că va susţine SUA în lupta împotriva terorismului, după ce, cu câteva zile înainte, în urma unei conversaţii cu
secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, ministrul de externe kazah declarase: „Kazahstan este pregătit pentru cea
mai strânsă colaborare posibilă cu SUA şi comunitatea internaţională în lupta împotriva terorismului.”1 În 2002 între
Kazahstan şi Statele Unite s-a încheiat un acord de cooperare, prin care aeronavelor americane le este acordat dreptul
de utilizare a aerodromurilor din Chimkent, Lugovoi şi Alma-ata pentru situaţii de urgenţă. Preşedintele tajik Emomali
Rahmonov şi cel kazah, au urmărit păstrarea unui echilibru între puterile implicate în regiune. Prin politica externă pe
care o promovează, cei doi urmăresc ca Tadjikistanul, respectiv Kazahstanul să nu intre sub influenţa niciuneia şi să îşi
reafirme independenţa. Mai mult decât atât, pentru Tadjikistan implicarea SUA în Asia Centrală a însemnat o
oportunitate de a reduce influenţa rusă. Având sprijinul Statelor Unite, guvernul tadjik a cerut Rusiei să îşi retragă trupele
de menţinere a păcii, paza de la frontiera cu Afganistan şi să plătească pentru bazele militare folosite.
Uzbekistan şi Kîrgîstan au fost statele în care SUA au optat să utilizeze două baze militare, la Karshi-Khanabad
şi respectiv la Manas (Ganci). Alegerea nu a fost motivată doar de proximitatea celor două faţă de Afghanistan.
Disponibilitatea de care au dat dovadă liderii celor două republici a fost surprinzătoare. Pentru aceste state, prezenţa
militară americană pe teritoriul lor însemna dobândirea de avantaje economice, militare, de securitate, dar şi politice.
Avantajele economice nu erau limitate la plaţile pentru închirierea celor două baze; liderii asiatici sperau ca acestea să
conducă şi la creşterea investiţiilor americane. În ceea ce priveşte problemele de securitate, ambele state se
confruntaseră încă din a doua parte a anilor '90 expansiunea fundamentalismului islamic. În 1999 şi 2000 au loc mai
multe incursiuni ale extremiştilor uzbeci şi a grupărilor paramilitare din Tajikistan şi Afganistan în Kîrgîstan. În ciuda
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încercărilor făcute de statul kîrgîz, doar după ce acesta a primit ajutor din partea Uzbekistanului, insurgenţii au fost
împinşi în spre Afganistan. Ca urmarea a acestor incursiuni, Kîrgîstan a primit invitaţie din partea SUA ca trupele kîrgîze
să participe la antrenamentele Forţelor Speciale. La rândul său, statul uzbek se confrunta cu activitatea Mişcării Islamice
din Uzbekistan (MIU), grup radical afiliat cu talibabii afgani, ce urmărea înlăturarea de la putere a preşedintelui Islam
Karimov şi înfiinţarea unui stat islamic. Totodată, alierea cu SUA reprezenta pentru republica uzbekă o modalitate de a
se afirma ca lider regional şi de a-şi afirma o politică externă independentă de Rusia, după cum preşedintele Karimov
declara: „[Rusiei] nu îi place faptul că Uzbekistan are o politică independentă [referitoare la folosirea de către SUA a
bazelor uzbece în lupta contra terorismului]. Dar lăsaţi-mă să spun încă o dată că atunci când armata sovietică a invadat
Afganistanul în 1979, pornind un mare război, nimieni nu ne-a cerut permisiunea.”2 În ciuda acestui început promiţător,
aşa cum vom vedea ulterior, relaţiile SUA cu Uzbekistan şi Kîrgîstan vor traversa perioade extrem de tensionate.
Pentru Statele Unite, implicarea în Asia Centrală devenise o necesitate după 11 septembrie 2001. Regiunea era
importantă din punct de vedere strategic în războiul contra terorismului, dar totodată, prezenta pericol de contagiune din
Afganistan şi un grad crescut de instabilitate datorită extinderii fundamentalismului islamic, economiilor slab dezvoltate,
sărăcirii polulaţiei, corupţiei generalizate şi regimurilor politice autoritare. Conform noii Stategii Naţionale de Securitate a
SUA din septembrie 2002, incapacitatea unor state de a soluţiona probleme precum crima organizată, terorism, traficul
de arme, de narcotice – probleme întălnite în Asia Centrală – poate avea urmări în afara graniţelor statelor respective:
„astăzi, distincţia dintre afacerile interne şi externe se diminuează. Într-o lume globalizată, evenimentele din afara
graniţelor Americii au un impact mai mare în interiorul acestora”.3 Astfel, în mod indirect, republicile central asiatice
aveau potenţialul de a deveni ameninţări la adresa securităţii naţionale a SUA. În acelaşi timp, atragerea acestor state
islmice de partea SUA dădea legitimitate războiului în faţa lumii musulmane. Profitând de disponibilitatea afişată de
preşedinţii din Asia Centrală şi având acordul Rusiei pentru a-şi trimite trupele pe teritoriul unor state membre ale
Comunităţii Statelor Independente pe durata operaţiunilor militare din Afganistan, pe 7 octombrie 2001, SUA începe
Operaţiunea Enduring Freedom.

Bazele militare ale SUA în Asia Centrală: Karshi-Khanabad, Uzbekistan şi Manas, Kîrgîstan

Uzbekistan sau „I did it my way”. Încă de la sfârşitul lui septembrie 2001, trupe americane au fost cantonate
la baza uzbekă de la Karshi-Khanabad (K2), fară ca între cele două state să fi fost semnat un acord în acest sens. Din
momentul declanşării războiului împotriva terorismului, această bază militară a oferit suport logistic pentru operaţiunea
Enduring Freedom, Uzbekistanul fiind şi cel mai important aliat central asiatic al Statelor Unite. Un acord între cele două
părţi pentru utilizarea de către trupele SUA a bazei K2 a fost semnat cu doar câteva ore înaintea declanşării operaţiunilor
din Afganistan. US – Uzbek Status of Forces Agreement (SOFA) dădea SUA dreptul de a folosi spaţiul aerian uzbek şi
baza militară de la Karshi-Khanabad. În schimb Uzbekistan primea garanţii de securitate din partea SUA şi acceptul
acesteia de a urmării militanţii MIU ce luptau de partea talibanilor sau Al Qaeda.4 În toamna aceluiaşi an între Taşkent şi
Washington s-a semnat un acord de cooperare economică. Noul parteneriat a costat SUA, doar în primul an aproximativ
450 de milioane de dolari. La aceştia se adaugă şi banii obţinuţi de statul uzbek din vânzările de combustibil pentru baza
americană.5 Interesul pe care SUA îl manifestau pentru stabilirea unei relaţii bilaterale de durată cu Uzbekistan a fost
folosit de Karimov pentru a-şi întări poziţia în plan intern, ca o modalitate de legitimare internaţională a regimului său, dar
şi pentru a întări poziţia statului în regiune. În martie 2002 Karimov a efectuat o vizită de stat la Washington unde s-a
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întâlnit cu omologul său american George W. Bush. Cu această ocazie au fost puse bazele unui viitor parteneriat
strategic, iar chestiunea încălcării drepturilor omului a fost trecută într-un plan secund.
Relaţiile dintre cele două state au devenit şi mai apropiate în cursul anului 2002, odată cu semnarea Strategic
Partnership and Cooperation Framework Agreement, prin care SUA se angajează „să trateze cu seriozitate orice
ameninţare externă la adresa securităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Uzbekistan. Cele două ţări se aşteaptă să
dezvolte cooperarea în combaterea ameninţărilor transnaţionale […] şi să îşi continue dinamica colaborare militară şi
tehnico-militară.” De asemenea, documentul prevede şi angajamentul Uzbekistanului pentru intensicarea eforturilor
pentru democratizare “Statele Unite sunt de acord să ofere guvernului uzbek asistenţă în implementarea reformelor
democratice în domenii prioritare precum construirea unei societăţii civile puternice şi deschise, instituirea unui veritabil
sistem de partide şi independenţa mass-media, consolidarea structurilor non-guvernamentale, precum şi îmbunătăţirea
sistemului judiciar.”6 Totuşi, documentul nu făcea referire la niciun fel de sancţiuni în cazul în care partea uzbecă nu îşi
respecta angajamentul şi nici nu menţiona statulul bazei K2. Pentru Karimov, importanţa pe care Uzbekistan o
dobândise în politica externă şi de securitate a SUA era ca o încoronare a politicii externe promovate încă din 1991:
reafirmarea independenţei faţă de Moscova şi apropierea de SUA şi de structurile vestice.
Cu toate acestea, relaţia dintre Uzbekistan şi SUA a început să se erodeze rapid. Deşi asistenţa SUA a fost
semnificativă şi operaţiunile militare din Afganistan au slăbit considerabil MIU, Uzbekistanul nu şi-a respectat
angajamentul luat pentru reformarea economică şi politică. Speranţele Uzbekistanului de creştere a numărului
investiţiilor americane odata cu prezenţa militară SUA nu s-au îndeplinit, dimpotrivă, s-au intensificat presiunile pentru
respectarea drepturilor omului şi democratizare. În aceste condiţii guvernul uzbek a început să constrângă SUA pentru a
clarifica statutul trupelor americane din Uzbekistan şi pentru a primi recompense financiare pentru utilizarea bazei
militare. Începând cu 2003 tensiunile se accentuează, fapt ce duce la îmbunătăţirea relaţiilor uzbeko-ruse. Acest lucru a
fost confirmat de vizita preşedintelui rus din 2003 la finalul cărei s-a afirmat că cele două state prietene îşi vor dezvolta
cooperarea.7 Pe parcursul lui 2004 adminstraţia de la Taşkent cere de mai multe ori Statelor Unite să clarifice situaţia
trupelor sale şi a bazei militare, însă negocierile nu duc la niciun rezultat.
Între timp interesul pentru reformele economice şi politice propuse de SUA a scăzut extrem de mult, iar acţiunile
represive s-au intensificat. Sărăcia, corupţia, încălcarea drepturilor omului au generat o serie de proteste în 2005,
inclusiv în mediul rural. De asemenea, influenţa revoluţiei din Kîrgîstan se face simţită la demonstraţiile de la Andijon din
mai. De această dată, guvernul ordonă armatei deschidere focului asupra demonstranţilor. SUA şi statele vestice cer
demararea unei anchete internaţionale, în timp ce Rusia îşi afirmă susţinerea pentru regimul Karimov. Acest moment
declanşează ruptura în relaţiile uzbeko-americane şi marchează schimbarea liniei de politică externă a Uzbekistanului.
La scurt timp, în cadrul unei întâlniri a Organizaţiei de Cooperare Shanghai (5 iulie 2005) , statele membre ale OCS
semnează o declaraţie comună prin care cer SUA să stabilească data retragerii trupelor sale din Asia Centrală. Cu toate
acestea, Uzbekistan este singurul stat care ia masuri concrete în acest sens. Pe 29 iulie Taşkentul a informat
administraţia de la Washington că îşi retrage acordul de utilizare a bazei Karshi-Khanabad de către trupele SUA şi a dat
un termen de 180 de zile pentru evacuarea facilităţii militare. Motivele invocate se refereau la statutul legal neclar al
trupelor americane, la compensaţii financiare şi la reparaţii ale infrastructurii bazei ce ar fi trebuit efectuate de SUA.
Oficialii uzbeci au ţinut să precizeze că evenimentele din Andijon nu sunt cauza cererii de retragere şi nici presiunea
exercitată de către Statele Unite asupra Kîrgîstanului pentru a trimite refugiaţii uzbeci în România, în loc să îi retrimită în
Uzbekistan.8 Orice încercarea de renegociere lansată de SUA a fost sortită eşecului. Pe 14 noiembrie ultimele trupe
americane părăseau Uzbekistanul.
Anul 2005 a reprezentat întruchiparea politicii externe uzbece de contrapunere a două mari puteri în vedere
obţinerii de avantaje, nu atât pentru republică, cât pentru elita conducătoare. Baza militară K2 a fost utilizată de Karimov
ca instrument prin care a demostrat independenţa politicii externe uzbece, dar şi ca element de negociere pentru
susţinerea propiului regim. În timpul celor patru ani în care trupele SUA au utilizat baza K2 aceasta a fost principalul nod
de tranzit pentru trupele şi proviziile trimise spre Afganistan.
Pentru mai bine de doi ani relaţiile SUA-Uzbekistan au fost îngheţate, dar din 2008 se produc noi schimbări în
politica externă uzbekă. Războiul ruso-georgian, precum şi apropierea Kîrgîstanului de Moscova au făcut ca
administraţia de la Taşkent să se teamă extindere influenţei Rusiei şi să fie nemulţumită de trecerea Uzbekistanului întrun plan secund în politica Kremlinului faţă de Asia Centrală. Din acest moment se poate observa o reapropiere de
Statele Unite şi distanţare de Rusia. Acest lucru este dovedit de acordarea dreptului de a utiliza ca punct de tranzit baza
militară aeriană de la Termez trupelor americane aflate sub comanda NATO. Până atunci această unitate a fost utilizată
exculsiv de trupe germane. Reapropierea de SUA devine mult mai clară din 2009 odată cu semnarea acordului de tranzit
terestru spre Afganistan, ca parte a reţelei de distribuţie nordică. Unul dintre principalele motive ale reapropierii de
6
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Statele Unite a fost problema securităţii şi în special, teama de escaladare a extremismului islamic, în condiţiile în care,
pe parcursul anului 2009 au avut loc mai multe atacuri, ce au fost puse pe seama grupărilor extremiste. Spre sfârşitul
lunii mai, în oraşul Khanabad, de la graniţa uzbeco-kîrgîză, a fost atacat un post de poliţie, iar în Andijon au avut loc
patru explozii, printre care şi un atentat sinucigaş. Preşedintele Kariomov s-a aflat pe 31 mai în Andijon. Deşi atentatele
au fost revendicate de Uniunea Jihadului Islamic (UJI)9, autorităţile au acuzat MIU. La sfârşitul anului 22 de persoane au
fost condamnate pentru evenimentele din mai. În vara lui 2009 au avut loc mai multe asasinate în Taşkent pe care
oficialii le-au atribuit MIU. În august, trei presupuşi membrii ai mişcării au fost împuşcaţi de forţele de ordine, iar alţii au
fost arestaţi.10
Cea de-a doua revoluţie kîrgîză din aprilie 2010 şi conflictul interetnic care i-a urmat, l-au făcut pe Karimov să se
teamă de o eventuală escaladare a acestora spre Uzbekistan, ţinând cont de precedentul din 2005. Pe 20 aprilie
Karimov a efectuat prima vizită în Rusia după aproximativ doi ani. La sfârşitul întrevederii cu preşedintele Medvedev,
acesta a declarat că „punctele noastre de vedere coincid. [...] Ceea ce se întâmplă astăzi în Kîrgîstan nu este în
interesul nimănui - şi mai ales, ne este în interesul statelor vecine Kîrgîstanului - şi există un risc foarte serios ca acest
proces să capete un caracter permanent.” Analizând acţiunile liderului uzbek, directorul departamentului Asia Centrală al
Institutului Statelor CSI din Moscova, Andrei Grozin, a afirmat că „Pendulul s-a balansat prea mult pentru occident şi
acum Karimov s-a întors la tactica de apropiere de Rusia. Cel puţin până la următoarea reajustare, acesta va arăta mai
multă căldură Moscovei şi mai puţin din îmbrăţişarea mărinimoasă a vestului.”11 Totuşi, de această dată, reorientarea
politicii externe spre vectorul rusesc, nu a dus la răcirea relaţiilor cu SUA. În locul contrapunerii intereselor celor două
state, Uzbekistan încearcă să balanseze între ele, dovadă fiind faptul că la sfârşitul lui 2011, prin punctul de tranzit de la
Termez au fost trasportate aproximativ 60% din proviziile destinate trupelor aliate din Afganistan, pe fondul tensionării
relaţiilor dintre SUA şi Pakistan.
Manas - de la bază militară la centru de tranzit. Aeroportul internaţional Manas, de lângă capitala kîrgîză
Bişkek, a fost sediul celei de-a doua baze militare a SUA în Asia Centrală. Din decembrie 2001, de când trupele
americane s-au stabilit în baza de la Manas, se poate observa o apropiere în relaţiile dintre cele două state. În schimbul
sprijinului primit, Statele Unite au acordat asistenţă guvernului kîrgîz pentru securizarea graniţelor, îmbunătăţirea
sistemului de învăţământ şi a celui de sănătate, protejarea mediului înconjurător şi administrarea resurselor. Totodată,
Kîrgîstan a primit şi echipament militar în valoare de aproape 1.4 milioane de dolari, în special pentru securizarea
graniţelor, iar din 2002 au avut loc o serie de antrenamente comune a trupelor celor două state. Tot în anul 2002, la
sfârşitul lunii septembrie, Preşedintele Askar Akaiev a efectuat o vizită oficială în Statele Unite. Pe 23 septembrie acesta
a avut o întâlnire cu Preşedintele George W. Bush şi alţi înalţi oficiali ai administraţiei de la Washington, la care s-a
discutat despre extinderea cooperării pe probleme de securitate, democratizare şi reforme economice.12
Spre deosebire de Uzbekistan, Kîrgîstan a urmat o cu totul altă linie de politică faţă de Statele Unite. Nu au
căutat să contrapună SUA Rusiei, ci a încercat în permanenţă să îşi păstreze bunele relaţii cu ambele state, păstrând un
echilibru între ele. Oficialităţile locale au văzut în prezenţa militară americană un sprijin pentru securitatea regiunii şi
pentru diminuarea activităţilor teroriste, dar nu au desconsiderat rolul Rusiei. În toamna lui 2001 între SUA şi Kîrgîstan
au început negocierile pentru un acord privind statutul forţelor americane pe teritoriul kîrgîz. În decembrie aceste
negocieri au fost finalizate. Pe 28 decembrie parlamentul a aprobat utilizarea bazei de către trupele SUA. Ulterior şi alte
state din cadrul coaliţiei pentru operaţiunea Enduring Freedom şi-au trimis personal militar la Manas. Aceasta a fost
folosită în special ca nod de distribuţie şi aprovizionare şi pentru realimentarea cu combustibil. Conform datelor din 2002,
pentru fiecare utilizare a aeroportului, SUA plătea câte 7000 de dolari.13 Analistul militar american John Hendren
consideră că aeroportul din Manas este foarte important pentru operaţiunile militare SUA din Asia şi Orientul Mijlociu
datorită pistei sale foarte lungi, construită pentru a servi marilor aeronave de transport sovietice. 14 La jumătatea anului
2002 la baza din Manas erau cantonaţi mai mult de 2000 de militari din nouă state. Politica Kîrgîstanului de a păstra
echilibrul între Rusia şi SUA a devenit foarte clară din 2002, când, prin intermediul OCS, a permis staţionarea trupelor
ruseşti în baza militară de la Kant, în apropierea bazei de la Manas.
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Baza SUA din Kîrghîstan a fost foarte importantă pentru anumite operaţiuni aeriene din Afganistan, dar mai ales
pentru rolul acesteia în organizarea şi aprovizionarea trupelor aflate în zona de conflict. Aşa cum a declarat Secretarul
pentru relaţii cu presa al Pentagonului, Geoff Morrell, Manas, „este o bază aeriană cu o imensă importanţă pentru noi.
[...] Ne oferă un punct de pornire pentru a furniza provizii forţelor noastre din Afganistan”.15 Printre operaţiunile ce au loc
la baza din nordul Kîrgîstanului se numără misiuni de alimentare cu combustibil în zbor; de evacuare pe calea aerului în
cazul urgentelor medicale; sustinerea personalului militar în tranzitarea Afganistanului; de aprovizionare, precum şi de
transport al personalului şi cargo-ului. Pentru efectuarea acestor operaţiuni există un personal militar cantonat la Manas,
majoritatea americani. United States Air Force estimează că în jur de 15 000 de persoane şi cinci sute de tone de
încărcătură (cargo) tranzitează lunar baza.
Revoluţia şi schimbarea de regim din aprilie 2005 nu au dus la o reformulare a politicii externe kîrgîze. Noul
preşedinte, Kurmanbek Bakiev a asigurat Statele Unite că vor avea în continuare sprijinul Kîrgîstanului în războiul
împotriva terorismului, dar, în acelaşi timp urmăreşte strângerea relaţiilor cu Rusia. Răcirea relaţiilor americano-uzbece,
ce a culminat cu retragerea trupelor SUA din baza de la Karshi-Khanabad, a dus la trecerea în prim plan a bazei de la
Manas, rămasă astfel singura bază militară americană din Asia Centrală. Cu toate acestea, începând cu 2005 relaţia
dintre SUA şi Kîrgîstan a trecut printr-o perioadă tensionată, din cauza neînţelegerilor cu privire la costurile pe care
Washingtonul ar fi trebuit să le platească în schimbul utilizării bazei. La începutul anului 2006 preşedintele Bakiev a cerut
creşterea sumei anuale pe care SUA o plateau pentru utilizarea bazei militare. Suma cerută de preşedintele kîrgîz
depăşea 200 de milioane de dolari pe an. În urma negocierilor în luna iulie cele două părţi au ajuns la un acord. Pe 14
iulie 2006 a fost emisă o declaraţie comună prin care se anunţa că Statele Unite vor continua să folosescă baza militară.
În declaraţie nu era meţionată suma pentru care era acum închiriată baza, dar era anunţată plata a 150 milioane de
dolari pentru asistenţă şi compensaţii, pe parcursul următorului an. Totodată, secretarul Consiliului de Securitate kîrgîz,
Miroslav Niyazov şi subsecretarul de stat pentru apărare, James MacDougall au semnat un protocol de intenţii prin care
SUA anunţa că va compensa guvernul şi afacerile kîrgîze pentru bunurile, serviciile şi susţinerea oferită pentru
operaţiunile coaliţiei. Acest protocol putea fi reînnoit anual până în 2011.16 Aflat în vizită în Asia Centrală, la sfârşitul lui
iulie 2006, şeful USCENTCOM, Generalul John Abizaid a declarat că cel mai probabil Statele Unite îşi vor reduce
prezenţa militară în regiune şi vor pune accentul pe creşterea cooperării militare bilaterale. Discuţiile asupra bazei din
Manas au încetat până în decembrie 2006, când un soldat american a împuşcat un civil. Moartea acestuia a generat
tensiuni între cele două state. Pe 7 decembrie Bakiev a cerut ministrului de externe reexaminarea acordului privind
statutul forţelor americane din 2001, pentru ca cetăţeanul american să fie judecat în Kîrgîstan. Respectivul soldat a fost
retras din misiune şi retrimis în SUA.17 Situaţia bazei americane de la Manas a rămas tensionată şi în anii următori.
Începutul anului 2007 a adus o schimbare în politica externă a Kîrgîstanului. Pe 10 ianuarie preşedintele Bakiev
a aprobat noul concept de politică externă al Republicii Kîrgîze. Conform acestuia, Kîrgîstan va promova o politică multivectorială, echilibrată şi pragmatică, bazată pe interesul naţional. Documentul semnat de preşedinte stabileşte patru
priorităţi pentru politica externă kîrgîză şi desemnează trei nivele de cooperare. Cele patru domenii prioritare presupun
întărirea securităţii naţionale prin metode şi mijoace de politică externă, stabilirea priorităţilor pentru dezvoltarea statului,
formarea unui sistem eficient de politică externă şi crearea unei imagini pozitive a Kîrgîstanului în sfera internaţională.
Cele trei nivele de coopeare sunt: nivelul regional, care presupune creşterea cooperării cu statele vecine şi organizaţiile
regionale; nivelul continental, care vizează relaţiile cu Rusia, China, SUA, UE, Japonia, Turcia, India, Pakistan, Asia de
Sud şi statele arabe; şi nu în ultimul rând, nivelul global, care presupune participarea activă în cadrul ONU. Dintre
acestea trei, cea mai mare importanţă este acordată cooperării la nivel regional, iar Rusia este identificată ca partener
strategic; cooperarea cu Rusia este văzută ca o precondiţie pentru dezvoltarea ţării. Noul concept de securitatea vizează
şi continuarea cooperării cu SUA în războiul împotriva terorismului şi dezvoltarea relaţiilor economice, comerciale şi a
cooperării pentru tehnică militară. Documentul menţionează şi cele două baze militare străine de pe teritoriul kîrgîz, pe
care le justifică ca fiind un factor de stabilitate şi securitate nu doar la nivel naţional ci şi regional. 18 Până la începutul
anului 2009 abordarea multi-vectorială a politicii externe rămâne neschimbată.
După întâlnirea cu preşedintele Medvedev, la Moscova, pe 3 februarie 2009, Bakiev pare să reorienteze politica
externă kîrgîză spre vectorul rusesc. Cu această ocazie Kîrgîstan a primit din partea Kremlinului un împrumut de 2 mld.
$ şi un ajutor financiar nerambursabil de 150 mil. $. Totodată, a anunţat că va cere SUA să evacueze baza militară de la
Manas.19 A doua zi, pe 4 februarie 2009, Guvernul kîrgîz a înaintat Parlamentului, spre aprobare, un proiect de act
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normativ prin care se cerea închiderea bazei aeriene americane, decizia fiind motivată de dezacordul populaţiei faţă de
existenţa acestei baze, după cum a afirmat purtătorul de cuvânt al guvernului, Aibek Sultangaziyev. Totodată,
Preşedintele Bakiev şi-a argumentat decizia făcând referire la perioada limitată ce a fost prevăzută pentru utilizarea
bazei la deschiderea acesteia în urmă cu opt ani. Pe 9 februarie Comisia pentru Apărare a Parlamentului de la Bişkek şia dat acordul asupra proiectului primit de la Guvern, acesta urmând a fi dezbatut în plenul parlamentului. La dezbaterea
în plen a participat şi Preşedintele Kurmanbek Bakiev. Pe 19 februarie, actul normativ a fost adoptat cu o majoritate
covârşitoare, 78 de voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere. Următoarea zi, Preşedintele kîrgîz a contrasemnat actul
emis de parlament şi o notificare oficială a fost trimisă ambasadei SUA din Bişkek. Termenul prevăzut pentru evacuarea
bazei fiind de 180 de zile.20
Două lucruri au atras atenţia asupra deciziei autorităţilor kîrgîze de a închide baza de la Manas. Primul se
referă la faptul că numai Statele Unite au primit ordin de evacuare, în timp ce celorlalte 11 state (Australia, Danemarca,
Franţa, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Turcia, Noua Zeelandă şi Coreea de Sud ) care folosesc această bază
şi au trupe cantonate acolo, nu le-au fost trimise niciun fel de notificări oficiale. În al doilea rând, decizia evacuării
trupelor SUA era în contradicţie cu planul noii administraţii de la Washington de a creşte numărul trupelor trimise în
Afganistan. În aceste condiţii, o bază militară americană în Asia Centrală avea o importanţă strategică deosebită.
În pofida continuării negocierilor dintre reprezentanţii administraţiei de la Washington şi autorităţile Republicii
Kîrgîze pentru prelungirea perioadei de utilizare a bazei de la Manas de către Statele Unite şi pentru o eventuală anulare
a ordinului de evacuare a trupelor americane, la începutul lunii martie, Parlamentul de la Bişkek a pus în discuţie şi
încetarea acordurilor de închiriere a bazei aeriene încheiate cu celelalte 11 state aliate. Pe 6 martie 2009 parlamentarii
kîrgîzi au votat aprobarea acestei măsuri, dar pentru a intra în vigoare şi pentru ca aceste state să primescă o notificare
oficială pentru evacuarea bazei, era nevoie ca Preşedintele Bakiev să contrasemneze actul emis de Parlament.21
Anunţul închiderii bazei americane din apropierea capitalei Bişkek a avut puternice implicaţii geopolitice pentru o serie
de actori cu interese în regiune. Decizia autorităţilor Republicii Kîrghîze nu presupunea doar o regândire a strategiei
Statelor Unite faţă de Afganistan, ci şi faţă de întreaga regiune central asiatică. Federaţia Rusă este un alt actor pentru
care hotărârea administraţiei de la Bişkek este importantă, în condiţiile în care aceasta poate fi interpretată din cheia
politicii externe promovate de Moscova faţă de vecinătatea imediată. Totodată, lipsa unei baze militare prin care să se
asigure suportul logistic necesar pentru operaţiunile din Afganistan şi aprovizionare continuă şi constantă a trupelor
americane şi ale aliaţilor, face ca Rusia să devină una dintre principalele rute alternative. O astfel de variantă ar oferi
Federaţiei Ruse ”monopolul asupra accesului nostru [, al Statelor Unite,] în Afganistan”, după cum a declarat Charles
Wise, directorul Ohio State University, John Glenn School of Public Affairs.22
Decizia parlamentului kîrgîz poate fi înţeleasă pe fondul existenţei unui conflict de interese între SUA şi Rusia
asupra regiunii central asiatice şi prin dualitatea politicii externe promovate de Kîrgîstan. Stat mic, lipsit de resurse, cu un
relief dominant montan, cu o puternică minoritate uzbekă şi cu numeroase probleme legate de delimitarea frontierelor,
Kîrgîstan a văzut în prezenţa militară americană un sprijin pentru securitatea sa şi pentru diminuarea activităţilor
teroriste, dar nu a desconsiderat rolul Rusiei. Un indiciu al unei viitoare schimbări în politica externă a Kîrgîstanului a fost
în ianuarie 2009, când în presa rusească a fost vehiculată ideea conform căreia Preşedintele Bakiev ar dori închiderea
bazei Manas, dar atunci, cu toate că nu a existat o negare oficială din partea preşedenţiei, membrii parlamentului au
respins public această idee. Kabai Karabekov, parlamentar, membru al partidului aflat la guvernare, a declarat că ”orice
decizie de a prelungi sau de a termina un acord internaţional aparţine exclusiv Parlamentului [...] Cu toate că situaţia din
Afganistan s-a îmbunătăţit faţă de momentul semnării acordului [de utilizare a bazei Manas], încă nu se poate vorbi de
stabilitate [în Afganistan], iar acest lucru este îngrijorător”23 pentru statul kîrgîz. Modul în care s-au precipitat
evenimentele odată cu începutul anului 2009 demonstrează gândirea geopolitică a Rusie: pe de o parte a vrut să se
asigure că fosta bază sovietică din apropierea capitalei Bişkek nu va deveni o bază militară permanentă pentru Statele
Unite în Asia Centrală, iar pe de altă parte, a dovedit republicilor din regiune că importanţa şi influenţa Moscovei în fostul
spaţiu sovietic nu pot fi neglijate.
În paralel cu negocierile purtate de oficialii SUA cu reprezentanţii kîrgîzi, administraţia de la Washington a
purtat discuţii şi cu alte republici central asiatice, dar nu pentru deschidere unei baze, ci pentru încheierea de acorduri de
tranzit, în cadrul reţelei de distribuţie nordică. O rută de tranzit spre Afganistan prin Asia Centrală este preferabilă
deoarece această regiune este mai stabilă decât Pakistanul şi mai puţin expusă atacurilor teroriste. Totodată,
infrastructura moştenită de statele regiunii din perioada sovietică este preferabilă celei pakistaneze. Această direcţie
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poate fi observată şi în anunţul făcut de Generalul David Petraeus, şeful Comandamentului Central American, la sfârşitul
lunii ianuarie 2009, în urma unei vizite în republicile Asiei Centrale. Acesta a declarat că ”Statele Unite şi tările central
asiatice sunt de acord cu crearea unei rute alternative pentru aprovizionarea personalului militar în Afganistan, care ar
duce la scăderea dependenţei SUA şi NATO de Pakistan”.24
Departamentul de Apărare al SUA a anunţat pe 24 iunie că s-a ajuns la un nou acord cu autorităţile kîrgîze
pentru continuarea utilizării facilităţii de la Manas ca centru de tranzit, nu ca bază militară. Prelungirea cooperării a fost
motivată prin necesitatea stabilizării situaţiei în regiune. Pe 14 iulie preşedintele Bakiev a semnat noul acord. Acesta
prevede o plată anuală pentru utilizarea unităţii de 60 mil. $. Totodată SUA s-au angajat să plătească aproximativ 36 mil.
pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi încă 30 mil. pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian al
aeroportului. Acest acord a impus şi condiţii stricte pentru personalul militar. Ministrul de externe kîrgîz a motivat că
decizia guvernului se datorează „situaţiei îngrijorătoare din Afganistan şi Pakistan„. Acesta a adăugat că SUA s-a
angajat să ajute Kîrgîstanul cu aproximativ 50 mil. de dolari pentru dezvoltarea unor proiecte economice, combaterea
traficului de droguri şi contraterorism. Aflat într-o vizită în Kîrgîstan, în iulie, subsecretarul de stat William Burns a
declarat că acordul pentru centrul de tranzit reprezintă „o contribuţie importantă pentru scopurile noastre comune în
Afganistan [...] noua administraţie [americană] consideră că ar trebui să extindem nivelul şi scopul relaţiilor noastre
bilaterale.” La începutul lui 2010 centrul de tranzit de la Manas era reorganizat pentru a face faţă creşterii numărului
trupelor trimise în Afganistan.25 În februarie 2010 reprezentantul departamenului de stat pentru Afganistan şi Pakistan,
Richard Holbrooke, a efectuat o vizită în Kîrgîstan pentru a discuta înnoirea acordului pentru centrul de tranzit din
Manas.
Perioada de stabilitate a fost întreruptă de declanşarea celei de-a doua revoluţii kîrgîze. În noaptea dintre 7 şi 8 aprilie sa configurat o nouă coaliţie de guvernare condusă de Roza Otunbaeva. Cu toate că aceasta a declarat a doua zi pentru
agenţia de ştiri RIA Novosti ca opoziţia deţine controlul asupra situaţiei, protestele au continuat şi în următoarele zile, iar
Bakiev, retras în sudul ţării a refuzat să demisioneze. Încercările fostului preşedinte nu au afectat credibilitatea
internaţională a noului guvern. Pe 9 aprilie Rusia a recunoscut guvernul interimar, iar pe 15 aprilie SUA şi-a anunţat
susţinerea pentru acesta. Pe fondul situaţiei instabile din prima parte a lunii aprilie, Departamentul de Stat al SUA a
anunţat închiderea centrului de tranzit pentru câteva zile. După discuţia telefonică dintre Roza Otunbaeva şi Hillary
Clinton de pe 10 aprilie, aceasta din urmă a primit asigurări că cel puţin pentru moment nu vor exista modificări în ceea
ce priveşte statutul bazei de la Manas. Contractul anual de închiriere urma să expire pe 31 iulie. Pe 11 aprilie Edil
Baisalov, membru al guvernului interimar, a descris cooperarea militară dintre SUA şi Kîrgîstan ca fiind „piatra de
temelie„ a relaţiilor bilaterale.26 Pe 12 aprilie au fost reluate operaţiunile la centrul de tranzit.
Pe parcursul lui 2010 şi 2011 între SUA şi Kîrgîstan au existat numeroase discuţii privitoare la contractele de
realimentare cu combustibil a aeronavelor ce utilizează centrul de tranzit de la Manas. Autorităţile kîrgîze au acuzat firma
ce deţinea qvasi-monopolul pentru realimentarea cu combustibil de corupţie şi nepotism, afirmându-se că Mina Corp. e
condusă din umbră de fiul fostului preşedinte. După mai multe investigaţii din partea ambelor state şi după mai multe
licitaţii, realimentarea cu combustibil a fost câştigată de o firmă mixta ruso-kîrgîză.
În urma alegerilor din toamna lui 2011, noul preşedinte Almazbek Atambayev a declarat că SUA ar trebui să îşi
retragă trupele de la Manas odată cu retragerea din Afganistan din 2014. Totuşi, nu există consens în plan politic intern
asupra acestei chestiuni. Alţi oficiali kîrgîzi au declarat că trupele SUA ar trebui să rămână la Manas şi după 2014 ca o
garanţie de securitate pentru Kîrgîstan.
Concluzii. Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au dus la redefinirea conceptelor de securitatea
naţională şi de politică externă a Statelor Unite. Diferenţele dintre cele două au fost diminuate, ambele concepte fiind
înţelese în planul relaţiilor internaţionale. Dacă politica externă defineşte acţiunile statului în mediul internaţional şi este
liantul între acesta şi afacerile interne, după 2001 conceptul de securitate naţională capătă şi el valenţe transfrontaliere,
depăşeşte limitele statului şi este raportat la nivel global. Astfel, cele două concepte se întrepătrund. Această schimbare
de optică a dus la implicarea SUA în regiuni care până în acel moment ocupau un loc periferic în politica americană.
Asia Centrală a fost una dintre aceste zone, fiind considerată, încă de la separarea de URSS ca o regiune cu un
potenţial ridicat de instabilitate. Totuşi, SUA nu au intervenit direct în Asia Centrală decât atunci când au considerat că
aceste state ar putea reprezenta o ameninţare directă pentru securitatea Statelor Unite. Lupta împotriva terorismului a
fost catalizatorul relaţiilor dintre marea putere occidentală şi cele cinci state care încercau să iasă de pe orbita Moscovei.
Pentru republicile central asiatice o strânsă colaborare cu SUA era un vechi deziderat politic, de aici şi disponibilitatea
pe care liderii acestor state au afişat-o. Pentru SUA, dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu state conduse de fosta elită
24
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sovietică, într-un mod autoritar, a fost un compromis necesar pentru a-şi facilita accesul spre Afganistan. Retorica
democratizării şi a respectării drepturilor omului a fost trecută într-un plan secund, dându-se prioritate imperativelor de
securitate. Abia după asigurarea acestora din urmă, SUA au început să facă presiuni asupra partenerilor săi central
asiatici pentru democratizare. În aceste condiţii, elita central asiatică s-a reorientat spre Rusia pentru a-şi asigura propria
supravieţuire. Astfel, cele două baze militare utilizate de SUA au fost folosite ca element de negociere în relaţiile
bilaterale cu Statele Unite, dar şi ca monedă de schimb pentru avantajele obţinute din partea Kremlinului.
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ASPECTE PRIVIND DREPTURILE FEMEILOR
ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL XVII
Adrian Ierulescu
Riassunto. Aspetti nella legislazione romena del 17° secolo attinenti ai diritti delle donne. Lo studio delle antiche
regole romene riguardanti i diritti delle donne è importante per capire la mentalità della società nei tempi che ci hanno preceduto e
nel contempo offre spunti per cogliere l’evoluzione di alcuni pregiudizi in termini di disuguaglianza di genere. L’approccio moderno
invita non solo a conoscere queste Leggi, ma anche ad indagare le motivazioni per le quali esse sono state elaborate, cogliendo nel
contempo gli influssi conseguenti nel modo di ragionare diffuso nella società. Ci riferiamo ad un periodo in cui gli uomini dominavano
lo spazio sociale "extra-domestico" ed il confine tra le Leggi della Chiesa e il complesso di Leggi laiche era poco marcato. La
maggior parte delle Leggi si basavano su testi di origine bizantina che a loro volta trovavano fondamento in leggi con forte
connotazione patriarcale di inspirazione romana, ebraica o greca.
Cuvinte cheie: pravilă, femeie, familie, drept, lege.
Parole chiave: regola, donna, famiglia, diritto, legge.

Cercetarea vechilor pravile româneşti în problema drepturilor femeilor este importantă atât pentru a observa
mentalitatea societăţii din acele vremuri, cât şi pentru a putea înţelege evoluţia unor prejudecăţi în ceea ce priveşte
inegalitatea de gen.
Deosebirile de gen duceau la o reducere a capacităţii în dreptul feudal românesc, fie că era vorba de sistemul
normativ popular, fie că era vorba de legea scrisă. În cutumele populare, femeia era considerată inferioară bărbatului
dintr-o serie de motive (fiziologice, religioase, culturale, etc.), iar inegalitatea se poate observa în multe manifestări cu
caracter public. O mare parte din aceste considerente au ajuns să se regăsească şi în textele legilor vremii.
Este util pentru o abordare actuală să se cunoască nu doar legile, ci şi temeiurile pe care au fost elaborate
aceste legi, precum şi implicaţiile lor în mentalul social. Ne aflăm într-o perioadă în care bărbaţii dominau spaţiul social
„extradomestic”. Între legile bisericeşti şi cele laice limita era foarte firavă. Majoritatea reglematărilor aveau la bază texte
de sorginte bizantină care şi ele la rândul lor se fundamentau pe legi cu caracter puternic patriarhal de inspiraţie romana,
iudaică sau grecească.
În acest sens, am ales două dintre cele mai importante culegeri de legi ale secolului al XVII-lea din Moldova şi
Ţara Românească precum şi o culegere de legi adoptate de Dieta Transilvaniei. Carte Românească de Învăţătură,
apărută în Moldova la Iaşi în 1643 sub ocrotirea mitropolitului Varlaam în timpul domniei lui Vasile Lupu. Îndreptarea
Legii aparută în Ţara Românească la Târgovişte în anul 1652 sub ocrotirea mitropolitului Ştefan în timpul domniei lui
Matei Basarab. Constituţiile aprobate ale Transilvaniei 1653 colecţie de legi adoptate de Dieta Transilvaniei în timpul lui
Gheorghe Rákóczi al II-lea.
Nu m-am oprit asupra tuturor textelor în care femeia apare într-o poziţie inferioară bărbatului, ci numai la câteva
articole de lege referitoare la drepturile familiale (logodnă, zestrea şi transmiterea moştenirilor, relaţiile de autoritate în
cadrul familiei, violenţa domestică, despărţirea), precum şi cele referitoare la viol, agresarea femeilor şi copiilor.
Familia veche româneasca a avut un caracter “nuclear”, tinerii după căsătorie mutându-se în propria
gospodărie, cu excepţia ultimului băiat născut care trebuia să rămână în casa părintească. Această structură este
specifică familiei româneşti fiind legată de ocupaţia agrară şi pastorală preponderentă în Ţările Române.
La baza familiei stătea căsătoria care, în concepţia populară, constituia un element obligatoriu în ciclul vieţii,
celor morţi necăsătoriţi făcându-li-se o nuntă simbolică înainte de înmormântare. Toate acestea datorită influenţei
religioase care învaţă că nunta este o Taină de origine divină şi orice om este neîmplinit în faţa lui Dumnezeu dacă nu se
căsătoreşte sau dacă nu se călugăreşte.
Căsătoria este precedată de logodnă care este considerată ca o promisiune, dar care avea şi efecte juridice
datorită schimbului de bunuri între părinţii tinerilor. În unele zone, în care tradiţia patriarhală era mai puternică, se putea
încheia logodna şi fără prezenţa tinerilor, dar canoanele bisericeşti răsăritene prevedeau că logodna trebuia să fie o
“arătare şi făgăduiala unei căsătorii viitoare”.1 Pentru încheierea logodnei era nevoie de consimţământul ambelor părţi,
dar în caz de neînţelegere, părerea tatălui triumfa. În Moldova, logodna era considerată aşa de puternică încât îi dădea
dreptul logodnicului şi viitorului socru să apere de calomnie pe logodnică.2
Aşadar, logodna era în cele mai multe cazuri încheiată la iniţiativa şi dorinţa părinţilor (taţii celor doi tineri),
participând şi viitorul mire şi, mai rar, viitoarea soţie, ea, cel mult, era expusă, arătându-li-se peţitorilor ce educaţie şi ce
cunoştinţe domestice are. Cu toate acestea în perioada logodnei cei doi tineri se vizitau reciproc pentru a se cunoaşte,
1
2
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pentru că nunta nu era posibilă dacă nu se manifestă voinţa ambilor tineri, căci “nu convieţuirea bărbatului cu femeia
face căsătoria, ci vrerea lor de a face căsătoria”3.
Vârsta tinerilor ce se puteau căsătorii trebuia să fie de minim 14 ani la băieţi şi 12 la fete, dar asta nu le dădea
dreptul să se căsătorească fără acceptul părinţilor. Doar bărbatul se putea căsători fără consimţământul părinţilor după
vârsta “emancipării”, în timp ce o fată ajunsă la 24 de ani necăsătorită, era considerată “fata bătrână”. Fata nemăritată,
indiferent de vârstă, era considerată incapabilă să işi aleagă singură soţul şi inaptă de a-şi adminstra singură bunurile.
Acest lucru arată inferioritatea intelectuală si socială a femei in raport cu bărbatul. Femeile trebuiau judecate mai cu
„milă” deoarece „iaste mai proaste şi mai lesne spre cădere decât bărbatul”.4 În Transilvania se considerau mai uşor de
păcălit şi ca atare erau ţinute sub tutelă până se căsătoreau.5
Pravilele româneşti nu prevăd un contract de căsătorie, singurele înţelegeri scrise, dacă acestea existau, erau
cele în legătură cu zestrea fetei şi averea băiatului. Părinţii şi fraţii mirelui trebuiau să arate care şi câte sunt pământurile
care urmează să-i fie date, iar părinţii tinerei trebuiau să spună clar ce zestre însoţea mireasa.
Asupra zestrei trebuie o privire mai atentă pentru că, dacă în aparenţă aceasta poate fi considerată averea cu
care vine femeia în căsătorie, se poate observa că ea nu este proprietara acelor bunuri sau bani decât în cazul în care
bărbatul se desparte de ea din vina lui, femeia neavând drept de proprietate dacă este alungată sau se desparte din
vina ei. Bărbatul se putea despărţi de femeie, iar aceasta pierdea zestrea în caz de preacurvie, de tăinuire în faţa
bărbatului a unor informaţii, de îi va face vicleşuguri, de va merge în case străine fără ştirea bărbatului, de va face baie
la râu alături de alţi bărbaţi, sau de va privi la jocuri fără ştirea soţului.6
Problema proprietăţii femeii era mai acută în Transilvania din cauza influenţelor dreptului cavaleresc ce legitima
constituirea averii cu sabia. În această situaţie femeia era privată de absolut orice drept de propritate.7
O situaţie aparte in viaţa femeii apărea atunci când rămânea văduvă. În acest caz ea trebuia sa depăşească
spaţiul domestic şi să îşi înmormânteze soţul, să îi plătească datoriile, să se îngrijească de copii. Deşi schimbarea de
atitudine a societăţii faţă de femeia văduvă era majoră, legile nu prevăd măsuri specifice pentru văduve în afară de
obligaţia de a nu se recăsători timp de un an. „iaste datoare, pentru cinstea barbatului ei să jelească”.
Chiar şi în cazul moştenirii venite din partea familiei femeii, dacă există fraţi aceştia împart între ei bunurile şi
averile părinţilor, femeia considerându-se că şi-a luat partea ei de avere prin zestre, la căsătorie. Mai mult, dacă femeia
văduvă “se împreună trupeşte” cu un bărbat în primul an de văduvie, pierdea şi zestrea şi moştenirea de la bărbat, iar
dacă o făcea după un an, pierdea numai moştenirea de la bărbat.8 Se poate observa că toate aceste reguli o fac pe
femeie dependentă de averea şi autoritatea bărbatului, impunându-i-se un comportament supus şi docil pentru a nu
rămâne fără mijloace de existenţă sau “de ruşine”.9
În cadrul familiei, femeii îi reveneau treburile casnice, domestice, iar bărbatului, treburile publice. Acest lucru nu
împiedica însă femeia să participe la munca de la câmp sau la treburile agricole, însă doar ca executant, deciziile
importante privind bunul mers al gospodăriei aparţineau soţului. Au existat desigur şi excepţii în care femei mai
îndrăzneţe au reuşit să se impună în faţa soţilor lor mai puţin interesaţi de viaţa de familie, dar acestea au fost cazuri atât
de rare încât aproape că nu pot fi luate în seamă.
Una din problemele cele mai grave din familia acelor vremuri o constituie violenţa bărbatului asupra femeii.
Consider această problemă cu atât mai gravă cu cât obiceiurile de atunci justifică şi astăzi un comportament mai mult
decât autoritar al soţului faţă de soţie. Conform pravilelor, bărbatul avea dreptul să îşi dojenească femeia vinovată, după
cum va fi cazul, cu vorba, chiar cu palma dacă nu o va bate cu vrăşmăşie.
“Poate să îndrepteze şi să certe bărbatul pre muiare-ş, pre lucru adevărat şi pre dreptate, iară nu cu
înşelăciune şi fără de cale; şi încă să o bată şi când va fi cu vină, ş-atunce cu măsură să nu o prea treacă, ce cu
blândeaţe nu cu vrăşmăşie…”10
Revoltător este că dacă femeia îşi va bate bărbatul cu orice pricină este pedepsită, iar bărbatul are dreptul să o
alunge de la casa lui de va voi11. Deci, femeia nu avea voie să ridice mâna asupra bărbatului ei nici măcar să se apere
de loviturile acestuia. Mai mult, dacă era bătută cu vrăşmăşie şi dorea să facă plângere la judecător, trebuia să aducă
“chezaşi” care să depună mărturie pentru că semnele şi urmele bătăii nu constituiau dovezi.
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“Vrăşmăşia o arată vecinii omului, sau vestea cum deacă spun oamenii; vaetele muiearii şi ţipetele ce se aud
din casă, acealea nu vor putea arăta vrăşmăşia bărbatului; nice ochii ei vor fi vineţi sau obrazul de va fi înflat.”12
Diferenţe între legile celor trei Ţări Române în această privinţă există numai în ceea ce priveşte noţiunea de
vrăşmăşie (“Îndreptarea Legii” este mai “crudă” şi consideră vrăşmăşie doar bătaia cu parul şi atunci când femeia e
lovită să “meargă sângele”, în timp ce “Cartea Romanesca de învăţătură” este mai “blândă” spunând că femeia se bate
cu blândeţe doar cu palma) şi câteva cazuri în care bărbatul este pedepsit dacă îşi bate nevasta, atunci când are “zapis
de la judecător să nu se atingă de ea, în rest toate consideră firească bătaia ca mijloc de îndreptare a femeii pe “calea
ce bună”. Această practică permisă de lege aduce femeia în rândul fiinţelor lipsite de înţelegere, aproape în acelaşi rând
cu animalele.
Este interesant de observat că femeia avea dreptul să ceară de la judecător despărţirea şi putea pleca de
acasă, iar bărbatul trebuia să o întreţină oriunde ar fi stat, în cazul în care bărbatul umbla mai mult beat şi astfel fiind o
bătea, atunci când va rosti cuvinte ucigătoare de suflet la adresa ei, atunci când o va închide în lanţuri. 13 Era desigur
permisă despărţirea femeii de bărbat atunci când acesta era acuzat de preacurvie, de sodomie sau de erezie. În aceste
cazuri ea îşi putea lua zestrea, iar bărbatul era obligat să-i dea o treime din avere.
Oricâte drepturi ar mai fi avut femeia, faptul că era permisă violenţa împotriva ei a făcut să se menţină în timp
mentalitatea că soţia trebuie să fie supusă soţului şi să suporte de la acesta orice formă de corecţie. Din păcate, aceste
practici s-au păstrat până azi în unele familii şi indiferent de valorile morale afişate în zilele noastre, autoritatea absolută
a soţului este pretinsă de unii bărbaţi şi chiar propovăduită de instanţe morale.
O altă problemă care se rezolva discriminatoriu era adulterul. Asupra femeii adultere dovedite, bărbatul avea
orice putere: să se despartă de ea, să o alunge din casă, să ceară judecătorului pedeapsă, ba chiar să o şi omoare dacă
o va fi prins asupra faptului14, în timp ce femeia ce îşi dovedea bărbatul adulter nu avea voie să se despartă de acesta
decât dacă vinovatul nu se pocăia şi nu îşi executa canonul dat de judecătorul religios.15 Ba chiar dacă bărbatul îşi bătea
femeia presupus adulteră şi din lovituri prea grele aceasta murea după o vreme, nu era supus nici unei pedepse, ci doar
interzicerea de a se mai căsători şi era oprit de la împărtăşanie 20 de ani.16
Legislaţia prohibitivă la adresa femeii a creat şi concepţia că femeia este co-părtaşă la orice act de agresiune
sexuală la adresa ei. Chiar dacă cel ce viola sau agresa o femeie era considerat vinovat şi pedepsit, femeia era
considerată şi ea vinovată pentru că a părăsit spaţiul domestic fără să fie însoţită de bărbat şi trebuia să îşi ispăşească
canonul primit de la preot sau de la judeţ. Exista o diferenţiere clară între femeia sau fata cinstită şi cea imorală.
Moralitatea femeii era asociată întotdeauna cu apartenenţa la un bărbat, soţ sau tată. Acest lucru a condus la ideea că
femeia necăsătorită este neajutorată, neîmplinită, uşuratică chiar şi ca atare nu se bucura de acelaşi respect în societate
ca o femie măritată; lucru care a făcut ca femeile să fie ţinute supuse sub autoritatea bărbaţilor pentru că altfel nu puteau
exista.
Nu la fel era legea atunci când era vorba de violarea unei fecioare. Atunci, făptaşul era obligat să plătească
jumătate din averea lui şi era bătut şi alungat din acel loc, la fel era pedepsit şi cel ce “făcea sila” unei văduve sau
logodnicei înainte de nuntă.17 Dar “certarea” celui care a violat o femeie era condiţionată de “cinstea” aceleia, pentru că
dacă se constata că nu este de “cinste”, agresorul nu păţea nimic. La fel se întâmpla dacă cel ce “provoca sila” unei
femei o lua după aceea în casa lui.18 Doar dacă părinţii fetei se împotriveau căsătoriei, atunci făptaşul, considerat de
bună credinţă, era obligat să o “înzestreze” pe fată după “destoinicia” ei şi după vrerea judecătorului.19
O situaţie aparte era atunci când un rob viola fata stăpânului; acesta era ars de viu, iar dacă robul “îi făcea sila”
cu voia fetii erau omorâţi amândoi.20 Tot cu moartea se “certau” şi cei ce recidivau, care erau pedepsiţi de judecător şi
de legile bisericeşti şi care nu se îndreptau; la fel şi cei care violau o fată sau femeie cu ameninţarea armelor sau
împreună cu tovarăşii lor.
Dacă diferenţele dintre Pravila Moldovenească şi cea a Valahiei în ceea ce priveşte violul sunt neînsemnate,
apar puncte divergente în ceea ce priveşte relaţiile sexuale cu fete de până la 12 ani, vârsta la care se puteau mărita.
Cartea Românească aminteşte toate legile de până atunci, dar concluzionează: dacă relaţia se va fi consumat fără voia
fetiţei atunci vinovatul să fie trimis la moarte, iar dacă “va fi fost cu dezmierdăciune şi cu zburdăciuni şi cu dări şi
giuruinţe” se va pedepsi după voia judecătorului.21 Îndreptarea Legii prevede pentru ceea ce astăzi s-ar numi pedofilie o
Îndreptarea Legii, gl. 184, zac. 2
Îndreptarea Legii, gl. 183, zac. 5-15
14 Îndreptarea Legii, gl. 241, zac. 1
15 Îndreptarea Legii, gl. 187, zac. 3
16 Îndreptarea Legii, gl. 241, zac. 2
17 Carte Românească de Învăţătură, gl. 36, zac. 1-6
18 Carte Românească de Învăţătură, gl. 36, zac. 20-24
19 Carte Românească de Învăţătură, gl. 37, zac. 1-2
20
Carte Românească de Învăţătură, gl. 36, zac. 4
21 Carte Românească de Învăţătură, gl. 36, zac. 7-10
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pedeapsă mai mare decât celui care “face sila” unei femei, dar aceasta constă în trimiterea în surghiun sau la ocnă în
funcţie de ce consideră judecătorul.
O atenţie deosebită acordă Cartea Românească de Învăţătura siluirii copiilor, ceea ce ne face să credem că ori
era un fenomen mai întâlnit în Moldova şi deci trebuia aspru pedepsit, ori oamenii legii erau mai aspri în ceea ce priveşte
pedofilia decât cei din Valahia. Oricine, bărbat sau femeie era pedepsit cu tăierea capului şi apoi arderea în foc dacă era
dovedit a fi siluit un copil; chiar şi sărutul unui copil “cu pofte” era pedepsit după voia judecătorului.22
Şi incestul era pedepsit aspru în toate Ţările Române, singurele diferenţe existând doar în cicumstanţele în
care se desfăşurau faptele.
Aşadar dreptul feudal din Ţările Române avea ca principii inegalitatea dintre sexe afirmând superioritatea
bărbatului în faţa femeii. Aceasta este vizibilă atât în relaţiile de familie, cât şi în alte “pricini”. Femeia era datoare de
supunere în fata soţului şi era obligată să-l urmeze oriunde acesta ar fi mers, ba chiar nu avea voie să se recăsătorescă
dacă bărbatul era condamnat la ocnă sau era alungat din “pricini” penale.
Se observă că deşi, în unele cazuri, valoarea faptelor este egală, pedepsele erau mult mai aspre pentru femei.
În alte cazuri în care nu era subminată autoritatea bărbatului, pedepsele pentru femei erau mai uşoare decât cele ale
bărbatului invocându-se “firea mai slabă” a femeii.
Superioritatea bărbatului era bazată pe concepţii patriarhale precum şi pe o greşită interpretare a învăţăturii
creştine. Majoritatea articolelor (zacelelor) de lege fiind inspirate din legile bizantine şi fiind opera împăraţilor de
Constantinopol sau a patriarhilor şi prin aceasta dându-li-se o autoritate divină, deşi nu erau decât nişte legi umane,
făcute după interesele curţii şi statului.
Regretabil este ca o parte dintre reprezentanţii Bisericii au preluat aceste canoane şi pravile ca fiind legi divine
şi menţin prin invocarea lor această stare de inegalitate şi discriminare în relaţiile de familie şi nu numai. Aceste legi nu
sunt fundamentate pe percepte divine ci pe cutume patriarhale vechi împletite cu texte religioase fapt ce a generat în
timp aşa zisa lor „sfinţenie”.
O privire critică mai atentă asupra acestor legi vechi româneşti şi o înţelegere a valorilor care au stat la baza
lor, ar putea să genereze soluţii de rezolvare multor probleme de mentalitate care există astăzi în societatea noastră în
ceea ce priveşte dreptul femeilor. Toate acestea îmbinate şi cu o regândire a concepţiei Bisericii despre femeie în lumina
învăţăturii creştine, ar putea aduce beneficii în demersul de eliminare a discriminărilor de gen în societate.

Îndreptarea legii, Târgovişte 1652

Carte româneasca de învăţătură, Iaşi 1643
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REPREZENTĂRI BAROCE ÎN OPERA LUI MIRON COSTIN
Delia-Laura Din
Dr. Petre Din
Résumé. Les représentations baroques dans l’oeuvre de Miron Costin. A l’atmosphère de fond de décadence de la
morale, de l’abus des dirigeants et des turcs, des invasions tatares, des guerres à plusieures reprises pour le contrôle de la
Moldavie, le sentiment de l’insécurité a laissé des traces profondes dans la sensibilité des contemporaines. La conséquence de
cette humeur est la mise en place progressive du sentiment éphémère de l’existence humaine, de la fortune inconstante , surprise
surtout au niveau de la moldave élite. La litterature de Miron Costin abonde dans des images regardant les chutes humaines, les
souffrances et les maladies qui personne n’a vivez jusqu’a ce point. Dans ce contexte, l’homme du siècle baroque pose des
questions de plus en plus concernant la vocation de l’âme et du corps, espérant dans la compensation de la justice divine.
sufletului.
de l’âme.

Cuvinte cheie: decadenţă a moravurilor, Miron Costin, sentimental insecurităţii, sensibilitatea contemporanilor, menirea
Mots clé: de décadence de la morale. Miron Costin, le sentiment de l’insécurité, sensibilité des contemporaines, vocation

Creşterea explozivă a obligaţiilor economice faţă de Imperiul Otoman a determinat ridicarea clasei politice la
lupta antiotomană în timpul domniei lui Mihai Viteazul. După acest moment, Imperiul Otoman a reinstaurat suzeranitatea
restrictivă în secolul al XVII-lea, dar autoritatea sa era mai mult nominală. El nu a fost capabil să asigure securitatea
Ţărilor Române şi a invocat în repetate rânduri, sprijinul domnilor români în rezolvarea diferendelor cu Imperiul
Romano-German şi Polonia1.
Păstrarea statutului de autonomie a fost însoţită de unele pierderi teritoriale. Imperiul Otoman a anexat cetăţile
Lugoj, Caransebeş şi Ineu paşalâcului de Timişoara în 1658, iar comitatul Bihor împreună cu cetatea Oradea în 1660.
Autoritatea otomanilor asupra Ţărilor Române a fost astfel consolidată. Toate acestea vor genera în mentalitatea
boierimii o stare de permanentă criză, tensiune şi efemeritatea existenţei. Specialişti denumesc această vulnerabilitate şi
precaritate a condiţiei umane ca fiind o mentalitate barocă2
Termenul de baroc a pătruns în secolele XVI-XVII, cu înţelesul de „bizar”, „ciudat”, „extravagant”, „absurd”, dar
este utilizat estetic abia în literatura secolului al XVIII-lea în Occident3. Au fost exprimate mai multe puncte de vedere cu
privire la existenţa barocului în literatura română. Unii autori consideră că se poate vorbi despre acest stil la noi „într-o
oarecare măsură”4. Pentru alţii, barocul sau Renaşterea sunt formule fără fond în literatura română veche5. Victor-Lucien
Tapié menţionează că, impunerea termenului de baroc la nivelul istoriorafiei universale se datorează cunoscutei opere a
lui Burckhardt Der Cicerone, în care îl consideră inferior ca fenomen artistic stilului renascentist6
Pe urmele unor exegeţi occidentali, precum Eugenio d’Ors, Edgar Papu atribuia un caracter baroc anumitor
momente de civilizaţie şi fapte de creaţie artistică realizate în tot cursul istoriei noastre, începând de la daci. Barocul
apare în secolul al XVII-lea, materializat mai ales în arhitectură (mănăstirea Dragomirna) şi în literatură (Învăţăturile lui
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie).
În opinia unor specialişti, barocul apare în marile opere literare ale vremii, cum ar fi scrierile lui Miron Costin,
versurile lui Dosoftei, Istoria ieroglifică a lui Cantemir7.
Dan Horia Mazilu identifica însuşiri baroce la unele scrieri în limba română din secolul al XVII-lea. În lucrarea
sa, Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, susţine că semnele barocului nu apar în secolul al XVIII-lea, ci în
cel precedent, ca urmare a contactelor culturale cu Polonia şi Ucraina: „Secolul al XVIII-lea înregistrează doar a treia şi
ultima etapă a acestui proces de receptare a stilului, cu sugestii italiene, venite pe filieră neogrecească, şi cu mai multe
contacte – acum directe – realizate cu literaturile apusene”8. Istoricul literar nu consideră că barocul a apărut în secolul
al XVI-lea, pentru că, atunci era prezent curentul Renaşterii − care începe cu Neagoe Basarab şi se încheie la sfârşitul
primei jumătăţi a secolului al XVII-lea, cu Udrişte Năsturel, precum şi cu faptele de cultură ale unor mari ierarhi şi boieri
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cărturari9. În opinia sa, barocul a pătruns pe filieră catolică (şcolile din Polonia unde au studiat boierii cărturari) şi
ortodoxă.
Demersul meu nu îşi propune o reconfigurare a istoriei pozitiviste a acestei perioade, dominată de sentimentul
de insecuritate, ci doreşte să prezinte sensibilitatea boierimii şi a oamenilor de cultură, influenţată de coordonatele
social-politice interne şi externe.
Aşa cum am precizat, contextul general pe care s-au profilat manifestările baroce l-au reprezentat condiţiile
politice dificile ale spaţiului românesc. Transilvania, slăbită de luptele dintre facţiunile nobiliare a fost ocupată de Imperiul
Habsburgic în 1687, iar Moldova şi Ţara Românească au fost tot mai aservite Imperiului Otoman. În schimb, secolul al
XVII-lea a reuşit să compenseze presiunea constantă a Porţii printr-o variată operă culturală, reprezentată de Grigore
Ureche, Miron Costin, Varlaam, Dosoftei, Radu Greceanu, Radu Popescu, Udrişte Năsturel, Antim Ivireanu, Anastasie
Crîmca10.
Oamenii acestei perioade desoperă drama vieţii, tragedia existenţei pe care o exprimă cu dezinvoltură, alteori
cu melancolie. În cultura românească a secolului XVII, o poziţie remarcabilă o deţine Miron Costin. Pentru o înţelegere
adecvată a acestui demers, am considerat că se impune o sumară biografie a umanistului moldovean. S-a născut în
anul 1633, în familia unui boier bogat, tatăl său fiind Ion (Iancu) Costin, protejat al domnului Miron Barnovski. În 1636,
Iancu Costin şi primii trei băieţi, între care şi Miron, au primit din partea Dietei poloneze la recomandarea regelui, titlul de
nobil polon cu blazon11.
Miron Costin îşi începe studiile la Colegiul Iezuit din Bar, unde îşi însuşeşte valorile antichităţii, limbile poloneză,
rusă, latină şi greacă. Preţuieşte istoria, geografia, logica şi retorica. La finalul domniei lui Matei Basarab, Miron Costin
se întoarce în Moldova. Umanistul moldovean urcă rapid scara ierarhiei sociale, devenind paharnic, apoi pârcălab de
Hotin, mare vornic al Ţării de Sus şi mare vornic al Ţării de Jos12
În paralel cu activitatea politică, Miron Costin scrie poemul filozofic „Viaţa lumii” şi începe să redacteze
„Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace”, de unde a fost părăsit de Grigore Ureche, vornicul Ţării de Jos şi
capodobera „De neamul moldovenilor”.
După asediul Vienei (1683), Miron Costin se refugiază în Polonia, de teama represiunii turceşti, unde va
rămâne până în anul 1686. Convingerile sale filoponeze, intrigile sfetnicului grec Iordache Ruset, l-au determinat pe
domnul Moldovei, Constantin Cantemir, să ordone uciderea umanistului moldovean în decembrie 169113. După execuţia
lui Velicio, fratele său, un vătaf de aprozi este trimis de domnitor la Barboşi, unde umanistul tocmai îşi înmormântase
soţia. A fost decapitat lângă Roman, nereuşind să-l convingă pe călău să-i permită să se dezvinovăţească în faţa
domnitorului.
Remarcabilul om de cultură al secolului al XVII-lea, Miron Costin sintetizează epoca de decadenţă al cărui
martor este: „Ce sosiră asupra noastră cumplite vremuri de acum de nu stăm de scrisori, ci de griji şi de suspiciuni. Şi la
acest fel de scrisoare gând slobod şi val trebuieşte. Iară noi privim cumplite vremi şi cumpănă mare pământului nostru şi
nouă14. Textul este relevant pentru marasmul social şi politic al societăţii româneşti, ele fiind note esenţiale ale spiritului
baroc. Insecuritatea, constanta secolului al XVII-lea îşi pune amprenta asupra sensibilităţii clasei politice. Relaţia dintre
umanist şi creaţia sa este una de implicare, de asumare a destinului politic românesc. Tensiunea ce se constată în text
primeşte intensităţi de factură barocă, cu conotaţii ce exprimă neliniştile, angoasele şi spaimele secolului său.
În volumul „Omul baroc”, Giovanni Carreri observa în capitolul dedicat artistului baroc concordanţa dintre
realizările artistice şi epoca de distrugeri şi dezordine, faza de incertitudine reflectându-se în ideile poetice: „munca
artistică corespunde cel mai bine aşteptărilor omului, tocmai pentru că izbuteşte să reprezinte eficient schimbarea şi
alterarea”15. Omul baroc, surprins în momentul de criză, se refugiază în solitudine, izolarea în „periferia existenţială”,
unde cade pradă îndoielilor, se complace în situaţia de victimă, dezeroizarea lui derivând în primul rând din refuzul de a
acţiona, acest fapt creează o predispoziţie la pierderea condiţiei de percepere a realului. Astfel se nasc angoasele şi
spaimele, sentimentul fragilităţii, precum şi cutremurarea, motiv a cărui importanţă creşte exponenţial până devine o
categorie a imaginarului poetic de factură barocă16.
Universul baroc evidenţiază un complex de teme de largă circulaţie şi cu o frecvenţă deosebită în scrierile elitei
româneşti. Tema „cumplitelor vremi”, expresie a degringoladei în care fuseseră antrenate Ţările Române, revine
constant în mentalitatea contemporanilor. Secolul al XVII-lea este dominat de invazii tătăreşti, calamităţi, abuzuri ale
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domnitorilor şi ale otomanilor, decăderea moravurilor. Toate acestea creează o stare de spirit deprimantă, materializată
printr-un pesimism accentuat. „Cumplite vremi de acum, în care toate primehdiile acestui pământ covârşite sunt”17.
Consecinţa inevitabilă a acestei situaţii este instalarea sentimentului dezagregării totale în plan social şi politic,
a unui sfârşit implacabil. În contextul mai general al reflexiei asupra fragilităţii condiţiei domnilor în secolul al XVII-lea,
supuşi unei presiuni constante din partea otomanilor, Miron Costin percepe domnia lui Vasile Lupu ca o paradigmă
emblematică pentru tranziţia dinspre o tradiţie domnească puternică spre noile realităţi dominate de motivul „cumplitelor
vremi”. „Şi cu vremile până aici istovim o parte de domnie a lui Vasile-Vodă, că până aici, pe cât de fericită domnia
acesta, cu atât mai cumplite s-au început de atuncea, de care au purces din scădere în scădere acestă ţară până
astăzi,,,,,de la care vremi s-au început şi răul nostru, în care până astăzi ne aflăm cu acest pământ la cumplite vremi şi
Dumnezeu ştie de nu şi peste veacul nostru trecătoare. Izvorul a tuturor răutăţilor şi pustietăţii acestor părţi, începutul
căderii şi împuţinării Crăiei Leşeşti, risipa şi pustiitatea cazacilor, stiingerea şi ţării noastre” 18.
Limbajul documentului reliefează o nouă sensibilitate estetică, cea a barocului, determinată de experienţa
concret istorică a societăţii româneşti. Influenţele externe nefaste, calamităţile naturale, epidemiile, spectacolul
egoismului generează inevitabil un sentiment de insecuritate. În aceste condiţii, angoasa secolului al XVII-lea este
surprinsă de cea mai importantă personalitate culturală a momentului Miron Costin. „Crede neputinţei omeneşti, crede
valurilor şi cumplitelor vremi, întreabă pe ce vremi am scris şi cât am scris”19. Această existenţă românească, specifică
într-un context mai vast sud - estului european, se caracterizează prin nesiguranţă flagrantă, pericolul pedepsei capitale,
hărţuire politică şi teama de prizonierat.
Exegeţii fenomenului baroc au ataşat acestuia o altă temă fecventă, motivul fortuna labilis. Precaritatea,
efemerul şi insecuritatea epocii sunt reliefate cu pregnanţă de Miron Costin. Poemul filosofic „Viaţa lumii” conţine un
motto extras din Ecleziast: „vanitas, vanitatum et omnia vanitas” temă prin excelenţă barocă ce conţine motivul des
întâlnit, fortuna labilis. Aceste versuri se aseamănă sub aspectul tematicii cu „Psalmii” lui David 39 şi 90. Ca şi în
„Ecleziastul”, Miron Costin urmăreşte temperarea dorinţei umane spre glorie, atrăgând atenţia asupra instabilităţii
norocului. Marile personalităţi ale istoriei sunt percepute ca paradigme ale derulării inexorabile ale timpului.
„Ubi Platon, ubi Porphirius
Ubi Tullius, aut Vergilius20.
Poemul „Viaţa lumii”are şi o viziune moralistă asupra condiţiei umane: pentru a fi fericit se impune să realizezi
în viaţa terestră numai fapte bune.
Criticul literar Nicolae Manolescu consideră că elementele baroce ale poemului „Viaţa lumii” îşi au sorgintea în
literatura religioasă medievală şi în vechii poeţi romani. „Spiritul poemului este acela creştin, de la un capăt la altul, el
fiind o lamentaţie tipică pe tema universalităţii morţii, fără vreun accent individualist. Omnia sunt hominum tenui
pendentia filo este versul ovidian din care a luat naştere imaginea cu firul de aţă de la începutul poemului lui Costin.
Motivul ubi sunt, care face pandant fortunei labilis, se găseşte la Ovidiu, Ioan Hrisostom, Villon şi alţii, legiune”21.
Umanistul moldovean exprimă în opera sa sensibilitate dominantă a secolului al XVII-lea, manifestată prin
„norocul nestatornic”, existenţa derulată sub ameninţarea iminentului sfărşit, soartă alunecoasă şi fragilitatea fiinţei
umane. Existenţa individului este comparată cu o aţă subţire care se poate destăma oricând şi acestui implacabil sfârşit
îi sunt supuse toate pesonalităţile lumii. Această imagine este prezentată la începutul la debutul poemului „Viaţa lumii”.
„A lumii cant cu jale cumplită viaţa,
Cu griji şi primejdii, cum iaşte şi aţa
Prea subţire şi-n scurtă vreme trecătoare”22
În contextual mai larg al meditaţiei asupra condiţiei umane autorul lasează imaginea iluzorie a vieţii pământeşti,
asociată derulării inexorabile a timpului.
„Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară
Cele ce trec nu mai vin, nici se-ntorc iară
Trece veacul desfrâului, trec anii cu roata,
Fug vremile ca umbra şi nici o poartă
A le opri nu poate. Trec toate prăvălite
Lucrurile lumii şi mai mult cumplite
Şi ca apa în scursul său cum nu se opreşte,
Aşa cursul lumii nu se conteneşte,
17
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Fum şi umbră sunt toate, visuri şi părere,
Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?
Spuma mării şi nor sub cer trecător
Ce e în lume să nu mai aibă nume muritor”23
Examinat din acest punct de vedere, destinul omului este influenţat de forţe mult mai puternice decât cele de
care dispune individul în secolul al XVII-lea. Poetica lui Miron Costin evidenţiază o temă centrală: moartea. Thanatos
este leitmotivul creaţiilor sale baroce. În pofida faptului că trupul va fi recuperat în vederea justiţiei finale, aceste versuri
argumentează idea efemerităţii trupului. Faptul că moartea este o constantă a secolului, conduce omul la concluzii
pesimiste. El se percepe ca un individ, prizonier unei existenţe trecătoare, a unui trup perisabil, ameninţat cu
degradarea. Dacă până atunci religia îi conferea o viziune calmă şi echilibrată asupra vieţii, omul acestui secol este
ameninţat de moarte, războaie şi calamităţi, fapt ce-i amplifică dimensiunea tragică a vieţii.
Versurile poemului demonstrează ideea poziţionării societăţii moldovene într-o autentică atmosferă barocă.
Punctele de confluenţă ale instrumentarului sensibilităţii baroce sunt structurate în jurul ideii că moartea se află în
proximitatea vieţii şi a labilităţii destinului uman. În acest context, existenţa se defineşte ca un fenomen baroc, în care
timpul guvernează permanentele schimbări.
„Zice David proorocul: Viaţa este floare
Nu trăieşte, ce îndată este trecătoare”24
Poetul ca un martor imaginar al vremurilor apuse, are viziunea evoluţiei negative a lumii şi prezintă un tablou
descurajant al sfârşitului universal, căruia nu i se poate sustrage nici o constelaţie cerească creată de Dumnezeu.
„Cerul făcut de Dumnezeu cu putere mare
Minunată zidire şi el sfârşit are,
Şi voi, lumini de aur, soare şi luna,
Întuneca-veţi lumini, veţi de jos cununa.
Voi, stele iscusite, cerului podoabe,
Vă aşteaptă groaznică trâmbiţe şi tobe”25
Altă temă a spiritului baroc reliefată de Miron Cristea este „roata norocului”.
„Vremea lumii soţie şi norocul alta
El a sui, el a surpa, iarăşi gata.
Norocului zicem noi ce-s lucruri pre voie
Sau primejdii, când ne vin sau câte o nevoie
Norocului i-au pus nume cei bătâni din lume
Elu-i cela ce pe mulţi cu amor să afume.
El suie, el coboară, el viaţa rumpe,
Cu soţiia sa vremea, toate le surpe”26.
Ideea „norocului schimbător” asupra căruia meditează Miron Costin reliefează incapacitatea omului de a
percepe şi gestiona pozitiv cursul existenţei, fapt ce creează un acut sentiment de insecuritate a vieţii. În acest cadru,
singura realitate implacabilă este moartea, care nu face discernământ între bogaţi şi săraci, împăraţi şi oameni comuni.
„Moartea, vrăjmaşă, într-un chip calcă toată casa,
Domneşti şi-mpărăteşti, pre nimeni nu lasă
Pre bogaţi şi săraci, cu frumoşi şi tare,
O, vrăjmaşă, prieten ea pe nimeni n-are”27
Ajuns la finalul studiului se impune formularea următoarelor concluzii:
1. Pe fundalul atmosferei de decadenţă a moravurilor, a abuzurilor domnitorilor şi a turcilor, de invazii tătărăşti,
războaie repetate pentru controlul Moldovei, sentimentul insecurităţii a lăsat urme profunde în sensibilitatea
contemporanilor. Consecinţa acestei stări de spirit este instalarea progresivă a sentimentului precarităţii şi efemerităţii
existenţei umane, a „norocului nestatornic”, surprinse în special la nivelul elitei moldovene.
2. Literatura lui Miron Costin abundă în imagini privind prăbuşirile terestre, caducitatea vieţii, suferinţe şi boli pe
care nimeni nu le mai trăise până în acel moment. În acest context, omul secolului baroc îşi lansează tot mai mult
întrebări privind menirea sufletului şi a trupului, sperând în compensaţia unei justiţii divine.
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DIPPEL ŞI MITUL FRANKENSTEIN
Ana Bocioancă
Abstract. Dippel and the myth of Frankenstein. Johann Konrad Dippel (1673-1734) – theologue, alchemist and doctor,
remained famous as a source of inspiration for the character Frankenstein. Studying the distance covered by his adventurous life,
the effervescence of his thought and the passion for knowledge, we discover a real character valuable both from philosophical and
scientific point of view. Beyond the controversies regarding the inspiring for Frankestein’s character, we can not dispute Dippel’s
important contribution for the obtaining of the first synthetic colorant - Prussian blue.
Cuvinte cheie: alchimie, Frankenstein, uleiul animal Dippel, albastrul de Prusia.
Keywords: alchemy, Frankenstein, Dippel's animal oil, Prussian blue.

Posteritatea îşi va aminti de noi pentru succesele sau pentru greşelile noastre? Moştenirea pe care o lăsăm
este rezultatul unei vieţi de muncă plină de dedicaţie sau a unui accident aparent nesemnificativ? Uneori anii pot fi risipiţi
urmărind himere şi vise de mărire iar adevărata faimă să apară din greşelile pe care le facem în febra căutării. Acestea
sunt gândurile provocate de povestea vieţii lui Johann Konrad Dippel – un alchimist rămas celebru datorită personajul
Frankenstein şi pentru obţinerea primului colorant sintetic dar care îşi imagina că va prepara aur, va obţine elixirul vieţii
şi va exorciza demoni.
Johann Philip Dippel, învăţător şi pastor la Niederramstadt, era a patra generaţie de clerici luterani din familia
Dippel. În 1670, persecuţiile religioase l-au smuls de acasă şi a căutat refugiu la Frankenstein, în apropiere de
Darmstadt, în sud-vestul Germaniei. Castelul a fost construit în secolul al XIII-lea şi aici s-a născut în 10 august 1673
Johann Konrad Dippel.
Pastorul planificase ca Johann Konrad să devină al cincilea predicator din familie şi, în acest scop, el însuşi s-a
preocupat de educarea timpurie a băiatului. Mai târziu, tânărul Dippel a urmat gimnaziul la Darmstadt unde s-a remarcat
prin rezultate deosebite.
În 1691 Dippel a început cursurile la Facultatea de Teologie de la Giessen. Cu inteligenţa şi talentul său pentru
dispute în curând şi-a creat o reputaţie strălucită care i-a adus adulaţie din partea colegilor dar şi aprecierea profesorilor.
Aceasta, spune Adelung, este cauza comportamentului său rebel de mai târziu1. Că Dippel nu era un student obişnuit o
dovedeşte alegerea titlului pentru teza sa de absolvire, „De Nihilo” (1693)2.
După absolvire, Dippel a părăsit Giessen pentru Wittenberg şi Strasbourg, unde a predicat, s-a ocupat cu
chiromanţia şi şi-a prezentat filosofia. Perioada de la Strasbourg a durat numai doi ani; având un adversar ucis în duel,
Dippel a fost forţat să fugă din district şi să se întoarcă la Giessen, de această dată ca tutore la Curtea ducală.
În acea perioadă, biserica luterană era divizată în două tabere, ortodocşii care susţineau conformitatea cu
crezurile luterane şi pietiştii care criticau biserica luterană pentru că este prea ritualică şi inaccesibilă pentru laicii
obişnuiţi. Pietiştii susţineau că trebuie să se pună mai mult accentul pe viaţa creștină decât pe doctrină, să existe mai
multă pietate decât știinţă, mai multă iubire între oameni prin participarea laicilor la operele de binefacere și o mai bună
cunoaștere a Bibliei, care trebuie să devină o lectură de fiecare zi. În zilele sale de studenţie, Dippel a susţinut ortodocşii
dar în perioada de tutore al curţii ducale, el a început să-şi schimbe convingerile.
În perioada 1700-1702 s-a angajat într-o dispută cu predicatorul Curţii reformate Conrad Broeske din
Offenbach. Cu acesta avusese bune relaţii şi împărtăşeau speranţa în privinţa modernizării şi reînnoirii ce va veni în
creştinătate. După ce Broeske a refuzat să publice lucrarea lui Dippel „Papismus protestantium vapulans” la tipografia
din Offenbach, Dippel l-a acuzat de compromis şi de înţelegeri secrete cu autorităţile3.
Reputaţia lui Dippel ca un teolog controversat i-a adus atât apărători cât şi duşmani în toată Europa. Emanuel
Swedenborg a fost probabil susţinătorul său cel mai notabil şi, mai târziu, critic înverşunat. Swedenborg a început ca un
discipol al lui Dippel, fiind atras de scrierile sale încărcate de emoţie şi de ideile lui Dippel de dizolvare a bisericilor
tradiţionale dar a sfârşit prin a-l acuza că este un oportunist sectar care îşi foloseşte carisma teologică pentru câştig
financiar propriu şi influenţă socială. El spunea despre Dippel că este „…oponentul tuturor, oricine ar fi ei, indiferent de
principii sau credinţă … devenea supărat pe oricine îl contrazicea”4.
Acesta este un punct bun în care să examinăm profunzimea convingerilor sale, care l-au condus pe Dippel la
schimbări ale poziţiei teologice atât de frecvent. S-a sugerat că Dippel a fost profund influenţat de către Gottfried Arnold
(1666 – 1714), istoric şi poet pietist, care i-a fost profesor de Divinitate la Giessen, dar considerăm că gradul de influenţă
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este exagerat. Controversa era natura sa esenţială şi, cu publicarea în 1698 a lucrării „Papismus protestantium
vapulans” el a luat poziţia de critic perpetuu şi acuzator care niciodată nu abandonează.
Contemporanii săi aproape nu mai ştiau cum să-l mai înţeleagă. Mosheim, profesor la Gottingen, a renunţat la
orice speranţă de a clarifica poziţia lui Dippel: „Un om trebuie să fie ghicitor pentru a putea să deducă un sistem regulat
şi consecvent de doctrine de la diversele producţii ale acestui scriitor incoerent şi de neînţeles, care a fost chimist de
profesie şi al cărui creier pare să fi fost încălzit la un grad ridicat de focul din laborator”5. Aceeaşi nedumerire era simţită
de Hagenbach, istoricul luteranismului: „Oricum l-ai clasifica este greşit: în clasa pietiştilor sau a raţionalilor, a
entuziaştilor sau a batjocoritorilor, a misticilor sau a liber-cugetătorilor”6. Cea mai amabilă judecată este cea a lui Pillet:
„El căuta să triumfe în dispută şi mai puţin să descopere adevărul”7.
Acesta a fost stadiul în care Dippel a început studiul serios al alchimiei şi medicinei. Paradoxal, convertirea sa
de la teologie la alchimie a fost făcută de către un pastor din Giessen, care i-a dat două cărţi de alchimie, cu
convingerea că Dippel le va înţelege mai bine decât el. Una dintre cărţi conţinea mai multe texte alchimice, inclusiv
„Experimenta” de Raymond Lully. Cealaltă a fost „Velamen apertum” a lui Wilhelm Postel. Dippel a citit cartea lui Lully şi
imediat a decis că procesul de fabricare a aurului nu este o artă prea dificilă. Astfel a cumpărat o casă şi câteva bunuri,
în întregime pe credit, pentru a putea lucra în pace la transmutaţie. Prima lui preparare a fost stricată atunci când, după
opt luni de încălzire continuă, creuzetul său s-a spart în foc. Cu el au fost spulberate speranţele sale de succes timpuriu
iar presiunea de la creditorii săi l-au făcut să se ascundă.
Spre 1700, Dippel devenise interesat de modalitatea de a obţine ulei prin distilarea distructivă a fragmentelor
de origine animală. Nu trebuie să uităm că obţinerea de amoniac din coarne de cerb şi uleiuri de uz medical din deşeuri
animale au fost practici uzuale cu două secole înainte de Dippel. Trimiterile la Gesner, Libavius, şi Glauber sunt
menţionate de Thorpe şi există numeroase pasaje în Sceptical Chymist care arată că Boyle a fost familiarizat cu
distilarea de carne, sânge, corn, şi chiar deşeuri animale8.
Uleiul a ajuns să fie asociat cu numele lui Dippel ca urmare a afirmaţiei sale că în acesta, el a descoperit un
medicament universal. Cu toate acestea, mulţi dintre contemporanii săi erau mai puţin optimişti. Macquer a scris că:
„uleiurile animale ... au reputaţia de a fi un medicament excelent şi sunt specifice în epilepsie”9 iar Shaw Peter în a sa
traducere adnotată a Elementa a lui Boerhaave a descris aceste uleiuri obţinute empiric ca fiind „calmant, sudorific şi
care ajută în febră şi în cazul problemelor legate de nervi iar tratamentul de face prin frecare pe plan extern de-a
lungul coloanei vertebrale, la o temperatură potrivită”10. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea uleiul a căzut în dizgraţie ca
medicament, aşa cum este indicat de comentariu sarcastic lui Diderot: „Uleiul animal Dippel ... destinat utilizării interne,
este un ulei de origine animală empireumatic, rectificat prin patruzeci sau cincizeci de distilări succesive, şi vândut ca
un remediu dovedit contra epilepsiei. Dacă această virtute este confirmată de observaţiile decisive, aceste observaţii nu
sunt încă publice"11. Ulterior a fost realizată o analiză completă a acestui ulei iar o privire aruncată asupra ingredientelor
conţinute ne poate convinge de faptul că a urma o cură cu acest ulei era un gest eroic.
După moartea pastorului Dippel în 1704, Johann Konrad a încetat să mai spere funcţii la universitate sau în
cadrul Bisericii şi a luat decizia de a se stabili la Berlin unde să urmeze o carieră în alchimie. Acolo, în compania lui J. G.
Rosenbach, a pus la punct un laborator pentru procesul de obţinere a aurului. Un incident care a avut loc în 1705 aruncă
o umbră asupra perspicacităţii şi priceperii lui Dippel ca alchimist. Domenico Manuel Cajetano, un ţăran napolitan care
îşi câştiga zilele ca bijutier şi ca prestidigitator a fost convocat pentru a demonstra transmutaţia în faţa regelui Frederick
I. Dippel a fost ales să fie unul dintre arbitri, fapt care arată cât de repede trebuie să fi câştigat încrederea regelui. Trucul
de prestidigitaţie a lui Cajetano a fost repede demascat de Dippel: dar noi nu trebuie să supraevaluăm viclenia lui, pentru
că, doar câteva zile mai târziu el a fost complet legat la ochi de acelaşi aventurier cu transmutarea aparentă a unei
cantităţi mari de mercur în argint12.
Alte dovezi ale legăturii lui Dippel cu chimia apar în relatarea referitoare la obţinerea albastrului de Prusia.
Oricărui artist care se bucură de ajutorul albastrului de Prusia îi va fi greu să-şi imagineze că un astfel de albastru
frumos a fost de fapt rezultatul unui experiment mers prost. Creatorul albastrului de Prusia, Diesbach – un manufacturier
de coloranţi, de fapt nu încerca să facă un albastru, ci un roşu. Crearea albastrului de Prusia, primul colorant modern
sintetic a fost complet accidentală. Diesbach lucra la Berlin şi încerca să creeze lacul cochineal roşu în laboratorul lui
(„lacul" era o etichetă pentru orice colorant obţinut pe bază de pigment iar „cochineal" a fost iniţial obţinut prin strivirea
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organismelor de Dactylopius coccus, o insectă). Ingredientele de care avea nevoie erau sulfat de fier şi carbonat de
potasiu. Printr-un gest care va aduce un zâmbet oricărui artist care a încercat vreodată să economisească bani prin
cumpărarea de materiale ieftine, el a obţinut carbonat de potasiu impurificat de la alchimistul în al cărui laborator lucra,
Johann Konrad Dippel. Carbonatul de potasiu a fost contaminat cu ulei de origine animală şi urma să fie aruncat. Când
Diesbach a amestecat carbonatul de potasiu contaminat cu sulfat de fier, în loc de roşu puternic care era aşteptat, el a
obţinut unul care a fost foarte pal. El a încercat apoi să-l concentreze, dar în loc de un roşu închis dorit, el a obţinut mai
întâi un violet, apoi un albastru profund. Astfel a fost creat accidental primul pigment sintetic albastru, albastru de
Prusia. Este greu de imaginat acum, având în vedere gama de culori stabile, rezistente la lumină, pe care le putem
cumpăra, că la începutul secolului al XVIII-lea artiştii nu au avut un albastru accesibil sau stabil pentru a-l utiliza.
Ultramarinul, care era extras din piatra lapis lazuli, era mult mai scump decât purpuriul şi chiar aurul. Indigo avea o
tendinţă de a se transforma în negru, nu era rezistent la lumină, avea o tentă verzuie. Azuritul se transforma în verde
când este amestecat cu apa, astfel, nu putea fi folosit pentru fresce. Proprietăţile chimice ale cuprului nu erau suficient
cunoscute pentru a obţine în mod consecvent un albastru în loc de un verde (Se ştie acum că rezultatul depinde de
temperatura de obţinere). Nici Diesbach, nici Dippel nu au fost capabili să explice ceea ce s-a întâmplat, dar astăzi noi
ştim că carbonatul de potasiu a reacţionat cu uleiul de animale (preparat din sânge), pentru a crea ferocianură de
potasiu. Amestecarea acestei substanţe cu sulfat de fier a creat ferocianură de fier, sau albastru de Prusia. Diesbach a
făcut descoperirea sa accidentală undeva între 1704 şi 1705. În 1710 a fost descris ca fiind "egal cu sau chiar depăşind
ultramarinul". Fiind la aproximativ o zecime din preţul pe care îl avea ultramarinul, nu este de mirare că prin 1750 a fost
utilizat pe scară largă în întreaga Europă. Prin 1878 Winsor şi Newton vindeau albastru de Prusia şi alte vopsele bazate
pe aceasta, cum ar fi albastru Anvers (albastru de Prusia amestecat cu alb). Printre artiştii celebri care l-au folosit putem
menţiona pe Gainsborough, Constable, Monet, Van Gogh şi Picasso. Albastru de Prusia este o culoare translucidă
(semi-transparentă), dar are o putere mare de nuanţare (un pic are un efect marcant atunci când este amestecat cu o
altă culoare). Iniţial albastru de Prusia a avut o tendinţă de a se estompa sau transforma în verde cenuşiu, în special
când este amestecat cu alb, dar cu tehnicile de fabricaţie moderne, acest lucru nu mai este o problemă.
În 1707 Dippel a părăsit Berlinul pentru Olanda şi a început să studieze medicina la Leyden, pe care a absolvito în 1711. Este de remarcat faptul că profesor de medicină în acea perioadă era Boerhaave „probabil cel mai celebru
medic care a existat vreodată, cu excepţia lui Hypocrates "13. Se părea acum că o perioadă de respectabilitate ar putea
începe, cum Dippel a cumpărat o casă în afara oraşului Amsterdam şi a început să practice medicina. Din păcate,
vechea sa tendinţă spre polemică s-a afirmat încă o dată, şi la trei ani mai târziu îl găsim din nou absorbit într-o serie de
escapade politice culminând cu şapte ani de închisoare, pe insula daneză Bornholm. El a fost eliberat la solicitarea
reginei Danemarcei, în 1726 – primit ca oaspete de bogatul negustor Hofmeister şi, mai târziu, în 1727 la Stockholm, ca
medic pentru Curtea suedeză.
Restul vieţii şi l-a trăit în relativă obscuritate în Suedia şi Germania de Nord. Ca oaspete al ducelui de
Wittgenstein -Gutzow, el a dispus de un laborator la Castelul Wittgenstein aproape de Berleburg, şi aici a fost găsit mort
în pat la 25 aprilie 1734. Cu câteva luni înainte de moarte el a prevăzut că va trăi până în 1808. Moartea a fost probabil
cauzată de un accident vascular cerebral, dar mulţi dintre cei care l-au cunoscut au declarat el ar fi fost otrăvit.
Dippel a scris peste şaptezeci de lucrări, majoritatea sub pseudonimul Christianus Democrit. Universitatea din
Giessen a păstrat doar două şi acestea de o importanţă minoră. Strasbourg are douăzeci şi cinci, inclusiv Arta de
distilare (1729) şi Cifre egiptene (1725). Leyden are doar teza de doctor în medicină, în timp ce Amsterdam are şase
lucrări. După ce am citat poziţia lui Mosheim referitoare la Dippel teologul, este potrivit să notăm caracterizarea
agreabilă, făcută de acelaşi profesor lui Dippel chimistul: „Dippelius a fost un chimist excelent şi un medic bun, iar acest
lucru i-a adus mulţi prieteni şi admiratori, pentru că toţi oamenii sunt pasionaţi de bogăţii şi viaţă lungă, iar aceste două
ştiinţe ar fi trebuit să conducă la una şi la alta”14. Cu toate acestea, se poate spune că arareori Dippel a câştigat avantaje
materiale din schimbările opiniilor sale teologice şi politice.
Dippel a dus o viaţă aventuroasă şi de multe ori intra în probleme, din cauza opiniilor sale şi a problemelor
legate de gestionarea banilor. Legătura sa cu Castelul Frankenstein a dat naştere la teoria că el a fost un model pentru
romanul lui Mary Shelley „Frankenstein”, deşi această idee rămâne controversată. Se afirmă că în timpul şederii sale la
Castelul Frankenstein, a practicat alchimia şi anatomia. El ar fi lucrat cu nitroglicerina, care a condus la distrugerea unui
turn de la Castelul Frankenstein. Dar acest lucru pare a fi un mit modern, pentru că este un anacronism. Nitroglicerina
nu a fost descoperită în timpul lui Dippel (ci în 1847). Şi, deşi istoria castelului în timpul vieţii lui Dippel este bine
documentată, distrugerea unui turn - deşi cu siguranţă un eveniment remarcabil - nu este menţionată nicăieri. Alte
zvonuri despre Dippel par a fi invenţii moderne. De exemplu, ceea ce s-a spus despre el că a efectuat experimente
sinistre, cu cadavre, prin care el a încercat să transfere sufletul unui cadavru în altul. În acele timpuri, transferul sufletelor
13
14

Thomson 1830, p. 209.
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a fost o temă comună printre alchimiştii timpului şi a fost o teorie pe care Dippel a susţinut-o în scrierile sale dar nu
există nici o dovadă directă care să-l lege de aceste acte. Nu există, de asemenea, nicio dovadă care să susţină zvonul
că el a fost alungat din oraş, atunci când vorbe despre activităţile sale au ajuns la urechile localnicilor - deşi el a fost de
multe ori interzis în anumite ţări pentru poziţiile sale teologice controversate. Dippel a făcut, cu toate acestea,
experimente destul de frecvent cu animale moarte, fiind un "pasionat de disecţii". În teza sa de doctor în medicină
„Maladii şi căi de atac ale vieţii trupului”, Dippel susţine că a descoperit atât Elixirul Vieţii cât şi mijloacele de a exorciza
demonii prin poţiuni obţinute din fierturi de oase de animale şi carne. Această informaţie se găseşte în acelaşi eseu în
care Dippel a susţinut credinţa că sufletele ar putea fi transferate de la un cadavru la altul cu ajutorul unei pâlnii15.
Unii dintre contemporanii lui Dippel, în special Johann Heinrich Jung, credeau că, spre sfârşitul vieţii sale,
Dippel şi-a pierdut credinţa în totalitate, după ani de dispute amare cu alţi reprezentanţi ai Bisericii. Numindu-l pe Hristos
„o fiinţă indiferentă"16, Dippel a mutat toată energia exclusiv pe experimentele sale alchimice. S-a concentrat pe munca
din laboratorul de la Wittgenstein şi din acest moment înregistrările istorice sunt vagi cu privire la activităţile sale şi,
astfel, au proliferat fabulaţiile pe seama sa. În acest timp a fost acuzat de jefuire de morminte, experimente pe cadavre,
şi pact cu diavolul. Pentru cea mai mare parte a timpului, Dippel s-a închis în sine şi cu munca lui17. Procedând astfel,
el poate chiar a perpetuat activ zvonurile că şi-a vândut sufletul Diavolului în schimbul cunoştinţelor secrete.
Acest mod de viaţă a alimentat fantezia contemporanilor săi şi a dus la crearea unor legende locale, care se
pare că au fost punctul de plecare al genezei unui personaj mult mai celebru decât Dippel – este vorba de Frankenstein.
Singura operă literară a lui Mary Shelley (Mary Wollstonecraft Godwin) - „Frankenstein"- a fost scrisă ca
urmare a unui pariu - făcut în vara lui 1816, la vila lui Byron de lângă lacul Geneva - între Shelley, viitoarea sa soţie
Mary, lordul Byron şi John Polidori. Provocarea consta în a scrie fiecare câte o povestire de groază. Mary Shelley avea
18 ani când a început să scrie cartea. Prima ediţie, anonimă, a fost publicată la Londra în 1818. Numele autoarei apare
de-abia pe cea de-a doua ediţie, publicată în Franţa în 1823. Poate nimeni n-ar mai fi ştiut cine este Frankenstein dacă
n-ar fi existat atâtea filme care, având la bază povestea din roman, să-l facă celebru pe „monstrul hidos”. Astfel, Dippel şi
romanul au fost aproape uitaţi, pe când personajul a devenit celebru. În carte, Victor Frankenstein creează un monstru
dar apoi se sperie de acesta şi îl alungă. De aici se naşte un întreg şir de crime care îl aduc pe Victor în pragul disperării
din cauza sentimentului de neputinţă şi vinovăţie. Monstrul are însă şi trăsături umane – profunzime în gândire, bunătate
faţă de oameni – care însă dispar rapid atunci când oamenii îl resping fiind dezgustaţi de înfăţişarea sa. Problema pe
care o pune în discuţie romanul este una surprinzător de modernă. Dacă noi ştim astăzi că este imposibil să dai viaţă
unei fiinţe create din bucăţi de cadavre, în acele vremuri, când ştiinţa era un tărâm prea puţin explorat, aşa ceva putea
părea posibil unei minţi încrezătoare în puterea ştiinţei. Dacă atunci cunoştinţele limitate nu-i permiteau omului să viseze
la clonare, tema discuţiei este aceeaşi: avem noi, ca oameni, dreptul să ne jucăm de-a Dumnezeu şi să creăm alte fiinţe
umane? Suntem în stare să ne asumăm responsabilitatea unei asemenea puteri? La aceste întrebări încearcă să
răspundă azi bioetica însă la începutul secolului al XIX-lea nu existau decât minţi pătrunzătoare ca cea a lui Mary
Shelley şi poveşti de groază cu substrat moral.
Radu Florescu în cartea sa din 1975 „In Search of Frankenstein” speculează că Mary Wollstonecraft Godwin a
vizitat castelul în timpul călătoriilor sale pe Rin, cu Percy Shelley şi ar fi auzit poveşti locale despre Dippel. În plus,
Shelley a cunoscut mai mulţi membri ai aşa-numitei Societăţi Darmstadt, care a fost cunoscută pentru întâlnirile
frecvente la Castelul Frankenstein; legendele referitoare la Dippel ar fi putut veni în urma acestor conversaţii.
Istoricul local, Walter Schelee, consideră că legendele spuse în satele din jurul castelului au fost transmise de
către Jacob Grimm lui Mary Jane Clairmont, traducător din basme Grimm şi mamă vitregă a lui Mary Wollstonecraft
Godwin. Schelee mai susţine că în 1814 Mary, sora sa vitregă Claire Clairmont şi Percy Shelley ar fi vizitat Castelul
Frankenstein, pe drumul lor spre Lacul Geneva. Alţi istorici, al căror domeniu de cercetare este Grimm, Shelley sau
Castelul Frankenstein, resping aceste speculaţii, neexistând dovezi care să le susţină. Scrisoarea lui Grimm la care face
referire Schelee nu este de găsit şi de asemenea nu a putut fi găsită nici o dovadă care să o considere pe Clairmont,
traducător din basme Grimm. Indiferent de valabilitatea istorică a conexiunii, statutul lui Dippel ca prototip Frankenstein
pare asigurat de curentul de cultură populară (similar cu Contele Dracula – Vlad Ţepeş).
Deşi multe izvoare susţin ca sursă de inspiraţie pentru acest roman castelul Frankenstein şi activitatea
alchimistului Dippel, subiectul rămâne rămâne deschis fiind în dezbatere. „Frankenstein" este însă, în primul rând, un
roman filozofic despre limitele cunoaşterii şi ale ştiinţei, aflată în plină expansiune la vremea scrierii lui, precum şi despre
riscurile omului care îşi asumă şi arogă calitatea de Demiurg. Subtitlul cărţii - „Prometeul modern" - indică cu claritate
acest lucru şi intenţia cu care Shelley şi-a scris opera. Din acest motiv şi reflectând la parcursul vieţii lui Dippel înclinăm
să credem că inspiraţia pentru acest prim roman SF a venit de la această minte veşnic agilă şi neobosită.
15
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CONTRIBUŢII EPISTOLARE LA VIAŢA ŞI OPERA SCRIITORULUI ŞTEFAN FAY
Dr. Lavinia Gheorghe
MOTTO: „Primul - şi cel mai puternic - atribut al apartenenţei la un neam ţine de cultura în care trăieşte omul. Eu nu-s român prin sânge,
ci prin cultură, prin limbă. Limba şi cultura mi-au dat mie Patria. Ele m-au făcut român. Pe Tata, la răscrucea marilor întrebări pe care le punea
istoria, l-a făcut român opţiunea pentru dreptatea cauzei româneşti în problema Transilvaniei. Pentru el, dreptatea i-a impus atitudinea. Pentru mine
nu a existat chestiunea alegerii. M-am născut într-o cultură, într-o limbă, într-o privelişte dominată de această limbă al cărei farmec şi bogăţie
transcendentală le-am simţit din copilărie; nu pot să le aparţin decât lor, adică României. Ştiu că această Românie este asediată fără încetare de
toţi duşmanii şi chiar prietenii ei, dar nu mă voi preda celor care încearcă a-mi jefui ori denigra Patria”.
[Ştefan J. Fay]

Abstract: Epistolary contributions at the life and work of the writer Ştefan Fay. This paper, briefly, presents the life of
the writer Ştefan Fay- with its ups, but, mostly, with its downs-, in which an important place is occupied by outstanding personalities
of the Romanian culture. Our contribution consists in the presentation of four correspondence letters between Ştefan Fay and
professor Gheorghe Dumitraşcu, that completes the correspondence volume between the same writer and the jurnalist, man of
letters and professor Ilie Rad.
Keywords: Ştefan Fay, Mircea Vulcănescu, Ion Râmbu, Ion Jalea, Joseph Baron de Fay, correspondence.
Cuvinte cheie: Ştefan Fay, Mircea Vulcănescu, Ion Râmbu, Ion Jalea, Joseph Baron de Fay, corespondenţă.

În societatea de azi, când nu se pune preţ prea mare pe cultură, când scara valorilor cu care am crescut s-a
inversat - omul contemporan fiind sclavul banului şi timpului -, mi-am permis să întreb prieteni, cunoscuţi şi mai puţin
cunoscuţi dacă au citit ceva de Ştefan Fay. Răspunsul a fost „nu”. Acelaşi ar fi fost şi dacă l-aş fi întrebat pe Manolescu,
autorul unei Istorii a literaturii române.1
Îmi picase în faţa ochilor, cu ceva ani în urmă, un volum, Caietele locotenentului Florian, pe care tata,
profesorul Gheorghe Dumitraşcu, îl tot citea şi recitea, făcând însemnări pe file. Era semnat Ştefan Fay. Sub aceeaşi
semnătură şi cu aceleaşi însemnări/ indescifrabile, uneori/, peste vreun an, din nou încrâncenat, tata citea şi răscitea
Moartea baroanei. Recunosc că, la timpul respectiv, nu m-a tentat să răsfoiesc cărţile respective. Au urmat apoi nişte
plicuri primite prin poştă semnate Ştefan Fay. Îi erau adresate tatei. Nici atunci nu am fost prea interesată. După
revoluţie, am găsit un nou volum al lui Ştefan Fay, pe care tata îl citea când la masă, când la birou, când în pat. Din nou,
făcea însemnări.
Acum câţiva ani, documentându-mă pentru un articol despre generalul Paul Teodorescu, am dat peste ultimul
volum amintit. Am trecut peste el, în diagonală, căutând ce mă interesa. Dar m-a făcut curioasă. Era o lume pe care mi-o
închipuiam doar în poveşti, dar o lume în care marile noastre personalităţi interbelice deveneau ceea ce erau de fapt,
oameni, trăind ca atare. Acestea, nume acelea mari, printre cele mai mari, despre care am învăţat în şcoli, s-au trezit în
realităţile comuniste, transformate în cenuşărese, în puşcăriaşi şi chiar au murit într-o lume căreia nu le aparţineau. M-a
impresionat solidaritatea lor. Nu doar între ei, ci şi cu ceilalţi. Şi faptul că sărăcia lucie în care au trăit într-o perioadă a
vieţii lor nu le-a putut şterge blazonul, educaţia şi cultura. Mai mult, Ştefan Fay face genealogie. Genealogia celor mari ai
neamului nostru. Care erau şi ei oameni.
Am găsit, apoi, scrisorile semnate de Radu Fay şi adresate tatălui meu. Impresionante. Am scotocit prin
biblioteci. Şi am găsit volumele lui Ilie Rad. Interviuri luate lui Ştefan Fay şi scrisori de la acesta. Atunci abia mi-am dat
seama că acest autor trebuie citit. Şi nu ca pe un romanicer. Pentru că, dincolo de memoriile lui, romanele se bazează
pe documente şi adevăr istoric trăit. Iar Radu Fay nu este doar un romancier, un poet, un artist, un genealog, ci şi un
istoric veritabil, prin sânge.
Aceasta este baza documentară lucrării de faţă, care prezintă, într-o primă parte, personalitatea şi viaţa lui
Ştefan Fay. Foarte succint, pentru că sentimentele lui, gândurile lui, oamenii pe care i-a cunoscut, atmosfera în care a
trăit trebuie simţite, citindu-le.
În cea de-a doua parte, nu voi încerca să mă apropii de bogata corespondenţă dintre Ilie Rad şi Ştefan Fay, ci
doar să mai adaug ceva la capitolul Corespondenţă cu Ştefan Fay, prezentând, integral, câteva dintre scrisorile primite
de tatăl meu, profesorul de liceu atunci, Gheorghe Dumitraşcu, de la acest „scoborâtor” din istorie.
*
Ştefan Fay s-a născut pe 2 iulie 1919, în satul Seuca, comuna Bichiş, judeţul Mureş. Este descendent al
famiilor nobiliare de Fay, (tatăl, Joseph, Baron de Fay, deputat şi diplomat) şi Kemény (mama, Gabriela, contesă
Kemény). Familia Fay este consemnată în documente ungureşti încă din 1128, dând, de-a lungul istoriei, militari,
1
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ambasadori, guvernatori, scriitori, pictori, muzicieni etc. Străbunicul său, pe această ramură, este un clasic al literaturii
maghiare. Mama sa, Gabriela, se trăgea din familia lui Ioan Kemeny, general şi principe al Transilvaniei secolului XVII,
autor al unor faimoase Memorii.2
Tatăl său, baronul Joseph de Fay, doctor în drept internaţional, cunoştea opt limbi străine. A fost deputat al
secuilor din Odorhei în primul Parlament al României Mari3 – a candidat la stăruinţele lui Octavian Goga şi ale lui
Octavian Tăslăuanu. De pe această poziţie, s-a dovedit un adevărat român, sprijinind revenirea Transilvaniei la
România. Ne permitem să cităm mai pe larg din „Declaraţia” sa susţinută în Parlamentul României, pe 19 februarie
1920, declaraţie care a făcut parte din „mapa” de documente prezentate de delegaţia română la tratativele Conferinţei de
Pace de la Paris.4 După ce face o succintă prezentare a naţionalităţii sârbe, baronul Ştefan Fay declară că „Având
nădejdea că interesele sale vitale vor fi ocrotite în marginile noului Stat, secuii au primit cu linişte şi cu încredere Unirea
cu România. Cum că aşa este o dovedeşte faptul că parlamentarii maghiari din întâiul Parlament al României Mari au
ieşit aproape fără excepţie din sânul acestei naţionalităţi.” În continuare, deputatul condamnă politica antiromânească a
maghiarilor şi a statului maghiar, care nu este aceeaşi cu cea a secuilor. De asemenea, expune doleanţele secuilor,
între care amintim construirea căii ferate dinspre secuime spre Marea Neagră. În încheiere, acesta se adresează
deputaţilor şi, indirect, dar în egală măsură, statului şi poporului român: „D-lor deputaţi, părerile dv. Nu trebuie să le
întemeiaţi pe aparenţă, trebuie să vedeţi, să cunoaşteţi naţionalitatea secuiască, muncitoare, cu suflet cinstit, de aceea
zic: ajutaţi-ne ca armele agitatorilor să le luăm prin aceea când nu veţi privi la noi ca învingătorul la învins, ci că vă
întoarceţi ca prieten la prieten la acest popor de secui care mult a suferit şi care este vrednic de o soartă mai bună.
Făcându-se astfel, eu sunt convins că în scurt timp populaţia secuiască va fi una din pietrele cele mai sigure la edificiul
României Mari”.5
Gabriela Kemeny a fugit cu baronul Ştefan Fay, părinţii săi nefiind de acord cu această căsătorie. 6 De altfel,
poziţia proromânească a lui Ştefan Fay în Parlamentul României- „a optat să fie român”- a făcut ca rudele soţiei sale să
rupă orice legătură cu aceasta, iar Gabriela să fie dezmoştenită.7
Pe 26 august 1920, Ştefan Fay- tatăl a fost numit secretar de legaţie, clasa I în cadrul Ministerului Afacerilor
Străine. A fost ambasador al României la Tokyo şi, apoi, la Bruxelles. Pentru cariera sa în diplomaţie, a fost distins cu
Ordinul României în grad de ofiţer, cu Steaua României şi cu Ordinul Soarelui Răsare al Japoniei în grad de ofiţer. A
murit la misiune la Bruxelles pe 17 noiembrie 1927, la 35 de ani, în condiţii suspecte.8
Ştefan Fay - fiul, subiectul acestui material - a crescut în Japonia de la 2 la 4 ani, având o doică japoneză. Venit
în ţară, a învăţat, împreună cu fratele său mai mic, Andrei, româneşte, cu Adina Racoviţă - soţia magistratului George
Racoviţă- şi cu Margrita Nicolescu Fălcoianu.9 Tatăl său a murit când Ştefan Fay şi fratele său, Andrei, era mici. Mama
sa, rămasă văduvă cu doi copii, a fost ajutată de prieteni, în mod special de Octavian Goga şi Ion Jalea, familia ultimului
fiind „foarte intimi prieteni” cu părinţii lui. Nu primeau pensie din partea tatei, iar mama, deşi se „învârtea” în lumea înaltă
a Bucureştiului, lucra ca legătoreasă de cărţi, refuzând să apeleze la ajutorul familiei sale, care o renegase.10
Ştefan Fay a urmat Şcoala „Sf. Iosif” din Bucureşti (1926-1930)11, apoi, patru clase la Liceul Militar „N.
Filipescu“ de la Mănăstirea Dealului12. La imboldul lui Ion Jalea, Ştefan Fay urmează cursurile Academiei de Arte
Frumoase - desen şi sculptura -, timp de doi ani (1937-1939), ca elev a lui C. Medrea şi Ion Jalea. A fost „înfiat” de
familia sculptorului lon Jalea şi a locuit, câţiva ani, la aceasta. Tot aici locuia şi o nepoată a lui Titulescu.13 De asemenea,
a fost audient la câteva cursuri universitare, ale lui Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, H.H. Stahl, P. Comărnescu etc.
După plecarea de la Ion Jalea, a fost „angajat” să ia masa la familia lui Mircea, Vulcănescu, iar, după masă, săi fişeze biblioteca. „Era un fel de a mă ţine lângă el, ca să nu mă pierd în rătăcirea mea”. Era un fel de secretar al lui
Vulcănescu, lucrând cu acesta, cu Dan Botta şi cu H.H. Stahl la Enciclopedia României. Aici „am întâlnit o lume
2
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fascinantă: pe Constantin Noica (...), pe Dan Botta, pe Ion Ghenea, fiul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea (...); pe
sociologul Henry Stahl, care mi-a fost îndrumător la câteva cărţi (...); pe profesorul antropolog Francisc Rainer (...). Nu-ţi
mai spun ce a însemnat această lume, acest univers fără pereche, aceşti oameni ai generaţiei de aur, la discuţiile cărora
asistam tăcut...”.14
Cercul prietenilor şi cunoştinţe al părinţilor săi şi apoi al său este unul foarte distins: „părinţii săi, prin pasiune” 15
Mircea Vulcănescu - acesta prezentat de Ştefan Fay şi ca „părintele meu de suflet şi de minte”16-, Noica şi George
Enescu, Gabriela Duca - sora lui I.Gh. Duca -, Maria Ghica- nepoata lui Ion Ghica, măritată cu pianistul şi dirijorul Iura
Kulibin-, Constanţa Miclescu-măritată, mai târziu, cu fratele profesorului Alexandru Rosetti -, generalul şi ministrul Paul
Teodorescu, Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu şi mulţi alţii.
Mama sa, Gabriela Fay- fostă Kemeney- a murit, în mizerie, pe 15 februarie 1940, la 43 de ani, după o
îndelungată boală.17
Ştefan Fay s-a căsătorit, în 1942, cu Voica Bogdan, descendentă a mai multor familii domnitoare din Moldova Bogdan, Cantemir, Sturdza -. Străbunicul ei a fost Grigore Ghica, ultimul domn moldovean. Fratele bunicului ei era
generalul Radu R. Rosetti, al cărui fiu s-a căsătorit cu fiica lui Barbu Ştirbey.18 Între 1941-1943, Ştefan Fay s-a ocupat cu
agricultura, pe o moşie a socrului său, avocatul Renè Bogdan, din Oneşti. A urmat efectuarea serviciului militar- 19431944-, în Regimentul 14 Dorobanţi Roman, 6 Cavalerie Bălţi şi 6 „Mihai Viteazu” Bucureşti. Gradul său a fost de soldat,
ocupându-se cu topografia. Nu a luptat pe front.19
În 1947, moşteneşte de la soţia bunicului său conacul de la Bichis şi 10 ha de pământ şi se mută aici. Conacul
a fost loc de refugiu pentru prietenii săi urmăriţi de Securitate: un nepot al lui Vasile Voiculescu, Naică Evolceanu,
Constantin Gane, autorul cunoscutelor volume de Trecute vieţi de doamne şi domniţe, unchi al soţiei sale, care a pus în
ordine documentele şi manuscrisele găsite la conac.20
În noaptea de 12 mai 1949, Ştefan Fay este ridicat de la conac. A plecat cu un geamantan în care avea două
cămăşi, un prosop şi un aparat de ras. În fapt, autorităţile aveau ordin să-l aresteze pe bunicul său, Simion Kemeny,
mort de peste 20 de ani. Socrii au primit permisiunea de a pleca în Moldova natală. Copiii săi, Ştefan şi Maria Margaritade 5 ani, respectiv 1 an- au fost „furaţi” de doi localnici, ascunşi de doi oameni din Nanda şi, apoi, pentru o perioadă,
duşi la părintele Bichiş din Luduş. Familiei i se fixează domiciliu forţat la Alba Iulia. Conacul a rămas fără locuitorii săi şi
fără pază. 21 La fel ca şi biblioteca de 2-3000 de volume, obiectele de artă, mobilele, documentele preţioase, scrisorile,
tablourile şi miniaturile. De la Alba Iulia, Ştefan Fay a scris filialei de la Cluj a Academiei Române, cerând să fie preluate
„bogăţiile” de la conac: tablouri, desene, documente de secol XVIII şi XIX, decoraţii, cărţile, mobile. Din păcate,
cercetătorii de la Academiei nu i-au răspuns, biblioteca a fost arsă în totalitate, iar mobilele risipite.22
După numai două zile de domiciliu forţat, Ştefan Fay fuge din Alba Iulia în capitală, locuind pe la vechi prieteni.
Se angajează ca salahor, apoi ca normator la un şantier al Uzinelor „Steagul Roşu” din Bucureşti. Soţia sa lucra ca
normator şi stenografă. Pe 31 martie 1951, cei doi sunt descoperiţi ca fiind fugiţi de la domiciliul forţat. Sunt arestaţi şi
trimişi, din nou, cu domiciliu forţat, la Alba Iulia.23
Ştefan Fay debutează în literatura prin colaborări la „Universul literar” (1940) cu eseul romantic Fata morgana,
şi scrie, apoi, în „Tânărul scriitor”, „Contemporanul”, „Femeia”, „Flacăra” „Astra”, „Femeia”, „Astra” etc. Semna cu
pseudonimul Ştefan Andrei. Îşi începe activitatea literară cu reportaje şi povestiri. A fost prezentat în plenul Uniunii
Scriitorilor de Cezar Petrescu, în 1952, când devine membru al Uniunii Scriitorilor. Poate şi această nouă „umbrelă” a
dus la ridicarea domiciliului obligatoriu pentru el şi pentru familia lui. Volumele sale Noul oraş (1952) şi Flata plutaşului
(1956), au fost dur dur atacate de Paul Georgescu în Uniunea Scriitorilor şi, apoi, în Congresul PCR. De fapt, întreaga
acţiune era îndreptată împotriva autorului, care nu avea un „dosar” sănătos. Nu i s-a îngăduit să răspundă acuzaţiilor
aduse în „Gazeta literară” şi, ca urmare, Ştefan Fay îşi dă demisia din Uniunea Scriitorilor. Timp de 15 ani nu a mai putut
publica. O va face abia în 1973, volumele de după acest an fiind semnate cu adevăratul său nume.24
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Ibidem, p. 63-64; Idem, p. 37-38.
Idem 2003, p. 62.
16
Despre relaţiile cu familia Vulcănescu, vezi şi Rostas; Rad 2003, p. 63. De altfel, Ştefan Fay scrie mult despre Mircea Vulcănescu.
Acesta este reţinut, în acest context, cu volumul Sokrateion, în Mihăescu 2007, p. 49-53.
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Fay 1994, p. 25-27; Rad 2009, p. 37-38; Idem, 2003, p.110
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Idem 2003, p. 55-56.
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Fay 1994, p. 33-36.
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Ibidem p. 45-46; Rad 2009, p. 37-38; Idem 2003, p. 14, 66, 87.
23
Fay 1994, p. 36-41, 49; Rad 2009, p. 37, 11-112.
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La perioada la care ne-am oprit, adică prin 1954, familia lui Ştefan Fay o ducea foarte greu cu traiul zilnic. Era,
însă, ajutată de prieteni.25 Din 1954, lucrează ca redactor la Editura Consiliului Central al Sindicatelor, de unde este
disponibilizat în 1958, descoperindu-se a fi fiu de diplomat şi fost moşier. Era un scriitor interzis. După un timp de şomaj
greu- avea copii mici şi socrii bolnavi-, Ştefan Fay este angajat la Atelierul de decoruri al Teatrului Naţional Bucureşti.26
A avut noroc de întâlnirea cu pictorul de biserici Vasile H. Rudeanu, fiul generalului Rudeanu, care participase
la Primul Război Mondial- fiind trimis în Franţa pentru aducerea unor stocuri de armament-. A lucrat cu el la refacerea
picturii lui Tătărăscu de la Mănăstirea Ghighiu şi la Patriarhie, la pictarea unei biserici la Titu, la Capela Ghencea-Militari
şi au început renovarea picturii de la Biserica „Sf. Elefterie”.27
În 1959, Ştefan Fay este angajat ca vopsitor şi apoi ca bibliotecar tehnic la ICSIM, de unde va ieşi la pensie în
1981. Între 1960-1964, urmează Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, secţia pictură, participând la patru expoziţii de
grup şi fiind remarcat de I. Frunzetti.28
A publicat, în România: Noul oraş (1952); Fata plutaşului (1956); Acea noapte, acea zi de iarna '33 (1973); La
cina din nouă sute şapte (1977)29; Caietele locotenentului Florian (1983); Moartea baroanei (1988); Sokrateion (1991);
Bal la castel (1993); Caietele unui fiu risipitor. Jurnal (1994)30; Moartea baroanei ediţie - integrală (1994)31; Rădăcinile
răscoalelor ţărăneşti din România, 1907 (Bucureşti-Paris, 1995); Sub casca de aur a Iui Mambrino (1997). În Belgia, a
publicat Mărturie pentru Mircea Vulcănescu (1991)., în 1984, Une Lettre pour Marcel, iar, în Paris, în 1997, Au urmat:
îngrijrea volumului Ioan Kemeny. Memorii. Scrierea vieţii sale şi Cronologia lui Ioan Kemeny (2002); Epistolar –
Bucureşti- Paris- şi Monseniorul Vladimir Ghika (2005); Un mileniu în 51 de ani (2006). A colaborat la publicaţii din ţară
şi străinătate (Franţa, USA, Canada) cu materiale de cultură.
După 1989, Ştefan Fay a avut dreptul să revendice proprietăţile ce-i fuseseră confiscate. I-a scris primarului din
Bichiş că renunţă, în favoarea comunităţii, la conac şi la pământ, fără despăgubiri. Dorea, în schimb, să răscumpere de
la localnici – contracost, deci – obiectele ce rămăseseră în conac la arestarea lui sau ce mai rămăseseră din acestea:
poze şi tablouri de familie, scrisori, mobilă, vase de porţelan etc. Toate având valoare sentimentală. În acest sens, îl
ruga pe preotul din localitate să-l ajute. Se oferea, în schimb, să doneze o sumă substanţială bisericii sau să plătească
cât i se cere pentru obiectele respective. 32 Nu a putut repera decât pianul Erard33, a fost dispus să plătească repararea
lui, indiferent de preţ.
În 1991, Ştefan Fay a plecat din ţară. Aici nu mai avea pe nimeni. Soţia îi murise, iar copiii trăiau în Franţa 34 şi
America. S-a stabilit la fiul său, la Nisa. A continuat să ţină legătura cu România, în primul rând, prin corespondenţa cu
Ilie Rad, dar şi prin publicarea volumelor sale în ţară şi colaborarea cu reviste româneşti. Acesta declara, într-o scrisoare
adresată prietenului său Ilie Rad, pe 13 mai 2009: „ Eu port Ţara în mine. Câteodată mă zdrobeşte, altădată e ca şi cum
un cântec vesel coboară până în picioarele mele, pentru a le face să danseze. Aflându-mă pe malurile Senei sau ale
Hudson-ului, am în faţa ochilor Mureşul şi Dunărea”35
Din 1978 redevine membru al Uniunii Scriitorilor din Română. De asemenea, a fost membru al Academiei
Româno-Americane şi al Institutului „N. Iorga”, Secţia Genealogie şi Heraldică36-.37
La 31 mai 2009, i s-a conferit, în ţară, Ordinul Meritul Cultural în grad de ofiţer categoria A pentru literatură. A
decedat pe 26 iunie 2009, la Nisa.
*
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Fay 1994, p. 71-74.
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Rad 2011, p. 12.
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SCRISORI CĂTRE GH. DUMITRAŞCU
Corespondenţa dintre profesorul Gh. Dumitraşcu şi scriitorul Ştefan Fay datează din anii 1983-1896. Ne
oprima asupra a trei dintre aceste scrisori şi la mesajul de pe o carte de vizită, pe care le prezentăm în întregime, cu
explicaţiile de rigoare.
„22 mai 1983
Mult stimate Domnule Dumitraşcu,
Vi-l trimit pe Spaniol. E un autoportret – după cum aţi ghicit – mai teribil în aparenţă decât în realitate omul.
Mulţumesc pentru scrisoarea Dumneavoastră, sclipitoare la fiecare rând. Citirea ei este o plăcere. E ca jocul
românesc, zici că-i vesel şi se ţine de glume, dar de fapt e grav, uneori tragic/ jocul/.
Acel Fay din carte e tatăl meu. Mi-a părut bine că v-a fost simpatic. A murit – cum şi scriu – în 1927, la
Bruxelles, în misiune diplomatică românească. Dacă o fi cazul şi ne-om întâlni, am să vă povestesc câte ceva. Într-o
viitoare carte, cu câteva povestiri din Transilvania. Acum «pe şantier» cum spunea Mircea Eliade – căci el a inventat
vorba «pe şantier literar» –, mă bate gândul să-i desluşesc ceva mai adânc destinul, în aceste Caiete abia schiţat. Voi
reuşi s-o fac strecurându-mă între iluziile lui şi drama care îl pândea? Îmi este întotdeauna o frică fără leac în faţa
paginilor ce urmează să scriu. Sunt foarte mişcat că aţi cumpărat cartea s-o citiţi, având intuiţia că v-o trimit. Acum mă
jenează faptul că v-am trimis-o cu sugestia să scrieţi despre ea. Vă cer iertare. S-o lăsăm baltă.
Începusem în ciornă că vă spun că-s tare înghesuit de lucru şi că aştept un alt moment mai prielnic să vă scriu
despre Ion Râmbu.38 Dar ciorna a continuat şi am sfârşit vorbindu-vă de el. Ceea ce sfârşesc prin a vă spune nu poate
servi la un portret al său, dar la cunoaşterea lui cred că da.
Ion Râmbu! L-am cunoscut prin 1960. Am lucrat la aceiaşi întreprindere de construcţii, el în sectorul de
contabilitate, eu la documentare tehnică şi bibliotecă. Pe la începutul marilor schimbări de după 1944-1947 şi el a lucrat,
cred, la Tulcea, deţinând probabil un post destul de însemnat în procesul aprig al schimbărilor ce aveau loc. Nu-i plăcea
să vorbească de acea vreme, şi când o făcea, o făcea prin aluzii sau uneori prin scene hazlii la care luase parte - cum a
fost preschimbarea buletinelor de populaţie oamenilor din deltă. A şi scris despre asta. A fost o vreme foarte bolnav de
inimă, operat de inimă, apoi a lucrat cu program redus.
Apropierea noastră s-a petrecut prin 1965-1966 când a început să vină mai des la bibliotecă, în timpul pauzelor
de la ora 10,30-11. Ştia că scriu, dar îl intriga faptul că într-un colţ din biblioteca mea îngrămădeam bucăţi de fiare
căzute din atelierul de sudură, din care, din când în când, construiam nişte forme resudate şi călite în ulei, ca să nu se
oxideze. Făceam astfel tot felul de forme, unele reuşite, altele mai puţin, pe care le dădeam colegilor când ceva le
plăcea. Am făcut astfel bărci de deltă, pe care i le-am dat lui Rîmbu, montate pe placă de tablă nichelată. Alteori făceam,
în aceste pauze, portretul unor anumiţi colegi, în lut, în basorelief, pe care apoi îl turnam în ipsos./ Eu am lucrat în
tinereţe, câţiva ani, cu Ion Jalea, locuind în atelierul lui./ I-am făcut şi lui Rîmbu, în 6-8 şedinţe un portret care se află la
el acum.
Jumătate de oră zilnic, discuţiile, ceaiul sau cafeaua pe care o făceam - ca gazdă! - ne-a apropiat.
Ne-a mai apropiat o dramă cu totul neobişnuită pe care mi-a dezvăluit-o. Rîmbu fusese însurat înainte de
război cu o evreică şi locuise în Oradea. La data Diktatului de la Viena, Rîmbu se afla concentrat, dacă nu mă înşel, pe
la Târgu Jiu. Brusc, prin Diktat soţia şi fiul lui, de 6 ani, au rămas în zona ocupată. Curând apoi, socrii lui, soţia, o soră a
acesteia şi copilul lui, împreună cu sute de evrei, au fost ridicaţi şi duşi într-un lagăr german, unde au fost exterminaţi. În
plin război, dat fiind că soţia îi era evreică, iar copilul jumătate evreu, iar el ofiţer român, am înţeles că nu a putut să se
zbată ca să afle şi să încerce să-i salveze - cu toate că încercarea, o ştim prea bine, ar fi fost zadarnică. După război,
printr-o supravieţuitoare în trecere prin ţară, şi care l-a căutat a aflat soarta soţiei şi copilului său. Apoi a pierdut urma
acestei supravieţuitoare care, pare-mi-se, a plecat în Israel. Prin 1970, începând să-şi strângă actele de pensionare, a
scris la Oradea, la Oficiul stării civile, cerând să i se elibereze actul de naştere al fiului său - căci pensiei dădea şi nu ştiu
câte procente, în funcţie de faptul că pensionarul a avut copii sau a fost celibatar -. De la Oradea a primit răspuns că nu i
se poate elibera actul de naştere al fiului său, lui, lui Rîmbu, deoarece fiul, fiind major şi în viaţă, trebuie singur să ceară
actul. Împreună cu Rîmbu am făcut o corespondenţă cu reveniri la Oradea, explicând ce se întâmplase, dar a fost inutil.
În scripte, copilul trăia! Căci nimeni nu dovedise decesul, şi în primul rând lagărul nu, adică locul decesului. Rîmbu a
încetat corespondenţa.
Ideea că acest copil va continua să trăiască în scripte, cât există aceste scripte la Oradea, sau la Arhivele
statului, zeci sau sute de ani, ne-a copleşit pe amândoi. Cu autorizaţia lui am relatat întâmplarea şi simbolica ei
cutremurătoare scriitorului francez Jean Cayrot. Care-mi trimisese nu de mult o carte despre psihologia supravieţuitorilor
lagărelor morţii. Nu ştiu dacă a publicat-o undeva sau nu.
38

Gh. Dumitraşcu a avut o aplecăciune specială pentru acest om. Dovada, vezi articolul său Despre un scriitor, în „Tomis”,
Constanţa, serie nouă, XXX, nr. 9, sep. 1995, p. 10. Ştiu că a publicat, la momentul respectiv, şi o prezentare a singurei cărţi lui
Rîmbu, o recenzie, probabil, în „Dobrogea nouă”.
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Cam în aceeaşi vreme a început să-mi destăinuiască preocupările lui literare. Mi-a arătat un mănunchi de vreo
zece poezii, publicate într-un volumaş, într-un tiraj de 25 de exemplare, tipărite de nişte prieteni tipografi, tocmai pe când
lucra la un ziar, cred că la Tulcea.39 Poezii slăbuţe, care te mulţumesc aşa, la o masă, în familie! Între ele se afla totuşi
una cu calităţi reale, închinată unui vecin de pat de spital.
În ciuda unor greutăţi de plumb pe care le ducea în suflet - şi nu ştiu dacă numai drama copilului şi a soţiei, ci
poate şi altele, abia sugerate, despre care e greu de vorbit - ne apărea ca un om cu zâmbetul pe buze şi mucalit,
bucuros de vorbe cu poante, de calambururi şi lunecări de propoziţii către aberaţie şi paradox. Îi plăcea istoria ţării şi
citea mult despre ea, nu pe baza unei discipline şcolare, ci la întâmplare, ce găsea pe piaţă. Iubea Dobrogea cu
fervoare, şi îmi amintesc, că la apariţia unui articol în Tomis, semnat de un nume cunoscut, dar care lui i s-a părut
eronat, a scris o scrisoare/ fulminantă/ pe care a trimis-o redacţiei. Ştia multe lucruri despre trecutul Dobrogei, pe de o
parte din vremea romană, apoi din perioada 1850-1920. Avea idei originale, câte un unghi neaşteptat de a privi o
chestiune, uneori idei năstruşnice. Poate că datorită climatului din biblioteca mea, unde la ora de pauză de cafea se
adunau mai mulţi amatori de literatură şi artă, s-a născut la el ambiţia de a scrie. Văzându-mă că scriu, îmi punea că el
trebuie să scrie, să se afirme, să nu rămână un ratat. Vedeam la el un fel de imbold chinuit de a se salva nu faţă de alţii
- căci era absolut bine văzut de toţi - ci faţă de o anumită idee ce o avea de sine.
A început să noteze ce-i trece prin minte în tramvai, birou, pe stradă. Îmi citea acele note, uneori 1-2 pagini, de
care se amuza şi care amuzau, căci Rîmbu avea umor, chiar dacă uneori negru. La un moment dat a început să de a
drumul la bucăţi mai mari, dar acestea, mi-am dat repede seama, nu stăteau într-o idee, ci însăilau note disparate din
carnetele lui. Mă provoca la discuţie, aşteptând entuziasmul meu. Eram entuziasmat de năstruşnicii, dar căutam să-i arat
că trebuie să facă atunci când vrea să construiască ceva mai mare - o poveste de exemplu. Respingea observaţia.
Pentru el, textul pus odată pe hârtie trebuia să rămână neschimbat. Nu accepta disciplina profesională scriitoricească pe
motivul - spunea el - că personalitatea scriitorului se alterează nu numai dacă textul se modifică la sugestii din afară, dar
chiar la reveniri ulterioare din proprie iniţiativă. Rîmbu devenea - şi a fost permanent în anii care au urmat - prizonierul
textului prim. Din această cauză a pierdut partida pe care, în modul cel mai sincer o spun, o putea câştiga. Mi-a adus de
nenumărate ori texte, scurte sau lungi la citit, sau să mi le citească el. După lectură însă nu întreba: ce părere ai? ci:
Unde zici s-o trimit? Faptul că bucata respectivă conţinea fie idei generoase - pe care le subliniam spre marea lui
mulţumire -, fie idei originale, fie formulări stilistice remarcabile, cu posibilitatea reală de împingere a materialului spre
tipar (dar numai după muncă)- i se părea suficient pentru a nu accepta discuţia pe unele defecte grave, chiar dacă în
principiu era obligat să nu le recunoască. Avea un mare cult pentru Breton, Tristan Tzara, Roll, Fundoianu, Voronca - pe
care-i admira la superlativ, devenind adeptul «scrierii spontane», fără să înţeleagă dadaismul ca un moment precis al
crizei culturii europene, şi fără să înţeleagă că, ceea ce apărea ca «spontan» la aceştia era rezultatul - în literatură, ca şi
în pictură - a unei ideologii, a unei doctrine, a unor legi precise. Rîmbu a luat de la dadaişti ceea ce vroiau aceştia să
arate: şocul prin spontaneitate. Partea gravă e că el şi-a însuşit ideea spontaneităţii textului, zeci de ani după ce
dadaismul intrase deja într-un anumit raft al culturii trecute, curente noi năvălind în toată lumea de la al doilea război
mondial încoace.
Avea în cap, şi apoi a pus pe hârtie, un roman al Dobrogei. Pagini şi povestiri remarcabile, călăuzite de idei
straşnice, dar unite într-o arhitectură viabilă, lăsând la o parte bruşte scăderi până la vulgaritate, mai bine zis banalitate,
care dădea totul peste cap. După ce s-au adunat vreo 400 de pagini, mi-a dat cartea la citit, vroind morţiş s-o dea la tipar
şi aşteptând sfatul meu pozitiv. L-am sfătuit să facă ordine în carte şi abia după aceea s-o trimită. I-am spus că altfel
riscă să fie respinsă. Îmi spunea, luând lucrurile puţin în râs: Să vedem ce o să spună editura. Să vedem! În decurs de
doi ani, cartea i-a fost refuzată de trei edituri: Militară, Albatros şi nu mai ştiu care. S-a deprimat şi s-a supărat, apoi a
început o bătălie pierdută, reclamând din ce în ce mai sus că <<o temă de o asemenea actualitate cum este trecutul
Dobrogei, este respinsă!>> A ajuns până la un general, până la oameni foarte sus din cultură. Rezultatele au fost
dărâmătoare pentru el. Nu a înţeles că nu tema era respinsă, ci cartea lui.
Am la mine copia unui alt roman al său: Fruct-Export - titlul dat de firma tipărită pe agenda sa de birou, carnet
în care nota zilnic o serie de năstruşnicii, multe de mare haz, cu poante remarcabile. Când agenda s-a umplut, adică
paginile celor 365 de zile s-au epuizat, cartea a fost gata, şi a început transcrierea la maşină. Un lucru din care se putea
scoate ceva interesant a fost ucis prin facilitate, manierism - se limita pe sine!- şi prin diletantism. Dacă v-ar interesa
textul, vi-l pot trimite, căci exemplarul este al meu, cu dedicaţie de la Rîmbu.
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O carte de poezii publicată de Rîmbu la Tulcea, în care autorul specifica, orgolios- poate-, că această carte a apărut în doar 10
exemplare. Specificând şi destinatarii exemplarelor. Unul dintre cele 10 i-a fost dăruit profesorului Gheorghe Dumitraşcu.
Exemplarul, după care s-a realizat o copie legată, o vom preda Bibliotecii Judeţene Constanţa.
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În sfârşit, la un moment dat adunase unele povestiri mai scurte, cu întâmplări din minister şi de la birou. Ele au
format volumaşul tipărit sub titlul «Ciuperci de mai la Conovăţ». După prima jumătate a primei bucăţi - pe care o
recunosc a lui - restul paginilor nu le mai cunoşteam.
Am aflat de moartea lui Rîmbu abia la apariţia cărţii, văzându-i numele în chenar. Ultimii 3 ani nu ne-am mai
văzut. Era supărat pe mine, cred, fiindcă nu intervenisem pentru a-l susţine ca să i se tipărească romanul cu Dobrogea.
Faptul că a ieşit la pensie înaintea mea, a dat o aparenţă civilizată treptatei noastre înstrăinări.
În ce mă priveşte am avut de învăţat câteva lucruri cu adevărat interesante din scrisul lui, de exemplu, asupra
încercării lui de a zdruncina lexicul: dar era el oare conştient de ceea ce făcea? Revin şi spun: Ion Rîmbu a făcut un
pariu pe care ar fi trebuit să-l câştige în folosul literaturii noastre, dar pe care l-a pierdut fiindcă de la amatorul inspirat şi
talentat, n-a mai putut face al doilea efort, al profesionistului - efort în care, conştient, refuza să se angajeze.
Cu o caldă strângere de mână, al dumneavoastră, Ştefan Fay”
„13 noiembrie 1983, Bucureşti
Dragă Domnule Dumitraşcu,
Mulţumesc din toată inima pentru prezentarea cărţii mele în <<Dobrogea Nouă>>, precum şi pentru numerele
ce mi-aţi trimis din gazetă.
Aş putea spune că este cea mai sintetică şi mai clară prezentare ce s-a făcut Caietelor, căci, din cele 9 cronici
şi recenzii apărute, a Dumneavoastră prinde, în câteva fraze, întreaga lume în care se mişcă eroii.
Am fost foarte mişcat când, acum câteva săptămâni, Doamna Nela mi-a spus că veţi scrie ceva pentru mine.
Aţi văzut că s-a stins maestrul Ion Jalea. Avea 96 de ani şi până în mai-iunie putea fi găsit în fiecare dimineaţă,
la ora 8, în atelier, lucrând.
Am fost la slujba de la biserică şi la înmormântare, nu şi la Sala Dalles, unde artiştii au făcut un fel de miting de
doliu. Îl cunosc dintotdeauna, adică de când aveam 5-6 ani, am trăit locuind în atelierul şi în casa lui vreme de 3 ani, în
adolescenţa mea, sunt legat de familia lui cu sentiment de fiu al său, şi frate mai mare al fetelor lui. Îl socotesc cel mai
nobil senior ce mi-a fost dat să întâlnesc: marea lui moşie a fost munca de sculptor ce-o făcea cu o singură mână - pe
cea stângă o pierduse la Oituz - şi această moşie a fost cât ţara noastră întreagă.
Lucrez intens şi sunt blocat în Bucureşti şi de neplăcerile pe care le are soţia mea, care pendulează între casă
şi spital.
Dacă totuşi voi trece prin Constanţa - fiindcă ar fi vag vorba de aşa ceva - voi face astfel încât să vă întâlnesc
spre a vă mulţumi direct pentru calda bunăvoinţă şi - dacă-mi îngăduiţi să spun aşa - prietenia ce mi-o arătaţi.
Până atunci rămân, cu o caldă strângere de mână, al Dumneavoastră,
Ştefan I. Fay”
„26 octombrie 1986 Bucureşti
Dragă Domnule Profesor,
Din păcate, nu sunt în măsură să vă ajut în chestiunea adunării materialelor de care aveţi nevoie pentru
prezentarea lui Ion Rîmbu. Nu mă aflu în legătură de prietenie cu nici o persoană de la Serviciul Personalului de la
ICSIM, cu atât mai puţin cu cât cadrele s-au reînnoit de la ieşirea mea la pensie. Pe de altă parte, dat fiind că Rîmbu a
ieşit la pensie de 15-20 de ani, mă întreb dacă dosarul său se mai află la sediul întreprinderii sau la vreo arhivă anume,
ceea ce ar implica demersuri speciale, duse prin cerere oficială, semnată de persoanele direct interesate şi cu motivaţie
temeinică. În cazul acesta, demersurile cererea către conducere, urmărirea rezolvării, obţinerea pieselor - poate fi
făcută - zic eu - de familie, deci de soţia defunctului, ori direct de Dvs. Cu justificarea studiului la care lucraţi. Mie, numai
pe temeiul că am fost coleg cu Rîmbu în aceeaşi întreprindere, chiar şi prieten cu el, nu mi se va arăta nici măcar
scoarţa unui asemenea dosar, al unui fost ilegalist, cu fiu ucis în lagărele de exterminare naziste - prima sa soţie fusese
evreică şi rămăsese în zona căzută sub Dictatul de la Viena, de unde dânsa, părinţii ei şi copilul ei şi al lui Rîmbu au fost
duşi şi ucişi -, el însuşi activist politic în perioada de intensă şi grea luptă politică după 1944/ Tulcea, Constanţa. Nu am
niciuna din îndreptăţirile de a ajunge la dosarul lui, deopotrivă şi dosarul de serviciu, dar şi dosar politic.
Când, acum câţiva ani, am voit să obţin date din dosarul personal al tatălui meu, fost diplomat român, mort în
1927, a trebuit să fac cerere la ministru: ministrul a cerut de la arhiva M. Af. Străine dosarul tatei, l-a parcurs dânsul
singur şi apoi a dispus către directorul personalului ca anumite date, de fapt exact ce cerusem, să-mi fie date xeroxate,
pentru care am fost invitat la dânsul în birou. A fost foarte amabil. Dar aveam două atuuri: eram fiul persoanei ale cărei
date le solicitasem, şi, pe de altă parte, trecuseră de la moartea lui 50 de ani.
În situaţia Dvs. socot că cererea de a se scoate copii după piesele de la dosar - autobiografia de care spuneţi -,
sau chiar şi numai date din dosar, se poate face de către:
1. Doamna Rîmbu, în calitate de soţie, sau
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2. Dumneavoastră personal cu justificarea, foarte legitimă după părerea mea, ca autor al studiului pe care îl
pregătiţi.
Vă dau cele două adrese:
1. D-na(?) nu mai ştiu numele mic al dânşii/ deci d-na Ion Rîmbu Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej, nr. 44, ap. 3
Bucureşti, cod 70608
2. ICSIM, Serviciul Personalului, sau la Director?
Bd. Ana Ipătescu nr. 51, Bucureşti, cod. 71112
Mă întrebaţi ce fac eu. Corectez un manuscris. Nu-i lucru uşor să descoperi ce ai greşit sau nu a fost bine
redat. Mă chinui sub permanenta tensiune.
Cu sinceră părere de rău că nu vă pot fi de folos într-o atât de frumoasă muncă, precum este aceea de a
prezenta publicului un scriitor necunoscut, rămân, cu sentimente de adâncă preţuire, al Dumneavoastră, Ştefan I. Fay”
Pe o carte de vizită a lui Ştefan Fay, text nedatat:
„Iubite Domnule Dumitraşcu,
după cinci ani de chin (la elefanţi gestaţia ţine trei ani!! Pe când la scriitori...) iată şi Moartea baroanei pe masa
Dumneavoastră. E o carte foarte spinoasă şi de răfuială, îmbrăcată într-o dramă de familie, a cărei cheie o veţi avea în
mână prin intuiţie.
Dacă veţi ajunge la concluzia că merită o recenzie, nu doar prin oportunitatea politică, dar şi prin construcţia şi
drama care-i prinde pe eroi ca într-un roman de Mauriac, m-ar bucura să vă am lângă umărul meu în bătălia ce o duc; în
acest caz vă rog - cum am rugat şi pe prietenul Dvs. - Nistor Bardu - să-mi semnalaţi apariţia materialului
Dumneavoastră (dacă nu-mi puteţi trimite revista), căci, şi la această carte, am pierdut recenzii negăsindu-le la timp.
Cu o caldă strângere de mână şi cele mai sincere sentimente de prietenie, rămân al Dumneavoastră Ştefan I.
Fay”
*
Prezentarea vieţii unui om. A unui scriitor. A unei alte lumi. A unei alte mentalităţi.
Ştefan Fay a avut privilegiul de a se naşte într-o familie deosebită. Ca rang, ca educaţie, ca funcţii. A crescut
într-o lume în care mulţi dintre cei pe care-i considerăm azi a fi personalităţi ale neamului îi erau prieteni, lui sau familiei
lui. A urmat o perioadă grea, urâtă, în care spiritul de solidaritate şi de prietenie l-au ajutat să reziste. Prietenii familiei şi
noii prieteni-tot atât de mari - i-au fost aproape. Este ceva să-l consideri pe Vulcănescu ca pe un al doilea tată şi să
creşti, să înveţi, în atelierul lui Jalea... Şi aceştia sunt doar câţiva.
Ştefan Fay are o operă la care ne-am oprit - mult prea pe scurt - pe parcursul lucrării. O imagine a unui alt timp,
pe care l-a trăit şi a unui altul, pe care şi l-a imaginat, documentat.
Ne bucură să completăm, prin scrisori - mult mai puţine decât cele publicate de Ilie Rad -, imaginea unui scriitor
prea puţin şi nemeritat de puţin cunoscut: Ştefan Fay.
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DE EUROPA CONDENDA
Dr. Dan Bodea
Victoria Kaposzta
Summary: De Europa Condenda. Show the three interpretations that he could follow in his speech: the one of the poet
Vergilius, of Ortega Y Gasset, or the one of the Christian humanism, the fundamental elements of the European identity. Then the
author identifies the four author constitutive elements of the European identity: the Greek logos, the Latin jus, God who reveals
himself in Jesus Christ and the pathway of science and technology. These precious values where are present at European identity
crisis. Quid faciendum, the authors, declares that Europe should assume its millenary tradition founded on the et everlasting and life
giving truth of the Gospel.
Cuvinte cheie: Ioan Paul al II-lea, Vergilius, calea vergiliană, voinţa popoarelor, confruntare civilizaţiilor, Ortega Y Gasset .
Keywords: John Paul II, Virgiliu, vergilian way, people will, clash of civilizations, Ortega y Gasset.

Drumul Europei spre ea însăşi ne aduce înaintea ochilor minţii pe admirabilul personaj al Bibliei, atât de
credinciosul Job. După toate suferinţele încercărilor, când speranţele parcă au asfinţit şi nădejdile s-au năruit într-un
întuneric nedescifrat, auzim strigarea: „mai am o speranţă, un licăr de nădejde în măduva oaselor mele”. Rămâne, de-a
lungul trecerii prin istorie, speranţa îmbrăcată în odăjdii, „osul sacru” cum afirma Paul Claudel. Credinţa că va veni
salvarea şi ieşirea din tenebre nu se evaporă, ci se întăreşte într-o istorie care, adeseori, nu-şi găseşte firul ariadnic.
Europa trebuia să se zidească în ea însăşi, în mugurul cuvântului care vine şi care se ascunde în împărătească
rostire: „Pacea mea v-o dau vouă!”, deci nu zgomotul armelor, nu trufia conducătorilor, nu jocul cainic sau
comportamentul de Irod, Hitler, Stalin sau cioclii care au împânzit România- zisă socialistă- cu temniţe, canale ale morţii,
sârmă ghimpată care vorbeşte de îngrăditura infernului, de norul întunecat de la nordul Dunării.
De Europa condenda ne îndeamnă la meditare, la angajare, la dăruire faţă de un trecut care ne adaugă lumii
prin Monastirea Argeşului, prin Putna, prin mica Roma, prin Eminescu sau Brâncuşi.
De Europa condenda ne invită la un nou exerciţiu de memorie, căci de pe pragul unui trecut voievodal şi regal
se cuprind nezările şi reîmprospătează exerciţiul spiritual oferit de Nicetas de Remesiana, de Ion Cassian, de Dionisie
Exiguul sau de smeritul întru lucrare înălţătoare Ioan Inochentie Micu Klein.
De Europa condenda este o invitaţie în nesfârşitul examen istoric, examen care presupune ascensiune şi nu
împrăştiere sau diluţie, presupune creaţie şi operă, iar nu joc lipsit de conţinut şi substanţă. Sfântul Ludovic, regele
emblematic al Franţei afirma cândva – atunci când sacrul dădea chip angelic istoriei – că nimeni nu-şi poate stăpâni
pământul şi timpul, finitul şi infinirea „dacă nu ştie şi refuză”1.
Iar noi, românii, să nu disperăm dinaintea unei chemări continentale, ci să ne angajăm pentru ca despotismul
să nu ne mai cancerizeze fiinţarea. Avem repere de energie şi har care aduc parfumul crinului din Roma Petrină, iar
chipul micii Rome ne îmbie spre falnica lucrare. La 22 octombrie 1978, Ioan Paul al II-lea a punctat strategia sa
programatică şi a accentuat hotărârea sa în a exorta şefii de guvern şi de stat „de a nu le fie frică să deschidă cât mai
larg uşile către Cristos” şi catolicii să iasă din temere, din îngheţul fricii şi să mărturisească în toate împrejurările valorile
creştine, discursul culturii şi apoi să ridice poduri către celelalte religii pentru a deschide cu acestea din urmă un dialog
ce ar contribui la construirea dimpreună a unei lumi a dreptăţii, a justeţii, a descătuşării personalităţii umane de toate
abjecţiile unui timp irespirabil2.
De Europa condenda obligă a urmări umanitatea în mersul ei ascendent, căci ea se poate recunoaşte în acele
vârste istorice etern referenţiale. La Gniezno, în oraşul în care în urmă cu un mileniu se înălţa statul Polonez creştin,
Suveranul Pontif Ioan Paul al II-lea a lansat încă din 1979 chemarea ca Europa să fie a Crucii, „să se deschidă
spiritual”, iar în 1997, tot în acest loc sacru afirma: „trebuie ca europenii să întreprindă eforturi hotărâte de conlucrare
creatoare, să întărească pacea între ei şi în jurul lor. Nu trebuie lăsată nicio ţară în afara structurilor ce apar în prezent”3.
De Europa condenda obligă la cunoaştere, la cunoaşterea rădăcinilor. E de la sine înţeles că redescoperind
urmele prospeţimii spiritului Romei avem în vedere o cuprindere justă, o apreciere încadrată în hermeneutica temei, un
efluviu formativ fertil, chemat să trezească, să deştepte, să asume din bunul cel mai adânc puterile creatoare care s-ar
traduce în pluralitate, în tinereţea chemării, în înţelepciunea actului gândit. Europa trebuie unificată cu respectul cuvenit
pentru tot ceea ce o diferenţiază. Europa trebuie să respire prin toate neamurile care o compun. „Europa, atât cea
1

Tudor 1974, vezi paginile dedicate împăratului Augustus şi columnicului împărat Traian; Cizek 2002, p. 237-291, 387-400, 471481, 611-622; Cizek 1980, integral.
2
Comunicat de presa, Centrul de presă al Sfântului Scaun, 29 iunie 1980, Vizita la Auchswitz – 7 iunie 1979, a fost ocazia cu care
Ioan Paul al II-lea a adus un omagiu tuturor popoarelor care s-au sacrificat în acel loc al durerii; Santini 2005, p. 34-53.
3
Mareş 2004, p. 95-96.
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răsăriteană, ca şi cea occidentală nu se poate înţelege pe sine, dacă nu-şi va aminti tragedia îndepărtării dintre Roma şi
Constantinopol, dacă nu îşi va aminti de rănirea Miresei din sec. al XI-lea şi apoi din cel de-al XVI-lea veac”4.
De Europa condenda ne apropie şi de speranţa de libertate şi securitate sanctificată într-un grad nebănuit de
apropiat chiar de Plinius cel Tânăr, în vremea când Dacia era condusă de Împăratul Traian cel Drept5.
Memoria este o interminabilă pagină pe care omul o află plină de cuvinte-foc, cuvinte-mărturie, mărturisire,
blândă şoptire. Omul o sărută cu sfiiciune, aproape o imploră, căci ea se impune ca o fântână nesecată, ca o fântână a
darurilor şi apoi cu sfântă ostenire o completează, o ţese cu broderiile logosului. Această pagină unică are în centru
omul care dă timpului frumuseţea făptuirii, omul care dăltuieşte întru pomenire şi întru mulţumirea celor care vor veni.
Pierderea memoriei, dispreţul faţă de izvoare-informaţie aduce dezintegrare, dezarticulare, pulverizarea şi împrăştierea
esenţelor. Dinaintea memoriei, a acestui tezaur de izvoare se ridică întrebarea: „Tu cine eşti?”6
Răspunsul la întrebare, pretinde o cufundare în vestigiile trecutului, căci prezentul este oratoria liviană sau
ciceroniană proiectată în viitorul ce va veni. Memoria este înţelepciunea care descoperită, este cea care-ţi permite o
bună navigare prin timp, care-ţi permite nu o irosire, ci o binecuvântată zidire. Memoria este străpungerea libertăţii, căci
libertatea nu înseamnă relativism moral, ci criterii morale transparente: totul să se facă la lumină, căci dreptul de a
participa la ţeserea arhitecturii europene aparţine fiecăruia.
Istoriografia Europei deschide trei căi care îi întăresc temeliile, căci această construcţie s-a început pe Capitoliu
din Roma la 25 martie 1957. Era un început, căci intrarea în dimineaţa ordinii se făcea necesară după cele două
războaie mondiale care au însângerat lumea. La 23 iunie 1996, la Poarta Brandenburg, Suveranul Pontif Ioan Paul al IIlea, împreună cu apreciatul; cancelar Köhl, rostea: „o, poartă, care a fost ocupată de două destine crude: mai întâi
ocupaţia nazistă şi apoi cea comunistă, care a transformat-o în zid al ruşinii”... „Putem spune că dărâmarea acestei porţi
corespunde sfârşitului celui de-al II-lea Război Mondial”7.
Aşadar calea vergiliană este centrată pe discursul Eneidei. Eneida sau miraculoasa prevestire glăsuieşte
despre înfiriparea unei cetăţi europene ca un suflet al lumii, ca o dimineaţă în care neamurile îşi vor regăsi chipul şi
dorinţa de a se înfrumuseţa prin fapte. Unii istorici încearcă o paralelă între profetul Daniel cu viziunea centrată pe
uzurparea împăraţilor orientali de suveranii veniţi din afară. Reîntors pe pământ după ce fusese aruncat în tainele
metenpsihozei de Anchise, ajuns pe edenicul tărâm al câmpiilor Elizee, unde hălăduiau cei drepţi, cei virtuoşi, Eneas se
arată gata să înfrângă toate pierderile înregistrate de la dărâmarea Troiei şi să întemeieze o cetate care să dureze „de-a
pururi”. Acesta era destinul care-l urmărea şi pe care l-a dus la bun sfârşit, căci Europa nu se poate descifra decât prin
Roma, dar trecând prin Alba Longa8.
Deşi o înfăţişa numai fuziunea, contopirea dintre troieni şi locuitorii Italiei arhaice, bardul Vergilius n-a făcut
abstracţie de istoria romanilor de la începuturi, căci acolo se află pagini pilduitoare şi basoreliefuri de verb înălţătoare.
Istoria se destăinuie nouă nu într-o curgere cronologică care de multe ori rătăceşte sau orbeşte prin cantitatea
informaţiilor, ci prin eroi, prin oameni iluştri cu care toţi se mândresc şi-n care toţi îşi caută rădăcinile ori încearcă de-a se
urni spre înălţare. Eneas zăreşte acolo în Sheolul iudaic, în infernul greu de pătruns umbrele strămoşilor precum şi
sufletele care aşteaptă să se reîntrupeze pentru a deveni „stindardul” neamului hărăzit să aducă pacea, să ardă
vrăjmăşiile şi să instaureze normalitatea în care grâul se ridică prin efortul lucrătorului pământului. Eneas este chemat să
pună capăt certurilor dintre fraţi şi să adune ostenitele turme la apa înţelegerii. Vitejia fondatorului Romei rămâne dăltuită
în versul din Eneida: „Arma virumque cano…Tantae molis erat romanam condere gentem…”9
De Europa condenda trebuie să urmeze calea regală şi să înveţe pe măsura înaintării că, modul de guvernare
al cetăţii eterne a fost admirabil prin aceea că, de la primii paşi, s-a întemeiat pe o constituţie, datorată fie spiritului
poporului, fie puterii Senatului, fie autorităţii unor magistraţi care a făcut întotdeauna corectarea oricărui abuz10.
Îndelungata carieră a dreptului roman nu poate fi ruptă de spiritul de echitate. Pentru civilizaţia europeană această
coordonată venită din adâncul legii este vitală. Textele antice se întrec în a oglindi glorioasa devenire a cetăţii de pe
Tibru, căci acestea aduc tărie atunci când furtunile se repetă şi toată construcţia este ameninţată cu dispariţia. Chipul
strămoşilor ne dă verticalitate, ne conferă tărie atunci când viforul iernii vine spre noi în ceasul cercării şi al examenului
teribil.
De Europa condenda obligă a medita asupra căii vergiliene, căci este dătătoarea de speranţă şi apelează
încontinuu la verbul care luminează şi oţeleşte. Roma este apoi putinţa de a ne apleca spre Moise sau David şi de a ne
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adăpa din măreţia Scripturilor. Roma umple de sacralitatea timpul făptuirii şi revarsă tinereţe atunci când voinţa omului
se afla în umilinţa ce aruncă în lături acţiunea răului: răul nu mai există acolo unde smerenia îşi desfăşoară oratoria.
A doua cale în drumul spre Europa-cetate este legată de numele filosofului spaniol Ortega Y Gasset şi s-ar
încadra în drumul princiar al gândirii din care cuvântul ţâşneşte spre înălţimi. Ortega Y Gasset a ţinut la Berlin în
deceniul cinci al sec. XX, între ruinele încă fumegânde ale oraşului o conferinţă intitulată „De Europa, meditatio
quaedam”, la care a participat multă lume. La această conferinţă filosoful denunţa tăcerea oamenilor politici europeni şi
sublinia răul provocat de nebunia hitleristă. Nu ne aflăm în faţa prăbuşirii occidentului, aşa cum credea Spengler, nici la
capătul unei culturi „în agonie” aşa cum considera Toynbee, ci la începutul unei Europe care trebuie să se ridice din
cenuşă11. Denunţului îi urmează propunerea ambiţioasă a unei Europe pluraliste şi integratoare, în care să se elimine
diferenţele dintre naţiuni şi să se pornească de la un trecut notificat de tradiţie. Filosoful propune drumul spre unitate,
căci rădăcinile unităţii europene se află în patrimoniul comun al valorilor în care s-au impus diferitele culturi naţionale.
Dacă Europa vrea să rămână credincioasă sieşi trebuie să-şi adune toate forţele vitale şi să ţină cont de parfumul creativ
al fiecărei regiuni.
De Europa condenda obligă la aprofundarea celei de-a treia căi, calea regală, în care sacrul şi profanul se
impun într-un joc al triumfului pe care-l certifică grija papalităţii în formarea Europei moderne şi contemporane nu pe
dispariţia imperiilor seculare ci pe focul gândirii Sfântului Augustin, Sfântului Toma de Aquino sau pe adâncul prefacerii
impus de opera Sfântului Francisc de Asissi. Este via Appia căci pe acolo Crucea-înţelepciune revelează trecutul şi dă
prezentului ţinuta verbului pe care universitatea l-a impus ca etaj superior de privire a vieţii şi de supraveghere a
mersului în istorie, nu spre întunericul totalitar ci spre republică, spre o republică influenţată enorm de exprimarea
acestei instituţii în cetatea universală a Romei. Sacrul este totală încuprindere a foii istorice în vreme ce profanul se
obligă a fi ascultare, smerenie, înţelegere că doar legea îl poate exprima şi conduce pe întortocheatele căi ale timpului
încifrat în cuvânt.
A treia cale este europeană, cultural europeană şi s-a zămislit la izvoarele înţelepciunii, căci de înţelepciune a
avut nevoie fiinţa istorică în timpul năvălirilor barbare. De Europa condenda solicită urgent perceperea regalităţii
apostolice şi statelor care s-au nimbat în această aureolă. Formarea statelor feudale româneşti este efortul Romei
Petrine – încă odată – pentru ca spaţiul nord-dunărean să se definească drept o punte de comunicare a Orientului cu
Occidentul. Cruciadele se definesc drept apoteotica ridicare a popoarelor creştine pentru apărarea Crucii, căci şi
Occidentul şi Orientul în frumuseţea jertfei Mielului îşi întinerea chipul şi-şi parfumau trecerea pe culoarele istorieicercare. De Europa condenda se ridică pe o cultură europeană care a cuprins marginile pământului şi a adus sub cupola
logosului toate neamurile care stăteau în umbra necunoaşterii.
De Europa condenda este glasul Romei Petrine… Şi pe acolo răzbate chipul acelora care au simţit sacrul
cetăţii de pe Tibru şi au asudat pentru verticalitatea acestei cetăţi. Paulinius Aemilius este „ultima reîntruchipare liviană
plenară a trăsăturilor de exemplaritate din Republica romană. Chipul lui exteriorizează pietate, austeritate, simţul
dreptăţii, vocaţia de legislator şi mai presus de orice ţinuta soldatului care a cucerit lumea”12. Consulul, afirmă istoricul, a
dat regiunii Macedoniei, aşa cum Traian a cinstit Dacia, legi cu atâta grijă, „încât se părea că se ocupa nu de nişte
duşmani învinşi, ci de aliaţi cu merite deosebite”13. Faptul că aceste legi au dăinuit e şi argumentul roman al opiniei:
legile au valoare şi aplicarea lor îndelungată constituie singura verificare14.
Istoria Magistra Vitae este omul aşezat în nesfârşirea timpului: trebuie să se arate demn constructorul cetăţii
pământeşti şi să-şi exprime gratitudinea prin creaţie faţă de Creator. Viziunea Europei ca şi continent unic de la Marea
Adriatică la Muntii Ural, de la Marea Nordului la Marea Mediterană a devenit mai comprehensibilă, mai marcată, mai
grăitoare de prezenţa lui Ioan Paul al II-lea, „care, fiind primul papă slav din istorie s-a gândit la hotarele Europei ca la o
unitate spirituală dintre Orient şi Occident”15.
După atâta amar „de ciumă” nazistă sau comunistă, Europa poate îndrăzni punându-şi la grumaz salba
cuvântului: „Agnosco veteris vestigia flammae”. Este glasul Didonei care fulgeră din creaţia lui Vergilius spre Dante
Aligheri, spre Sfântul Ioan al Crucii şi apoi spre Michelangelo Bonaroti16.
Această cale aduce viitorul într-un trecut ce-şi aşterne apoi valurile molcom peste prezentul ce se dăruie zidirii.
Toma de Aquino remarca la marii gânditori – quantum angustiam patiebantur – în vreme ce filosoful spaniol Miguel de
Unamuno considera că tragedia este proprie creştinismului. Dar tragedia înalţă, zideşte, se aruncă în veşnicie cu
tinereţea omului abia sosit pe tărâmul lucrării17.
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De Europa condenda elimină rătăcirile, ocolişurile, „străinele drumeţii şi recurge la esenţe, fiindcă visul odată
împlinit se dezvăluie prin fruct”, arc peste timp, deoarece civilizaţia romană nu era expansiunea unei rase ci o sumă de
culturi, iar culturile erau tărie18.
De Europa condenda vizează cinstirea echităţii şi corectitudinii care stă totdeauna în slujirea adevărului, în
respectarea adevărului care defineşte fiecare naţiune componentă a marii familii. Când facem această chemare avem în
vedere verbul celor mai faimoşi oameni politici şi oratori latini, căci Cicero sau Cezar ne susţin în demersul nostru creativ
şi constructiv, iar efortul lui Cezar Galicul şi al împăratului Traian (Dacicus) încoronează opera instituţională.
De Europa condenda imprimă pe chipul Uniunii Europene, chipul brav al Romei catalogat drept cinstirea virtuţii,
respectul faţă de adversar. După subjugarea Cartagenei, Scipio ridica demnitatea Oraşului la înălţimi greu de acceptat
într-o istorie de multe ori lovită, crud secerată de bestii, de diformi, de ciclopi, de sangvinari precul Hitler sau Stalin. Şi-l
auzim pe Scipio, cel atât de merituos şi atât de modest, glăsuind prin vremi: „nu e la înălţimea demnităţii poporului
roman să sprijine ura acuzatorilor lui Hannibal. Pentru romani este îndeajuns faptul că, l-au biruit pe Hannibal”19.
De Europa condenda presupune apoi în cea de-a treia cale „încă trei fire constructive”, încă trei momente
puternic implicate în finitudine: viitorul, şuvoi de năzuinţe, vis şi proiect - proiect dintru început şi mereu întinerit -,
trecutul, ca o inepuizabilă avuţie şi lăsată nouă spre îmbărbătare în lucrare şi apoi prezentul care se concentrează în
cuvântul slujire. Fiecare naţiune trebuie să se definească într-o construcţie a armoniei şi păcii şi trebuie să reziste
intemperiilor şi crizelor de diverse forme.
De Europa condenda rămâne voinţa popoarelor europene spre pace. Pacea este voinţa lui Dumnezeu şi este
chipul adevărat al omului legat de cuvânt. „Într-o duminică, pe stadionul din Sarajevo s-a auzit un strigăt. Era 13 aprilie
1997. Strigătul era al Papei şi se ridica într-o vijelie de zăpadă care biciuia şi altarul. Se ridica după cântarea Aleluia,
pascală. Şi strigătul era Pace! Şi strigătul era Iertare! Da Iertare şi primeşti Pacea.”20 Şi continua Suveranul Pontif în
plinătatea iernii, la altar, lângă corpul lui Cristos – în cazul de faţă mutilat de o grenadă: „Eu, episcop al Romei, primul
Papă slav, îngenunchez înaintea ta, Doamne, pentru a striga: scapă-ne de ciuma războiului. Să vină Împărăţia Ta:
împărăţia dreptăţii, a păcii şi a iubirii. Tu nu îndrăgeşti violenţa şi ura, Tu urăşti nedreptatea şi egoismul. Tu vrei ca
oamenii să fie fraţi între ei şi să te recunoască drept Tată al lor”21.
De Europa condenda trebuie să conştientizeze că semnifică voinţa lui Dumnezeu, căci carnagiul secolului XX
este înspăimântător şi anulează toate instituţiile statelor care trebuiau să apere omul, marea comoară a timpului istoric.
Aşadar, Uniunea Europeană este o necesitatea pentru liniştea planetei, alături de ONU şi de toate statele mici
sau mari „trezite din furtună de glasul care invită la iubire: Pace vă dau vouă!”. Uniunea Europeană şi ONU nu sunt
construcţii ţinute de-o parte de o superputere sau de cea care a fost o putere relevantă atunci când războiul rece îşi
revărsa abominabila otravă cainică. Efortul omului şi al statelor trebuie să vizeze trăirea în înţelegere, în spiritul jertfei, în
îngăduinţă. A-ţi iubi îngăduitul adversar şi a-ţi îmbrăţişa aproapele, rămân cele două coordonate ale bunei lucrări şi de
aceasta ţine viaţa unei întreprinderi, măreţe sau de moment. Cele două instituţii trebuie să vegheze asupra păcii
continentale şi să se adape în permanentă din cartea înţelepciunii. Poporul ales, acel frate mai mare, era susţinut de
profeţi atunci când apele se agitau şi furtuna venea ca o pedeapsă dreaptă. Iată ce a rostit Ioan Paul al II-lea atunci
când călătorea ca şi Moise pentru a-şi susţine turma: „la fiecare etapă a călătoriilor mi se părea că mă cobor din amvon
cu Tablele Legii lui Moise sub braţ”22.
De Europa condenda este cunoaştere a trecutului, înregistrare a tuturor propunerilor care au venit prin vremi.
Europa s-a construit prin timp şi sub pavăza cuvântului. Istoria sacră şi profană şi-a însemnat propia carte pe albă
pagină: cruciadele pentru eliberarea Ierusalimului, mai înainte efortul Sfântului Augustin de-a spulbera mlaştina
necunoşterii, rugăciunile Sfântului Francisc de Assisi, pelerinajele pentru a-l cinsti pe Petru, drumul spre Compostela
pentru a se ruga Sfântului Apostol Iacob. Sub pavăza cuvântului Europa trebuie să tindă spre unitate, să treacă peste
cele două momente sfâşietoare: depărtarea de Roma a Bizantului şi gestul sinucigaş a lui Luther. Europa trebuie să ştie
că, acolo unde a fost aşezată Lipis Niger, piatra neagră cântată de poeţii latini şi redescoperită de arheologi este Centrul
lumii. Se mai numeşte Capitolii Immobile Saxum (piatra necinstită a Capitoliului), căci se afla în spatele colinei
Capitoliului. Aceasta piatră a fost semn-tarie un simbol concret de unitate, a fost efortul Orientului şi Occidentului de a fi
laolaltă. Acolo unde a fost aşezată Lipis Niger, saxum immobile, caput mundi, Dumnezeu a trimis o altă piatră, Petru,
piatra adevărată şi neclintită care rămâne pururea centrul celor care vor să slujească Crucea şi să caute Pacea. Şi să nu
uităm că, Petru şi Paul, sosiţi la Roma au adus dinaintea Mielului sfânt toată încărcătura poporului lui Israel, spunând
fără vorbe că acesta trebuie să participe la marea operă, Europa unită23.
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De Europa condenda obligă la marcarea confruntării civilizaţiilor, căci din această dispută nesângeroasă
ţâşnesc „cărămizile” care întăresc noul edificiu. Acestea sunt motivele pentru care Ioan Paul al II-lea a intervenit pe plan
etico-politic şi diplomatic pentru a se confrunta cu noile ideologii ale sfârşitului de mileniu doi şi ale începutului de secol
XXI: fundamentalismul islamic şi doctrina războaielor preventive a preşedintelui american George Bush. Credinţa şi
raţiunea sunt cele două aripi cu care spiritul uman se înalţă spre contemplarea adevărului. Aceasta frază demonstrează
felul de a analiza timpul, cu toată încărcătura lui şi arată că, Ioan Paul al II-lea s-a format la şcoala filosofiei fiinţei, a
Sfântului Toma de Aquino, o filosofie deschisă către dialog cu toate ştiinţele care încunună fiinţa umană. Credinţa şi
adevărul permit anularea tuturor provocărilor ce vin din adâncuri oferind o muzică ce duce într-o captivitate instinctuală.
Iubirea este raţiunii pandant, căci oferă lumini în înaintarea pe calea sapienţiala. În Fides et ratio, Ioan Paul al II-lea
doreşte să restituie omului contemporan posibilitatea de a trece peste crize prin cunoaştere şi posibilitatea de a afla
răspuns la neliniştile, la dorinţele sale esenţiale.
De Europa condenda trebuie să ducă la construirea unui popor în multiplicitatea sa, un popor aşezat pe
muntele Cuvânt, un popor ce se hrăneşte cu adevărata cultură, căci adevărata cultură „este un instrument de apropiere
şi de participare, de înţelegere şi de solidaritate. De aceea, adevăratul om de cultură tinde totdeauna să unească nu să
dezbine, să apropie şi nu să-şi pregătească viclene vorbe. Cultura duce la înţelegere şi concordie şi nu seamănă
rivalitate şi ură, ci deschide calea spre progres şi creaţie”24.
De Europa condenda este un vis realizabil dacă pe drumul edificării este ascultare, este dorinţa de a răspunde
la întrebarea care vine de cel puţin o jumătate de secol: Quid faciendum? Ceea ce trebuie făcut în mod esenţial în acest
ceas se concretizează în aplicarea corectă a principiului „unul şi ceilalţi”, cu ajutorul căreia atingem toate domeniile
fiinţei, bunei lucrări şi a împlinirii. Avem în vedere unitatea diferitelor state care compun uniunea şi se identifică cu
Europa, fără să-şi piardă propria esenţă. Ca şi în cazuri similare ceea ce trebuie întreprins are două sensuri: sădirea şi
plivirea, arderea obstacolelor şi susţinerea creşterii laolaltă. Ne apare în faţă dilema: ori existăm şi existenţa este definită
de creştere ori încetăm de a fi. De pe această colină a raţiunii trebuie „să trecem pragul speranţei”.
De Europa condenda este şi rezultatul efortului Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea mereu pasionat de viitorul
continentului, căci forţa ei rezidă din folosirea celor doi plămâni: catolicism şi ortodoxie. La 1 octombrie 1999, Europa a
fost investită cu patronii: Sfântul Benedict şi Fraţii Ciril şi Metodiu şi acestora li s-au adăugat sfintele Brigita, Ecaterina de
Siena şi Tereza Benedicta a Crucii. „Astfel, aceasta din urmă, această sfântă a vremurilor noastre are acum misiunea de
a ne conduce pe toţi la adevărata cultură a gândirii, care caută adevărul dincolo de prejudecăţi, tipare şi structuri
instituţionalizate, la credinţa autentică, care rămâne vie şi profundă chiar şi în noaptea inimii şi la libertatea conformă cu
demnitatea omului. Fie ca ea, Sfânta Tereza Benedicta, să ne ajute să ne apropiem, chiar trăind astăzi de cel care a
fascinat căutările ei şi viaţa ei şi care a atras-o irezistibil spre lumina ei”25. Chipul acestei sfinte ocrotitoare de Europa
aduce lângă noi măreţia Ierusalimului şi grandoarea umilă a Sionului, aduce zefirul iertării pentru tot răul pe care l-am
provocat prin Shoah, acel feroce plan de eliminare a fratelui mai mare.
De Europa condenda este ceea sublinia necontenit Edith Stein: iubirea noastră faţă de aproapele este măsura
iubirii noastre pentru Dumnezeu. Pentru creştini nimeni nu este străin. În iubire nu afli graniţe.26
De Europa condenda este cu putinţă prin viaţa ce curge din cei doi plămâni mereu vegheaţi de popoarele slave,
latine şi germanice. Aldo Moro spunea că retorica politică apropie oamenii de vârful muntelui şi se traduce prin
realizarea unor echilibre instabile sau convergente paralele. La cea de-a cincizecia aniversare, neamurile Europei s-au
reunit la Berlin semnând un document în care se arată greutăţile survenite în lucrare şi se hotărăşte punerea în aplicare
a unui nou statul care afirma: „Europa a reprezentat timp de mai multe secole o idee, o speranţă de pace şi înţelegere.
Aceasta speranţă s-a împlinit. Unificarea europeană a făcut posibilă pacea şi prosperitatea. A dezvoltat un sentiment
comunitar şi a înlăturat ceea ce ne separă. Datorită dorinţei de libertate a popoarelor din Europa Centrală şi de Est,
divizarea nefirească a Europei aparţine acum trecutului”27.
De Europa condenda apare în mintea unora o anumită utopie concretă şi necesară. Europa este terenul păcii şi
pentru menţinerea păcii orice efort este necesar şi demonstrează demnitatea omului.
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UNIUNEA EUROPEANĂ, UN IMPERIU POLITICO-ECONOMIC MODERN
ÎN ANGRENAJUL GLOBALIZĂRII
Victoria Kaposzta
Summary: EU political and economic empire modern globalization gear. Empires are the very memory of history, they
often have history and their people have written much of this history. In our time, in the process of globalization, a process known
double borders, on the one hand streamline, become more permissive, on the other acquire a completed seal. In western European
continent that is a certainty. They continue to be a dynamic phenomenon. European Union, incorporating customs union, economic
and monetary policy intergovernmental, a distinct political dimension, in short, is an ongoing process.
Cuvinte cheie: imperii, dinamica globală, politica comună, măreţia istoriei.
Keywords: empires, global dynamics, the common, historical greatness.

Ca orice lucru care vine din trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat, imperiile fascinează, ele par încărcate
de acea măreţie care prezentului îi cam lipseşte. Imperiile fascinează, atât pe cei care îşi revendică o istorie derulată în
interiorul frontierelor lor, cât şi pe cei care trăiesc, uneori încă spasmodic, complexul de a le fi fost la margine. Aşa cum
le rememorează astăzi istoricii, imperiile stau în chiar memoria istoriei, ele au făcut cel mai adesea istoria, iar oamenii lor
au scris bună parte din această istorie. Nici un imperiu nu şi-a prevestit vreodată căderea. Mai mult, fiecare dintre ele şia imaginat că, veşnicia îi va aparţine. Deşi cunoaşterea trecutului este un mare avantaj, totuşi după cum deseori s-a şi
dovedit, nimic din această cunoaştere nu ne luminează prin ceva ziua de mâine.
De-a lungul ultimilor o mie cinci sute de ani, imperiul cezarilor a fost deseori invocat. De la Carol cel Mare la
Otto al II-lea, de la Petru cel Mare la Mussolini, Imperiul Roman a rămas, constant, reperul principal pentru orice vis
imperial autentic. Mărire şi prăbuşire, sobrietate şi concomitent, decadenţă, literă şi spadă, istoria Imperiului Roman le
cuprinde pe toate. Spre 1200 î.Cr., italicii ajung pe teritoriul peninsulei iar, în jurul anului 800 î.Cr., etruscii îşi fac apariţia
în centrul Italiei. Potrivit legendelor şi tradiţiei istoriografice, fondarea Romei ar fi avut loc în anul 753 î.Cr. După unii
istorici, este posibil ca începuturile reale ale Romei să se fi produs un secol mai târziu, spre 650 î.Cr., prin familia
aristocratică etruscă Ruma, consideraţi, de unii specialişti, adevăraţii fondatori. Regalitatea ar fi avut la început o situaţie
îndoielnică, tradiţia etruscă şi legăturile cu zonele de iradiere greceşti au condus la dominaţia aristocraţiei latifundiare. În
anul 510 sau 508 î.Cr., apare, în istoria Romei, republica. În 396 î.Cr. începe expansiunea romană, mai întâi între
hotarele peninsulei apoi în secolul următor, între 264-201 î.Cr., Roma poartă două războaie cu puternica cetate a
Cartaginei, pentru controlul vestului Mediteranei. În 218 î.Cr., are loc trecerea Alpilor de către armata regelui Hanibal,
fapt considerat ca cel mai fascinant capitol din orice istorie militară a umanităţii. După trei victorii asupra romanilor şi aflat
foarte aproape de porţile Romei, Hanibal se pierde totuşi prin nehotărâre, iar romanii, conduşi de Cornelius Scipio, trec
la contraofensivă. Pacea, semnată în 201 î.Cr., confirmă înfrângerea definitivă a Cartaginei. Pe ruinele acesteia, viitorul
Imperiu Roman se va impune ca principala forţă a lumii mediteraneene, astfel Macedonia devine provincie romană în
anul 148 î.Cr., iar mai apoi îi urmează Siria, în anul 63 î.Cr. şi Egiptul în anul 30 î.Cr1.
Lumea romană este în evoluţie vădită, este într-o continuă schimbare prin reformele fraţilor Gracchus2, tribuni
ai plebei (133-123 î.Cr.), şi cele două triumvirate, primul, în anul 60 î.Cr., prin Cezar, Pompei şi Crassus, unde Cezar va
învinge şi al doilea, după asasinarea lui Cezar, prin Marc Antoniu, Octavian şi Lepidus (43 î.Cr.). Dintre ei, Octavian se
impune şi, după anul 27 î.Cr., începe epoca de 41 de ani a principatului acestuia. Epoca imperială, a maximei extinderi
prin Traian şi Hadrian, dă contur viitoarelor două secole de istorie romană. În ziua de Crăciun a anului 800, la Roma,
împăratul Carol cel Mare era încoronat de Papă, iar graniţele imperiului său deveneau graniţele Occidentului latin. Mai
târziu, Imperiul carolingian va fi împărţit între urmaşii lui Carol cel Mare, până la scindarea totală (888), sau altfel spus,
spaţiul francilor, germanilor şi italicilor se va dezvolta pentru fiecare separat, în amintirea unei uniuni la care nu se va mai
1

Drâmba 1987, vol. 1, p. 23-45.
Gaius Sempronius Gracchus (n. 154 î.Cr. – d. 121 î.Cr.) a fost un adevărat reformator care făcea parte din partidul popular, partid
ce lupta pentru drepturile oamenilor săraci. El a iniţiat o lege prin care se puneau la vânzare cerealele la jumătate de preţ săracilor. De
asemenea a dat o lege prin care 6000 de cetăţeni care locuiau la Roma puteau fi mutaţi în Cartagina creându-se astfel posibilitatea de
a avea locuri şi condiţii de trai decente. De asemenea s-a propus crearea de construcţii de infrastructură (poduri, drumuri) şi desecări
de bălţi pentru a se oferi astfel, locuri de muncă. A intrat însă, în contradicţie cu statul roman atunci când a dorit să ofere cetăţenie
tuturor locuitorilor (legea probabil, era bună, dar era mult prea radicală pentru Roma acelor timpuri). În urma unor revolte, pentru a
nu cădea în mâinile statului roman, Gaius Gracchus l-a pus pe servitorul său să-l ucidă. Tiberius Sempronius Gracchus (n. 168-163
î.Cr. d. 133 î.Cr.) a fost un politician roman din secolul al II-lea î.Cr. ca şi fratele lui Gaius Gracchus. Ca tribun al plebei, reformele
sale asupra legislaţiei agrare au provocat turbulenţele politice în Republica Romană. Aceste reforme au ameninţat marii proprietari de
terenuri bogate din Italia. El a fost ucis, împreună cu mulţi dintre suporterii lui, de către membrii Senatului roman care erau şi
susţinători ai unor fracţiuni conservatoare.
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ajunge decât foarte târziu, prin Comunitatea Europeană, în secolul al XX-lea. În anul 961, încoronarea lui Otto I ca
împărat al Sfântului Imperiu Romano-German a mai prelungit puţin visul imperial al fostei lumi romane.
După anul 1152, Frederic I Barbarossa, împărat al părţii de est a fostului Imperiu carolingian, încearcă
reimpunerea controlului în zonă dar, odată cu înfrângerea sa la Legnato, de către Liga oraşelor italiene, controlul
german asupra peninsulei italice ia sfârşit. În 1410, Polonia, ajutată de Lituania şi de Moldova lui Alexandru cel Bun,
înfrânge cavalerii teutoni sprijiniţi de regatul maghiar. Prin această acţiune, colonizarea germană spre est e stopată.
În 1452, Constantinopolul era încă, după mai bine de un mileniu, centrul lumii creştin-orientale şi era considerat
o cetate fericită dar, un an mai târziu, Imperiul Bizantin dispărea de pe harta lumii. În 1453, Imperiul Bizantin este cucerit
de turcii otomani. Un imperiu, căzut, făcea loc astfel gloriei unui alt imperiu.
Visul imperial al Romei de altădată va dăinui în Europa, în fiecare dintre regatele europene, considerate din
punct de vedere economic dar mai ales politic, mai puternice. Trecut prin Reforma şi Contrareforma religioasă, prin
războaie şi rivalităţi, continentul european va merge spre o continuă divizare. În 1648, Pacea de la Westfalia pune capăt
Războiului de 30 de ani, dar Europa Occidentală este ruptă între o jumătate de nord protestantă şi o jumătate de sud
catolică. La est, ecourile unui alt imperiu, nu se stinseseră încă. Primul recul al Imperiului Otoman în Europa se produce
în anul 1699, prin tratatul de la Karlowitz. Imperiul Austriac şi, mai apoi, Imperiul Ţarist îi devin adversari redutabili.
Declinul lumii otomane este constant, în secolul al XIX-lea, imperiul pierde de sub control, printre altele, Grecia (1830),
Egiptul (1840), Serbia, România şi Bulgaria. În primul Război Mondial, el intră în tabăra perdantă, alături de Germania
iar la finalul conflictului, Imperiul cade sub ocupaţia alianţei adverse şi se vede obligat să accepte un tratat de pace care
va duce direct la desfiinţarea sa (1924).
Înainte de a fi un imperiu politic, Franţa a fost unul colonial. Insulele Cayenne (1604), Martinica şi Guadelupe
(1635), Senegalul atât de necesar în comerţul cu sclavi (1638), dar mai ales Canada (după 1608) i-au adus Franţei
plusul de glorie şi bogăţie de care viitorul rege-soare, Ludovic al XIV-lea (1643-1715) avea nevoie3. Criza economică
apare spre mijlocul secolului al XVIII-lea, iar intenţiile de reformă economică ale unor tehnocraţi ai vremii precum Turgot4
sau Necker5 se împotmolesc în conservatorismul clasei nobiliare. Aici, se presupune că îşi are rădăcinile Revoluţia din
1789. Visul imperial francez revine în 1815, regimul celor 100 de zile, până la dezastrul final din 18 iunie 1815, la
Waterloo şi spre mijlocul secolului al XIX-lea, când Louis Napoleon Bonaparte, nepotul de frate al fostului împărat, după
ce este ales preşedinte în decembrie 1848, devine în 1852 împăratul Napoleon al III-lea. Chiar dacă a început sub bune
auspicii, cel de-al II-lea imperiu se prăbuşeşte în anul 1870, când Franţa intră în războiul cu Prusia, pe care-l pierde în
1871, fapt ce va provoca efecte negative de proporţii naţionale, din care se va ieşi foarte greu şi abia după 19506.
Primul „imperiu german“, primul „Reich“, este cel al lui Otto I, rege al Germaniei şi al Italiei şi care fondează în
anul 962, Sfântul Imperiu Romano-German. Urmaşii săi la tron vor încerca păstrarea unităţii politico-teritoriale până la
Reforma religioasă din secolul al XVI-lea şi, mai ales, până la finalul Războiului de 30 de ani şi la Pacea de la Westfalia
(1648), care transformă spaţiul german într-un mozaic de unităţi politice şi religioase7.
Uniunea celor „doi regi catolici”, Ferdinand de Aragon şi Isabella de Castilia (1469), deschide perioada de
apogeu a monarhiei spaniole. Descoperirile geografice şi cuceririle coloniale din Caraibe şi America de Sud fac din regat
un imperiu care se simte pe mări la el acasă prin Cristofor Columb, apoi Cortés şi Imperiul Aztec (1519-1521), Pizarro şi
Imperiul Inca (1531-1533). Momentul de cumpănă în stăpânirea mărilor este 1588, când Armada spaniolă este înfrânta
de o nouă putere maritimă în ascensiune, Anglia reginei Elisabeta I. Pe continent, frontierele se lărgesc iar în 1580,
regele Filip al II-lea primeşte ca moştenire pe vecina Portugalie dar, uniunea nu va rezista decât 60 de ani, după care
reîncepe o lungă decădere8.
Comerţul şi politica au condus la o continuă răspândire a influenţei britanice. Singapore a fost fondat în anul
1819, însă următoarea mişcare importantă a avut loc după o jumătate de secol, când Burma şi Malaya (astăzi Birmania,
respectiv Malaezia) au fost cucerite după o serie de războaie şi tratate9. Franţa a cucerit Indo-China (Vietnam,
Cambodgia şi Laos), în mod asemănător. Expansiuni şi mai importante au fost înregistrate şi în Asia Centrala, de către
ruşi, care au pătruns până în Persia şi Afganistan. De vreme ce noile lor teritorii au fost încorporate în statul rus, formând
o masă neîntreruptă de teritorii, era uşor de trecut cu vederea faptul că, acestea erau, la urma urmei, colonii aflate sub
stăpânirea ruşilor, nu doar pe timpul ţarilor, ci chiar şi în perioada sovietică. Deoarece „succesele” ruşilor păreau să pună
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în pericol India britanică, rivalitatea anglo-rusă a devenit foarte intensă la sfârşitul secolului al XIX-lea10. Din această
cauză, state ca Persia, Afganistan şi Tibet aveau o independenţă fragilă, deşi cele două mari puteri au căzut în cele din
urmă de acord asupra unei diviziuni în „sfere de influenţă”, în care fiecare dintre ele putea interveni, dacă interesele îi
erau ameninţate11.
Lucrările realiştilor secolului al XX-lea, ne reliefează cu multe argumente plauzibile că „acţiunile statelor nu sunt
determinate de principii morale şi aranjamente legale, ci de raţiuni de interes şi putere”12. Etica este benefică atât timp
cât nu încearcă să impună agresiv norme şi reguli. Dacă etica este impusă, legitimitatea valorilor este pusă la îndoială,
pentru că, în general etica este un instrument al binelui, prin care se doreşte combaterea unor fenomene negative.
O opinie comună în literatura de specialitate este aceea că, după 1989 mediul politic internaţional a suferit o
serie de modificări radicale, inclusiv în privinţa caracteristicilor de bază ale organizării lumii. O primă schimbare care ne
transmite că ar trebui să fim motivaţi să cercetăm implicaţiile modelului interdependenţei în relaţiile internaţionale este
aceea că, puterea, anterior bipolară, este în prezent inegal distribuită, iar la această nouă repartiţie participă nu numai
actorii clasici ai lumii, statele corporaţiile transnaţionale sau organizaţii neguvernamentale13. În acest cadru post-bipolar
al organizării internaţionale, cel mai de seamă fenomen care caracterizează perioada de după 1989 este globalizarea.
Uniunea Europeană comparată cu un imperiu modern nu este chiar o abordare prea hazardată, deoarece
pornind de la premisa că, Uniunea, nu este decât o altă expresie istorică, încă nedefinitivată, a unui imperiu clasic,
indiferent sub ce denumire preferăm să îl denumim. În secolul al XVIII-lea, Voltaire definea Europa ca pe „un fel de mare
republică împărţită în mai multe state”. Pe 19 septembrie 1946, Winston Churchill, însoţit de fiica sa, intră în Marele
Amfiteatru al Universităţii din Zürich iar discursul pe care-l pregătise vorbea despre datoriile Franţei şi Germaniei faţă de
Europa comună. „Care este remediul?” – se întreba el după trecerea în revistă a gravelor consecinţe ale războiului. „Să
refacem textura Europei, sau a celei mai mari părţi a ei, şi să-i creăm un edificiu în care ea să trăiască în pace,
securitate şi libertate. Trebuie să clădim un fel de State Unite ale Europei”.
Imperiile sunt de cele mai multe ori, expresia unei voinţe de putere care nu se menţine decât atâta timp cât este
susţinută de dinamica expansiunii. S-ar putea spune că, Imperiul se va întoarce acasă, adică în Europa? Graniţele s-au
mişcat în secolul al XX-lea, mai repede şi mai mult decât în secolele anterioare. Şi senzaţia de mişcare a graniţelor a dat
deopotrivă mari bucurii, mari dezamăgiri naţionale şi mai ales stări puternice de nesiguranţă şi incertitudine. În secolul al
XX-lea am asistat la prăbuşirea imperiilor rus, german, austro-ungar, otoman la sfârşitul Primului Război Mondial, a celor
nazist şi japonez la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, a celui sovietic în 1991. Imperiile odată căzute, pe cenuşa
lor au înflorit statele naţionale, unele nou create, altele mărite şi reconfigurate. Dacă imperiile sunt creaţii prin forţă,
naţiunile sunt creaţia „plebiscitului cotidian”, a voinţei de a trăi împreună, cum menţiona Ernest Renan14. Deci naţiunile
au durată, în vreme ce imperiile, mai devreme sau mai târziu, se prăbuşesc.
Al Doilea Reich, cel al împăraţilor Wilhelm I şi Wilhelm II, s-a destrămat din cauza înfrângerii în Primul Război
Mondial. Înfrângerea a fost cauza imediată, care a provocat schimbările la nivelul elitei politice şi militare şi a adus mari
greutăţi economice şi ameninţări sociale. Rusia ţaristă imperială s-a destrămat datorită celor două revoluţii, din februarie
şi octombrie 1917, provocate şi impulsionate de înfrângerile din timpul primului război mondial. Imperiul Habsburgic şi
cel Otoman se destramă în condiţiile în care formula de guvernare imperială nu mai oferă soluţii mişcărilor sociale şi
naţionale. Dispariţia lor e generată în principal de poziţionarea celorlalte mari puteri faţă de ele. Atitudinea marilor puteri
e până la urmă factorul esenţial al destrămării. Austro-Ungaria şi Imperiul Otoman dispar pentru că celelalte mari puteri,
nu le mai susţineau. Imperiul Habsburgic era un pilon al echilibrului european. Ceea ce nu a însemnat, desigur, că
viitorul Imperiului Habsburgic nu era pus în dubiu. Nici una dintre marile puteri nu vedea însă atât de aproape momentul
destrămării. Primul Război Mondial provoacă schimbarea de optică a marilor puteri. Edward H.Carr în lucrarea apărută
în Marea Britanie în anul 1939, The Twenty Years Crisis, aminteşte că „în ordinea internaţională, rolul puterii este mai
mare, iar cel al moralităţii este mai mic, (…), la sfârşitul istoriei, politica va fi un teritoriu unde conştiinţa şi puterea se vor
întâlni, unde factorii etici şi cei coercitivi ai vieţii umane se vor întrepătrunde”15. Europa devine astfel actorul dominant pe
scena globalizării prin acţiunile sale mult mai eficiente aplicate pentru realizarea obiectivelor imediate în relaţiile
intercontinentale. Influenţa sa se manifestă prin mijloacele şi instrumentele specifice noilor atribute ale politicii
moderne16.
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În vremurile noastre, în plin proces de globalizare, graniţele cunosc un proces dublu, pe de o parte se
fluidizează, devin mult mai permisive, pe de alta dobândesc un sigiliu al definitivului. În vestul continentului european
faptul e o certitudine. Ele continuă să fie un fenomen dinamic în spaţiul ex-sovietic, unde problema frontierelor se ridică
acut, sângeros ca în Caucaz17, sau la Nistru, în regiunea Transnistria, respectiv în Moldova de peste Nistru, ori se ridică
între Federaţia Rusă şi Ucraina pentru stăpânirea Crimeii. Calificată drept organizaţie internaţională cu vocaţie regională,
fără ca prin tratatele de bază să i se ofere o definire clară a naturii sale, Uniunea Europeană, încorporează uniuni
vamale, economice şi monetare, politici interguvernamentale, o dimensiune politică distinctă, într-un cuvânt, reprezintă
un proces în plină desfăşurare. Acest proces denumit construcţie europeană nu poate fi redus la concepte deja devenite
tradiţionale precum: instituţie, zonă economică de liber schimb, organizaţie internaţională, stat european, uniune vamală.
A încerca o calificare din perspectiva unui singur concept ar însemna o eroare, să nu luăm în considerare natura
complexă, hibridă a Uniunii.
O Europă cu „instituţii suple” şi cu o construcţie politică flexibilă este un concept care uneori riscă să fie înţeles
greşit pentru că: „în uzajul anglo-saxon, federalismul înseamnă centralism[...], iar în uzajul german, pe de altă parte,
federalismul se referă la descentralizare”18. Şi totuşi acest concept constituie fundamentul pentru cele patru directive
irevocabile, şi anume loialitatea faţă de un cult al non-violenţei şi respectul pentru orice formă de viaţă, loialitatea faţă de
cultul solidarităţii şi ordinii economice juste, loialitatea faţă de o cultură a toleranţei şi a unei vieţi conduse de adevăr, şi
nu în ultimul rând, loialitatea faţă de un cult al drepturilor egale.
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BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI UTILIZATORII EI
Violeta Tibori
“Biblioteca furnizează informaţia şi ideile indispensabile
oricui vrea să reusească în societatea de azi care se bazează pe informaţie şi
cunoaştere” [Manifestul bibliotecii şcolare, IFLA, 2002]

Abstract. The school libraries and there users. This work presents the actually status of school libraries in the new
terms of so called “communicational revolution” wich is about to change the whole sphere of education. The specific position of
school libraries within the scholar activities is conditioned by the curriculum, the demands of the teachers, the family environmen,
and media technology. The librarian must adapt his work to these circumstances. The users of school librarians are mostly pupils,
teachers and staff. The school libraries had to adapt its work to the user’s requirements in order to offer all the informations they
need. It can be asserted, by this angle that is the duty of librarian to induct new methods of spreading books and informing the
readers by information technology and by automatization of different services.
Keywords: school library, librarian, pupils, teachers, books, information.
Cuvinte cheie: biblioteca şcolară, bibliotecar, elevi, profesori, cărţi, informaţie.

La fel ca şi societatea, şcoala românească contemporană se află în plin proces de transformare, atât în
legătură cu structura şi conţinutul procesului instructiv-educativ, cât şi în legătură cu tehnologia acesteia.
Procesul de diferenţiere a învăţământului se desfăşoară spre adâncirea în domenile cunoaşterii ştiinţifice, cât
şi în direcţia satisfacerii în cât mai mare măsură a intereselor, aptitudinilor, şi particularităţiilor psiho-individuale ale
elevilor.1
În societatea de astăzi, când prea puţini părinţi sunt educaţi, deci nu ştiu cum să-şi formeze copiii, şcoala este
concepută ca un spaţiu al instrucţiei elevilor, dar în multe cazuri şi al familiilor acestora.
Bibliotecile şcolare
Azi biblioteca înseamnă ”o colecţie de documente (carte, ziare, materiale audio-vizuale, alte suporturi
informaţionale), având caracter enciclopedic, adecvat nivelului şi profilului unitătii de învăţământ; cu personal special
afectat pentru achiziţionarea, prelucrarea, organizarea şi valorificarea fondului de publicaţii şi a celorlalte categorii de
documente.’’2 Punerea în valoare a colecţiilor se face prin sălile de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.
Bibliotecile şcolare fac parte din reţeaua bibliotecilor naţionale şi sunt de drept public sau privat. Ele
funcţionează în subordinea Ministrului Învăţământului şi sunt parte integrată a procesului de instruire formare şi educare.
(L.B., art. 36,c).3 Funcţia esenţială a bibliotecii şcolare este cea info-documentară, de valorificare colecţiilor de publicaţii
şi a bazelor de date în sprijinul procesului de educaţie şi învăţământ, care se desfăşoară în instituţiile şcolare de care
aparţin.4
Reţeaua bibliotecilor de învăţământ este cea mai bogată, atât ca număr cât şi ca volume deţinute (10122 unităţi
şi peste 87108 mii volume).5 Ca instituţie de informare şi spaţiu al comunicării, biblioteca a fost permanent raportată la
colectivitatea a cărei interese de informare şi documentare le serveşte şi pentru care a fost şi creată
Tendinţa actuală este de a transforma bibliotecile în centre de documentare şi informare, care să reflecte
interesele prezente sau posibile ale utilizatorilor, să cerceteze, semnaleze, descrie şi difuzeze documente şi informaţii în
scopul constituirii unor baze de date care să faciliteze munca intelectuală la nivel individual, dar şi ca formă de
organizare a informării şi documentării întregii comunităţi.6
Datorită programelor de finanţare din ultimii ani, multe biblioteci şcolare beneficiază şi de calculatoare,
aparatură audio-vizuală, dar şi instrumente de informare cum sunt dicţionarele recente, ghiduri, bibliografii, specializate
şi chiar presă de informare centrală şi locală de care cetăţeanul are nevoie.
Colaborarea între biblioteci şi şcoli este necesară pentru a corobora oferta bibliotecilor în materie de resurse de
informare şi documentare şi cerinţele informaţionale ale şcolii.7 Sunt delimitate patru functii mai importante a bibliotecii
şcolare: pedagogică, gestiune a documentelor, culturală, comunicare. Ea participă la realizarea obiectivelor sistemului
de învăţământ, în ansamblul său, precum şi obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi profiluri de învătamânt.
1
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Obiectivele Bibliotecilor şcolare
Ca parte integrantă a sistemului educaţional, biblioteciile şcolare au un rol important şi bine definit. În Manifestul
Bibliotecii şcolare, promovat de IFLA, printre obiectivele instituţiei se află şi cel privitor la crearea şi întreţinerea la copii a
obiceiului şi plăcerii de a citi şi învăţa, de a folosi bibliotecile, astfel încât acestea să se păstreze toată viaţa; să ofere
elevilor ocazia de a experimenta creaţia şi folosirea informaţiei pentru dobândirea cunoştinţelor, să asigure accesul
elevilor la resursele şi posibilităţile locale, regionale, naţionale, şi mondiale; să organizeze activităţi care să contribuie la
formarea la elevi a conştiinţei şi sensibilităţii culturale şi sociale; să colaboreze cu elevii, părinţii şi profesorii la
îndeplinirea misiunii şcolii.8
Activitatea bibliotecarului se desfăşoară în cadrul procesului de predare învăţare, el trebuie să fie un om de
cultură, un pedagog, un psiholog şi un bun specialist în bibliologie, el îndrumă cititorii să aleagă cărţi potivite vârstei lor,
nivelului de înţelegere şi aspiraţiilor sale.9 Prin activitatea sa, bibliotecarul şcolar sprijină elevii şi cadrele didactice în
îmbunătăţirea procesului de învăţământ.
În ultimii ani, profesia de bibliotecar a cunoscut numeroase transformări. Bibliotecarul a devenit un element
stimulator, care nu se mărgineşte spre a fi numai custode al depozitului de cărţi, ci caută sa fie un difuzor al culturii. El
nu este un funcţionar pasiv, ci un factor stimulator, care caută să pună în mişcare cartea. Pentru cititor, bibliotecarul este
un îndrumător, care prin sfaturile sale îl modelează în procesul evolutiv al lecturii. Rolul bibliotecarului este, în esenţă, de
a fi intermediar între publicaţii şi mijloacele de regăsire a acestora. Activitatea bibliotecarului nu se rezumă doar la
regăsirea titlurilor solicitate de utilizator, ci include şi luarea unor decizii privind formatul şi mijloacele de furnizare a
documentelor.
În plus, bibliotecarii trebuie să prelucreze şi să echlibreze colecţii de informaţii nu numai tipizate, ci si electronice,
făcând trecerea de la practica şi tehnicile de păstrare a documentelor la cea de transmitere a lor.
Munca de organizare a bibliotecii şcolare, presupune pe lângă cunoştinţele de biblioteconomie pe care ar trebui
să le posede fiecare bibliotecar, şi cunoaşterea aspectelor specifice şcolii în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca
respectivă, dar şi zonei în care se află amplasată. Activitatea bibliotecii şi a bibliotecarului şcolar nu mai constituie doar
un mijloc auxiliar al procesului de educaţie, ci este parte integrantă a acestuia.
Utilizatorii biblioteciilor şcolare şi nevoile lor
Poziţia bibliotecii in şcoală este determinată de programă, de cerinţele profesorilor, mediul familial din care fac parte
elevii, de modelele generate de cadrele didactice şi de părinţi, dar şi de efectele consumului şi modelelor generate de
mass-media iar bibliotecarul şcolar trebuie să se adapteze acestui fenomen. Publicul bibliotecilor şcolare este format
din elevi, cadre didactice şi personalul şcolii. Fiecare din aceste categorii au o psihologie proprie de care bibliotecarul
trebuie să ţină seama pentru a-şi atinge obiectivele educaţionale. Pe de altă parte schimbările survenite în tehnologia
comunicaţiilor modifică nu numai practicile economice ci şi cunoştinţele oamenilor, implicit a elevilor.
Înainte de 1989, lectura canaliza interesul unor importante categorii de oameni, oferind pe lângă informare şi
recreere un refugiu, o compensaţie şi o formă de rezistenţă faţă de o viaţă intelectuală programată10. Cărţile reprezentau
singurele instrumente de comunicare scrisă, care aveau atât caracter public cât şi individual. După 1989, în condiţiile în
care revoluţia informatică tinde să reconfigureze domeniul educaţiei, determinând schimbarea paradigmei de generare şi
transmitere a cunoaşterii, interesul pentru lectură a scăzut în detrimentul vizionării TV. Dar, ca urmare, probabil, a
creşterii preţului cărţii se constată o oarecare creştere a lecturii prin intermediul bibliotecilor publice şi şcolare11.
Prin urmare, în societatea contemporană opinia publică este modelată de mijloacele moderne de
comunicare, în special de audio-vizual. Aceasta influenţează priorităţile culturale, gusturile, reprezentările sociale şi chiar
nevoile de consum. Se poate spune că asistăm la o „criză a ştiinţei de carte” în sensul că prea puţini dintre cetăţeni
citesc de bunăvoie o carte, revistă sau ziar, în schimb petrec un număr mare de ore în faţa televizorului. 12 Nu toate
categoriile de public se comportă la fel vizavi de asaltul informatic, fiecare reactionând în mod specific la mesajele
primite.13 Din această perspectivă putem spune că există tot atâtea categorii de public, câte tipuri de mesaje există.
Informatizarea societăţii pe lîngă beneficii, determină o comoditate a utilizatorilor din biblioteci. Pe internet este
mai uşor să ajungi la informaţia dorită, dar ne îndepărtează de studiul cărţii.14 Bibliotecile şcolare trebuie să se adapteze
cerinţelor utilizatorilor actuali şi să ofere informaţiile pe care acestea le solicită. Din acest punct de vedere putem afirma
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că astăzi rolul bibliotecarului este de a introduce noi metode de difuzare a cărţilor şi informare a cititorilor prin
informatizare şi automatizarea diferitelor servicii.15
Bibliotecile, indiferent de statul lor, au toate aceeaşi problemă: captarea publicului de mass-media şi internet
atât pentru lectură cât şi pentru alte informaţii. Publicul de orice vârstă, respectă biblioteca, dar o utilizează puţin în
legătură cu nevoile lor de cunoaştere, ca loc de socializare, un for de comunicare între cititori şi aceia care crează sau
pun în circulaţie cărţile.
Publicul infantil şi cei aflaţi la pubertate
Această categorie cuprinde preşcolarii şi populaţia şcolară di clasele I-VIII.
Copiii şi tinerii reprezintă o categorie importantă pentru că ei sunt în formare, uşor de modelat, şi constituie
viitorul public adult al bibliotecilor, dar şi viitorul electorat de care depinde politica ţării şi politicile regionale.
În raport cu mass-media, sub aspect cantitativ, dar si calitativ oferta pieţei româneşti pentru acest public este
modestă. Există puţine emisiuni speciale de radio şi TV, iar rolul educaţional al acestora este abordat superficial.
Ei sunt aflaţi în atenţia profesioniştilor din biblioteciilor şcolare dar şi publice, care au secţii speciale şi
programe care în cadrul activităţii de animaţie, urmăresc formarea şi dezvoltarea aptitudinilor pentru comunicare şi
practici sociale.
Este categoria de vârstă care acordă folosirii calculatorului cea mai mare parte din timp, unii din ei petrecând
până la 5 ore zilnic în faţa monitorului. 16 Copii folosesc computerul pentru jocuri, pentru a vedea filme, a asculta
muzică, a socializa cu colegii, dar prea puţin în legatură cu nevoile de informare pentru obligaţiile şcolare. Pentru o mare
parte dintre ei, obligaţiile şcolare sunt resimţite ca fiind coercitive.17
În ceea ce priveşte audio-vizualul, potrivit chestinarelor realizate de studenţii de la facultatea de Filosofie şi
Jurnalism a Universităţii Spiru Haret 18 s-a impus o observaţie interesantă: copii nu privesc la televizor emisiunile
dedicate lor, ci emisiuni sportive şi de diverisment pentru adulţi, de o calitate îndoielnică. (Dansez pentru tine,
Mondenii, Divertis show etc). Numai 2% dintrre copii urmăresc rar emisiuni de pe canalele Discovery şi Animal Planet
care le-ar putea dezvolta cunoaşterea.
Genul de filme preferat de această grupă de vârstă, este acela de acţiune, deci violente, comedii, parodii, S..F
de genul Harry Potter, Jurassic Park, Stăpânul inelelor, care înlocuiesc nevoia de basm al copilăriei.
Copii asculta puţin emisiuni de radio, cel, mai mult se ascultă Pro FM, Europa FM, mai puţin radioul public.
Muzica pe care o preferă este de gen manele, Inna sau formaţii la modă.
În ceea ce priveşte lectura, datorită presiunii obligaţiilor şcolare, utilizatorii de această vârstă citesc cu
precădere bibliografia impusă de cerinţele şcolare (Amintiri din copilărie de Ion Creangă, Baltagul de Mihail Sadoveanu
etc), dar puţine cărţi din literatura universală (carţiile lui Jules Verne, Cei trei muşchetari de Alexandre Dumas). Fără a fi
constrânşi citesc Harry Potter, Cronicile din Narnia şi alte cărţi impuse datorită efectului ecranizării acestora.
În privinţa revistelor se observă interesul pentru reviste sportive pentru băieţi, iar pentru fete reviste de modă
sau de genul Cool Girl. Se citesc prea puţine reviste educative de genul Naţional Geografic, iar cotidianele nu-i
interesează.
Această categorie de vârstă, datorită obligaţiilor şcolare, frecventeză în proporţie mare biblioteca, atât cea
scolară, dar şi cea publică. În privinţa surselor de informare folosite, ei preferă Internetul, familia, profesorii.
Publicul adolescent şi tânăr
Cuprinde pupulaţia ce depăşeşte 14 ani, până la majorat sau până la intrarea lor în activitatea profesională. Se
caracterizează prin slabă curiozitate intelectuală, nu merg la teatru, ideea de muzeu le este străină, nu-i interesează
cititul în afara obligaţiilor şcolare, preferă cultura de masă difuzată de televizor, au fost obişnuiţi cu prea puţine practici
culturale. Este o ţintă secundară pentru mass-media. Conform chestionarelor amintite de Gheorghe Buluţă în cartea
Biblioteca in societatea informaţională, ei petrec mult timp cu prietenii sau colegii de şcoală19. Acordă mult timp şi
pentru computer, în special pentru corespondenţă prin Internet, (70% corespondează cu 6-8 persoane lunar) jocuri, dar
şi pentru a căuta informaţii pentu lucrările de la şcoală.
Televiziunea ocupă cca .3 ore pe zi cu toate că emisiunile radio -TV şi revistele destinate acestei grupe de
vârstă, nu sunt foarte numeroase şi predomină cele de modă, dragoste, muzică, sport, sex, în detrimentul emisiunilor
sau revistelor de cultură, spectacolelor de teatru cărţilor sau CD- uri. Sunt interesaţi de emisiunile de divertisment,
(Vocea României, Românii au talent etc.), dar apare şi interesul pentru jurnalele de actualitaţi şi filme.
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În ceea ce priveşte oferta radio, se menţine interesul scăzut pentru acesta, mai populare fiind programele
difuzate de Deea, Kiss FM, Campus ş.a.. Sunt apreciate formaţiile precum Paraziţii, Voltaj, şi manelele.
În ceea ce priveşte lectura, majoritatea adolescenţilor caută cărţi recomandate de profesori ca bibliografie
obligatorie sau cartea despre care se vorbeşte, literatură la modă. Prea puţini văd în bibliotecă o sursă de informare.
Dat fiind faptul că în şcoli se pune prea puţin accentul pe familiarizarea elevilor cu tehnica muncii intelectuale, aceştia
recurg pentru informare numai la surse clasice, la cataloagele bibliotecilor, dicţionare şi ignoră produsele de informare
pe suport electronic, realizate în biblioteci
În afara obligaţiilor şcolare citesc cărţi în vogă ca Codul lui Da Vinci, seria Amurg dar şi cărţi care sunt inspirate
din viaţa unor grupuri umane, dar prea puţină literatură clasică universală. De altfel şi datorită programei şcolare, mare
parte dintre ei, cu toate că sunt inteligenţi au un oarecare deficit de cunoştiinţe de cultură şi civilizatie. Ei preferă să
citească mai mult periodice cum sunt: Pro Sport, Pro TV Magazin, reviste de modă şi mai puţin reviste cu conţinut
cultural sau ştiinţific. La nivelul acestei categorii doar 58% frecventează biblioteca.20 În privinţa surselor de informare
preferă radioul şi televiziunea, urmate de Internet, mai puţin biblioteca.
Una din consecinţele acestor stări de lucru este absenţa lecturii de plăcere la publicului infantil şi adolescent.
Aceasta se observă mai ales în deficienţa de comunicare orală şi scrisă a acestora. Mulţi dintre elevi nu sunt obişnuiţi să
gândească, să întrebe de ce fac un anumit lucru, învaţă mercanic, dar nu se pot exprima decât cu dificultate în diferite
situaţii. Sunt obişnuiţi să imite, fără a reflecta, nu evaluează şi nu analizează, nu pot face un rezumat corect, nu ştiu să
selecteze ce este important dintr-un text.
Acest gen de automatism se observă şi în preferinţele tinerilor în cepriveşte activităţile şi locurile de timp liber
Astfel, sportul şi joaca pe PC sunt preferatele lor, după care urmează întâlnirile în aer liber cu colegii sau prietenii. Doar
8,6% citesc sau învaţă; 6,9% îşi petrec timpul liber la televizor, 4,9% ascultă muzică. Deci lectura este subclasată de
utilizarea PC-ului ( în alte scopuri decât cele didactice ).
Dacă ar fi să descriem profilul tinerilor de astăzi am putea spune că sunt dornici să înveţe şi să reuşească;
sunt instruiţi, ocupaţi, dezorientaţi, cu foarte puţin timp liber, grăbiţi şi în căutare de răspunsuri imediate; au abilităţi
tehnice din ce în ce mai evoluate; cu experienţă, de cele mai multe ori, mai mare decât a bibliotecarului; doresc un
răspuns rapid şi nu-i interesează cum este găsit; ei au impresia că Google rezolvă toate problemele.
La acest grup de populaţie, spre deosebire de şcoală, care este obligatorie, biblioteca nu este percepută ca un
spaţiu coercitiv. În această situaţia, bibliotecile, îi poate atrage, oferidu-le o modalitate de evaziune pozitivă, o formă
agreabilă de cunoaştere într-un spaţiu primitor şi securizant.21
În cazul copiilor şi tinerilor, bibliotecile pot fi o alternativă la procesul de învăţare sau un adjuvant necesar.
Educaţia în biblioteci se face aparent spontan şi cere copiilor mai puţin efort şi este adaptată nivelului lor, ajutându-i să
obţină mai multe satisfacţii.Biblioteca are menirea de a învăţa elevii cum să descopere şi să folosească informaţia, cum
să descopere frumuseţea operei literare, dar şi a creaţiei în general, cum să devină ei însăşi creatori de frumos. Tot în
bibliotecă, elevul învaţă cum să înveţe, cum să-şi formeze cultura generală, cum să lucreze cu diferite tipuri de
documente. Credem că, prin specificul ei, biblioteca oferă publicului mult mai multe posibilităţi de valorificare a
potenţialului afectiv şi intelectual decât informaţiile preluate de-a gata de pe internet .
În concluzie elevii nu mai acordă aşa multă atenţie lecturii, ca mod de formare, educaţie şi dezvoltare
psihologică. Cu cât vârsta elevilor creşte, numărul cititorilor tradiţionali scade, deoarece ei descoperă şi sursele de
informare digitizate. Lipsa lecturii la elevi prejudiciază capacitatea lor de a extrage sinteza unui text, de a înţelege
mesajul acestuia.
Publicul adult al bibliotecilor şcolare
Este format, în mare parte din cadre didactice, deci un public instruit, absolvenţi ai universităţiilor, familiarizaţi
cu practici culturale, în a cărui buget de familie există un procent cât de mic dedicat cheltuielilor pentru servicii culturale.
Este genul de public care nu acordă credit presei necondiţionat, este informat şi din alte surse, selectează
presa scrisă conform opinilor şi gusturilor proprii, au un sistem de valori ierarhizat, are discernamânt şi spirit critic,
sesizează erorile apărute în presă, utilizează publicaţiile specializate în interes profesional sau curiozitate intelectuală,
acordă puţin timp emisiunilor TV. Profesorii au capacitatea de a provoca bucuria lecturii şi de a o orienta, dezvoltând
gustul estetic al elevilor.
Sarcinile unei biblioteci şcolare se pot grupa astfel:
1. Cunoaşterea nevoilor de lectură a utilizatorilor
.
Pentru a stabili care sunt nevoile de lectură a comunităţii căreia i se adresează, biblioteca porneşte de la
cunoaşterea sarcinilor ei şi a utilizatorilor cărora i se adresează.
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Elementele componente ale cerinţelor de lectură ale diferitelor categorii de utilizatori, pot fi urmărite şi
cunoscute pe mai multe căi: urmărirea atentă a solicitărilor pe o perioadă mai îndelungată; sondajele de opinie şi
cercetările sociologice; gradul de acoperire a cerinţelor de lectură cu diverse categorii de publicaţii; gusturile de lectură;
relaţiile stabilite între cititori şi bibliotecă; structura socio-profesională pe vârste şi sexe a cititorilor; pregătirea şi alte
aspecte ce pot interesa biblioteca în scopul unei mai bune orientări a activităţii sale.22
Din punctul de vedere al motivaţiei, există două tipuri de lectură:23
- lectura de informare/formare, de cele mai multe ori dirijată în cadrul procesului de învăţământ, sau
pentru satisfacerea unei curiozităţi şi în scop practic (a se orienta, a cunoaşte reguli utile în viaţa
cotidiană);
- lectura de divertisment sau destindere.
Literatura are o contribuţie majoră în educaţia şi instrucţia cetăţenilor, facilitând însuşirea unei limbi corecte,
bogate şi clare. Deoarece frecventarea bibliotecii de către cititori nu este obligatorie, bibliotecarul trebuie să vină în
întâmpinarea necesităţilor sau doleanţelor de lectură a acestora. Bibliotecarul trebuie să fie un consultant în domeniul
lecturii, un psihopedagog, pregătit să raspundă la întrebările cititorilor.24 Acest lucru se poate realiza cănd se stableşte o
legătură între biobliotecari şi utilizatori, când bibliotecarul intuieşte orizontul de cunoaştere a acestora, nivelul de
percepţie, capacitatea de înmagazinare şi dorinţa lor de cunoaştere.
2.Iniţierea elevilor în tehnicile de lucru
Prin dialogul cu elevii, bibliotecarul îndrumă lectura, ajutându-l să înţeleagă ce înseamnă percepţia lecturii, cum
trebuie citită o carte şi tehnici ale muncii individuale. Procesul familiarizării elevilor cu tehnicile muncii cu cartea trebuie
să includă şi formarea capacităţii de a folosi aceste tehnici potrivit genului, speciei căreia îi aparţine fiecare operă citită.
Pentru o lectură bună, cadrele didactice şi părinţii trebuie să ţină seama de mai mulţi factori:
- alegerea textelor în funcţie de vârstă;
- abordarea genurilor şi speciilor literare adecvate, punând accent pe textul narativ din sfera
îndrăgită de elevi;
- studierea dotării bibliotecii şcolii cu volume sau culegeri;
- cunoaşterea cărţilor de lectură de care dispun elevii acasă.
Pentru lecturile prevăzute în programa şcolară, elevilor li se va recomanda: să recurgă la însemnări sau
adnotări; să utilizeze fişele de personaje, de citate, de idei esenţiale; să folosească rezumate; pentru elevii din clasele
mari, să formuleze aprecieri critice sau judecăţi personale; să folosească sintezele pe bază de rezumate.
Îndrumarea lecturii elevilor este de lungă durată şi necesită o bună cunoaştere a particularităţilor de vârstă a
acestora. Începe în primele clase, de la primele îndrumări spre lectură şi se continuă în clasele mari prin discuţii despre
o lucrare citită de un grup de elevi. Cu ajutorul bibliotecarului, elevul poate învăţa cum se citeşte o carte şi tehnicile
muncii individuale.
În cazul lecturii de destindere, elevilor li se va recomanda unde să citească, iar pentru o bună înţelegere, să nu
sară pagini, să nu citească întâi sfârşitul cărţii, aşa cum unii dintre ei au obiceiul.
Cu ajutorul unor chestionare date elevilor, bibliotecarul va afla ce tip de lectură preferă elevii.
3. Iniţierea elevilor în tehnicile de autodidaxie.
Din punct de vedere al activităţii intelectuale, există o serie de deprinderi de ordin psihologic între indivizi.
Aceste diferenţieri se referă la modul diferit în care aceştia percep un text.25
Tipul vizual este reprezentat de cel care citeşte în gând, în actul lecturii foloseşte analizatorul
vizual, iar când ascultă o prelegere priveşte mimica vorbitorului pe care o reţine ca pe o imprimare.
- Tipul auditiv citeşte cu voce tare. Foloseşte atât analizatorul auditiv, cât şi pe cel vizual.
- Tipul motor când citeşte simte nevoia să se mişte.
- Tipul echilibrat, este tipul superior în perceperea lecturii.
Ţinând cont de aceste tipuri psihologice, putem vorbi de o tipologie a cititorilor.
Tipologia cititorilor
Cititorii unei biblioteci se împart în funcţionează de reacţia lor la munca intelectuală şi de felul cum
reacţionează la impresiile exterioare. Din acest punct de vedere distingem două tipuri de cititori:26
- Tipul dinamic, cel care începe o activitate repede, este exploziv, vorbeşte alert, este gălăgios, nu-i
place să aştepte, nu caută condiţii speciale de lectură;
22

Horvat, 1996, p. 182
Buluţă, şi colab. 2004a, p.51
24
Ibidem, p. 91
25
Ciubăncan, 2002, p.93
26
Ibidem, p. 94
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- Tipul static este calm, încet, caută condiţii speciale de lectură, este mofturos.
Bibliotecarul trebuie să ţină seama de caracterul elevilor din cele două categorii.
4. Modalităţi de stimulare a lecturii elevilor de către profesori şi bibliotecari27
Expunerea. La clasele mici, va fi folosită expunerea prin prezentarea atractivă a subiectului unei poveşti. La
clasele mari se poate realiza o expunere pe o temă dată împreună cu profesorii şi elevii.
Conversaţia este o metodă folosită des de profesori şi bibliotecar, aceasta ajutând la clarificarea unor probleme
şi conturarea unor opinii. Metoda duce la apropierea bibliotecarului de elevi, el devine un sfătuitor al acestora.
Munca independentă este procedeul prin care elevii sunt învăţaţi să-şi facă mici însemnări despre cartea citită, să
întocmească şi să folosească fişe etc.
Demonstraţia. Prin această metodă se poate demonstra elevilor superioritatea unei creaţii literarare în
comparaţie cu altele.
Cercurile de creaţie literară. Îndrumarea elevilor de la aceste cercuri va viza atât descoperirea unor opere
literare, cât şi deprinderea unui limbaj corect şi expresiv.
Cercurile literare şi de biblioteconomie. Sub îndrumarea profesorilor şi bibliotecarului, elevii aprofundează
probleme de istorie, critică literară, teorii ale literaturii etc.
Excursia literară presupune aprofundarea cunoştinţelor despre un scriitor prin vizite la case memoriale.
Procesul familiarizării elevilor cu tehnicile muncii cu cartea trebuie să includă şi formarea capacităţii de a folosi
aceste tehnici potrivit genului, speciei căreia îi aparţine fiecare operă citită.
În afara activităţilor amintite mai sus, biblioteca poate organiza medalioane literare, concursuri, expoziţii de carte,
întâlniri cu scriitori şi editori, vitrine cu noutăţi editoriale, rafturi tematice, colocvii, seri de lectură etc.
5. Participarea elevilor la activitatea bibliotecii
În vederea atragerii elevilor spre lectură, bibliotecarul poate antrena un grup de elevi, cărora să li se încredinţeze
nişte sarcini: elaborarea unor recenzii sau prezentare de carte, organizarea unor expoziţii tematice, pregătirea unor
concursuri literare sau excursii tematice, ordonarea unor cărţi în raft, întocmirea fişelor tematice, recondiţionarea cărţilor
deteriorate. Antrenarea elevilor la aceste activităţi poate contribui la dezvoltarea deprinderii de muncă individuale, la
creşterea interesului pentru lectură, la o atitudine critică faţă de aceasta.
Bucuria lecturii la elevi nu poate fi prinsă în formule; ea apare discontinuu şi depinde de calitatea spaţiului deschis
între cititor şi text. Crearea acestui spaţiu depinde nu numai de text, de latenţele lui seducătoare, ci în mare măsură de
ochiul cititorului, de capacitatea lui de a intui promisiunea bucuriei, de a recunoaşte frumuseţea. Orientaţi, elevii vor
înţelege că în relaţia scriitor-text-cititor, lectorul preia funcţia unui colaborator, dacă nu chiar pe cea de complice, astfel,
sensul textului ajunge să fie „preconizat de cititor”, „construit” şi nu descoperit. Cititul va deveni o activitate de
producere, nu de re-producere a sensului. Lectura trebuie să devină un act productiv care-l acaparează pe cititor în
„plăcerea de a scrie/rescrie (mental) textul. Sintagme precum plăcerea textului sau bucuria lecturii denumesc
„componenta afectivă” a întâlnirii cu cartea, sau „faţa ei pozitivă”. Există, evident, şi feţe neplăcute pentru elevi ale
lecturii, precum efortul, disconfortul, plictiseala. Printr-un demers problematizant şi creativ, profesorul sau bibliotecarul le
poate câştiga simpatia elevilor şi chiar complicitatea pe care o presupune lectura.
Colaborarea dintre bibliotecar şi cadrele didactice poate rezolva o problemă permanentă a elevilor, aceea a
învăţării. Biblioteca pune la dispoziţia cadrelor didactice publicaţii de informare curentă, de psihologie, pedagogie şi
metodică, material didactic şi spaţiu dotat cu diferite tipuri de documente pe suporturi diferite şi mijloace electronice
(calculatoare, videoproiector, casetofon ş.a) pentru desfăşurarea unor lecţii în colaborare cu bibliotecarul. Împreună cu
elevii, bibliotecarul şcolar şi profesorii pot organiză diferite acţiuni dedicate patrimoniului cultural, istoriei, literaturii etc.
În concluzie, biblioteca oferă tuturor membrilor comunităţii şcolare servicii de educaţie, cărţi şi alte surse care
le dezvoltă spiritul critic şi le permite să folosească în mod eficient informaţia, indiferent de formă şi suport. Aceste surse
de informare completează şi îmbogăţesc manualele şi materialele auxiliare cu rol pedagogic.
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Abstract. Considerations on Educational Policy in Nowdays Romania in Secondary Education. The study treats the
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Legea educaţiei şi reforma statului. În România ultimilor ani (mai ales după 2009), politica educaţională
urmăreşte obiective încadrate în ceea ce un important personaj politic numeşte „reforma statului”. Această „reformă a
statului” s-a clădit prin adoptarea, mai ales prin procedura numită „asumarea răspunderii” a unui mare număr de legi
extrem de importante pentru funcţionarea societăţii româneşti.1 „Începe să se contureze destul de clar că finalitatea o
reprezintă crearea unei administraţii publice minimaliste şi transferul de responsabilitate către corporaţiile private. Cu
alte cuvinte, organizarea statală, aşa cum o cunoaştem, va înceta să existe. Sănătatea, educaţia, apărarea, poliţia,
asigurările şi pensiile, transporturile, sistemul energetic şi, în general, toate serviciile oferite în mod tradiţional de către
stat vor fi privatizate. Îşi vor permite astfel de servicii numai cei care îşi vor putea asigura venituri suficiente pe cont
propriu. În acest timp, o mare parte din populaţie nu îşi va mai putea satisface nici măcar nevoile primare, ceea ce va
echivala cu o condamnare la sărăcie, şi poate chiar la moarte. Este un scenariu la care, din păcate, deja asistăm
neputincioşi. Oare asta este "reforma statului", pentru care au votat milioane de români?”2
În lumina celor spuse mai sus, prin „reforma” sau „modernizarea” statului, se urmăresc următoarele obiective:
- Scăderea cheltuielilor statului, care să nu-şi mai îndeplineşte funcţiile tradiţionale;
- Îndeplinirea acestor funcţii de către organizaţii private, care ar urma să beneficieze de bani publici (vezi Legea
Educaţiei Naţionale, care la articolul 9 (2) stipulează: „Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru
toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. De asemenea, statul asigură
finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat de stat, particular şi confesional, precum şi cel
postliceal de stat. Finanţarea se face pe baza şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar...”).
Aşadar, în domeniul învăţământului, se urmăreşte reducerea cheltuielilor prin desfiinţarea unui mare număr de
şcoli şi, mai ales, prin reducerea numărului de profesori din sistemul de stat. Coroborat cu finanţarea per elev a şcolilor
private, rezultă foarte clar obiectivele legii educaţiei: sprijinirea învăţământului privat în detrimentul celui de stat.
În legătură cu disponibilizarea personalului din educaţie, motivaţia pentru această măsură a fost următoarea:
„În memorandumul cu Banca Mondială [august 2009], insă, se arată că, spre deosebire de Germania sau de Franţa,
unde media este de 22 de elevi la clasă, în România, aceasta este de doar 20,6 elevi si continuă sa scadă.”3 Ce nu ia în
consideraţie Banca Mondială este că în România există şcoli în mediul rural, uneori în localităţi izolate, cu un număr
restrâns de elevi, dar care au dreptul la educaţie, conform Constituţiei României. Din cauza faptului că sunt puţini elevi
pe un nivel de studiu, mulţi copii din satele româneşti fac carte „la simultan”.
Până la restructurările ordonate de guvernarea PDL, între 1999 şi 2008, numărul de profesori a scăzut, în mod
natural cu mai bine de 20 000 de persoane.4 În ciuda acestui fapt, în ultimii ani au fost restructuraţi din învăţământul de
stat câteva mii de profesori.5

1

Iată unele legi adoptate prin asumarea răspunderii:

1. Legea Educatiei Nationale – Legea nr. 1/2011 – Monitorul Oficial nr. 18 din 2011
2. Codul Muncii – Legea nr. 40/2011 – Monitorul Oficial nr. 225 din 2011
3. Codul Civil – Legea nr. 71/2011 – Monitorul Oficial nr. 409 din 2011
4. Codul Penal – Legea nr. 202/2010 – Monitorul Oficial nr. 714 din 2010
5. Legea asistentei sociale – Legea nr. 292/2011 – Monitorul Oficial nr. 905 din 2011
6. Legea salarizarii unice – Legea nr. 329/2009 – Monitorul Oficial nr. 761 din 2009
7. Legea dialogului social – Legea nr. 62/201 – Monitorul Oficial nr. 322 din 2011
8. Legea privind promovarea judecatorilor la ICCJ – Legea nr. 300/2011 – Monitorul Oficial nr. 925 din 2011 etc.
2
Ion 2010.
3

Banca mondială: România are prea mulţi profesori, http://www.ziare.com/scoala/profesori/banca-mondiala-romania-are-preamulti-profesori-862241, 22 august 2009.
4
Evoluţia numărului de salariaţi în perioada de boom economic: România versus 31 de ţări, http://businessday.ro/04/2011/evolutianumarului-de-salariati-in-perioada-de-boom-economic-romania-versus-31-de-tari/, 1 aprilie 2011.
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Tot în numele economiilor la buget, s-au închis un mare număr de şcoli (circa 1000 de unităţi şcolare). În
virtutea noii legi a educaţiei, în toamna anului 2012 şcolile cu mai puţin de 300 de elevi ar trebui desfiinţate, altfel nu mai
primesc finanţare din partea Ministerului Educaţiei; sunt salvate doar acele şcoli ale căror cheltuieli de funcţionare
(inclusiv salariile profesorilor) ar fi suportate de autorităţile locale.6 Dezavantajele închiderii unor şcoli sunt mari: copiii
sunt obligaţi să facă naveta pentru a urma studiile; în caz de situaţii speciale (de exemplu căderi masive de zăpadă)
copiii ar fi obligaţi să stea acasă etc. Anumiţi locuitori din mediul rural consideră că desfiinţarea şcolii ar aduce atingere
prestigiului şi identităţii localităţii lor.7 Ca să nu mai spunem de faptul că statul trebuie să garanteze dreptul la educaţie
pentru fiecare cetăţean, chiar dacă acesta locuieşte într-o zonă izolată. Ministrul de externe, fost ministru al educaţiei,
profesorul Andrei Marga aprecia că decât să desfiinţăm şcolile, acolo unde sunt elevi puţini, mai bine asigurăm
mobilitatea profesorilor şi chiar s-ar face economii la buget: „Costă mai puţin şi eficienţa e mai mare.”8
Baza politicilor educaţionale din România ar fi trebuit să fie Pactul Naţional pentru Educaţie semnat la 5 martie
2008 de către reprezentanţii partidelor politice, a Academiei Române, a diferitelor organizaţii profesionale etc. Din
nefericire, dincolo de o serie de principii generoase (modernizarea sistemului şi a instituţiilor de educaţie, realizarea
educaţiei obligatorii de 10 ani, descentralizarea), Pactul conţine şi prevederi care nu s-au respectat (alocarea a 6% din
PIB pentru educaţie) sau sunt inaplicabile (principiul „finanţarea urmează elevul/preşcolarul”).9
Ce se urmăreşte prin politica educaţională în România de astăzi a fost probabil dezvăluit prin stupefianta
declaraţie a fostului prim ministru al României, Mihai Răzvan Ungureanu: „în statul român educaţia e un dar, un cadou, o
subvenţie”10. În ciuda declaraţiei fostului prim ministru, Constituţia României stipulează la articolul 32 existenţa dreptului
la învăţătură pentru fiecare cetăţean.
Legea Educaţiei Naţionale, prin care se exprimă politica educaţională în statul român, a fost adoptată prin
asumarea răspunderii de către guvernul României la 28 octombrie 2010. După ce a fost promulgată de preşedintele
României, a fost publicată în Monitorul Oficial drept Legea nr. 1/2011.
Motivele declarate pentru care a fost elaborat un nou act legislativ privind educaţia au fost enumerate de
Raportul Comisiei prezidenţiale pentru învăţământ, prezidată de fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea (6 iulie 2007):
„Menţinerea actualului sistem de învăţământ din România pune în pericol competitivitatea şi prosperitatea ţării. Acest
sistem are patru mari probleme: este ineficient, nerelevant, inechitabil şi de slabă calitate.”11
Conform acelui raport, sistemul de învăţământ este ineficient, având în vedere rezultatele la evaluările
internaţionale; în legătură cu acest fapt, un mare susţinător al noii legi a educaţiei, preşedintele Traian Băsescu spunea:
„Pentru a argumenta câtă nevoie era de o reformă a sistemului de educaţie voi da câteva cifre: ultimul studiu PISA
situează România pe locul 49 la lectură, pe locul 47 la matematică, fiind cel mai prost situată în interiorul UE”. 12
Raportul Comisiei prezidenţiale arată că sistemul de învăţământ este nerelevant, întrucât ponderea celor care
abandonează şcoala este mai mare decât media UE, procentul celor care sunt absolvenţi de liceu este mai mic decât
media UE, participarea adulţilor la educaţia permanentă este mult mai scăzută etc.13
„Sistemul de învăţământ actual este inechitabil. Un sistem de învăţământ este echitabil dacă asigură elevilor
aceleaşi oportunităţi de învăţare şi de rezultate, indiferent de mediul socio-economic sau cultural din care provin. Din
păcate, în România, în ciuda intervenţiilor de până acum, se menţin inechităţi flagrante.”14 De exemplu, copiii din mediul
rural au şanse mult mai reduse de a-şi continua studiile liceale.
„Infrastructura şi resursele din sistemul de învăţământ sunt de slabă calitate.” Astfel, şcolile sunt slab dotate,
majoritatea sunt construite înainte de 1970, media de vârstă a profesorilor este în creştere; predarea se bazează în
continuare pe dictare, ceea ce face orele prea puţin atractive. În acelaşi timp, programele continuă să fie încărcate, iar
politizarea managementului este excesivă.15
Conform Ministerului Educaţiei, INS, citat de http://www.zf.ro/infografice/evolutia-numarului-de-elevi-si-profesori-in-perioada2001-2009-6132111/poze/, între 2001-2009, numărul de profesori a scăzut de la 271400 la 243600.
5
Nu am găsit date exacte în legătură cu numărul de profesori restructuraţi în ultimii 2-3 ani.
6
Zavaleanu 2012.
7
Idem.
8
Afirmaţie făcută în emisiunea Punctul de întâlnire, realizator Radu Tudor, difuzată pe postul Antena 3, duminică 6 mai 2012,
http://inregistrari.antena3.ro/view-06_May-2012-Punctul_de_%C3%AEnt%C3%A2lnire_cu_Radu_Tudor-23.html
9
Pactul Naţional pentru Educaţie.
10
Horvat 2012.
11
România educaţiei, România cercetării, Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile
educaţiei şi cercetării.
12
Traian Băsescu: În învăţământul universitar s-au format baroni, se tem că îşi pierd privilegiile, http://www.realitatea.net/traianbasescu-noua-lege-a-educatiei-nu-este-perfecta-suntem-la-inceput-de-drum_788167.html , 4 ianuarie 2011.
13
România educaţiei, România cercetării, Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile
educaţiei şi cercetării.
14
Idem
15
Idem
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Cu un alt prilej (un discurs din 29 martie 2010, prilejuit de dezbaterea publică privind proiectul Legii Educaţiei)
preşedintele României spunea: „Sistemul educaţiei din România e unul din cele mai slabe din Europa şi cel mai slab din
interiorul UE, din punct de vedere al performanţelor absolvenţilor; Nu s-a făcut nicio schimbare în sistemul de
educaţie, ci doar cârpirea sistemului de educaţie... Dacă este cineva care se consideră reformator al sistemului de
educaţie în ultimii 20 de ani, îl invit să privească rezultatele: copii tot mai puţin pregătiţi, cu şanse tot mai mici să facă
faţă în sistemul de muncă. Noua lege vizează formarea de competenţe...” În acelaşi discurs, preşedintele României
vorbea despre necesitatea reducerii orelor pe care copilul le petrece la şcoală, de la 29 la 25, la gimnaziu, de la 30 la 28
de ore la liceu”16 etc.
Marea problemă o constituie faptul că, după părerea noastră, analiza realizată de către Comisia prezidenţială
pentru învăţământ este superficială şi nu ţine cont de întreaga complexitate a situaţiei, aşa cum o să demonstrăm în
acest material.
Argumente ale partizanilor noii legi a educaţiei (Legea Funeriu):
1. „Opiniile privind reforma sistemului de educaţie din România, exprimate de comisarul european pentru
agricultură Dacian Cioloş în timpul recentei sale vizite la Bucureşti, sunt cele ale Comisiei Europene. România a adoptat
o reformă sistemică, ambiţioasă, la toate nivelurile educaţionale. Rezultatele româneşti la testele internationale arată
nevoia urgentă de consolidare a calităţii sistemului de educaţie în ansamblul său. De aceea, este important ca reformele
să continue, întrucât învăţământul poate fi ameliorat doar prin eforturi susţinute privind politica în domeniu. Educaţia si
pregătirea se află în centrul Strategiei Europa 2020, strategia de creştere a UE pentru următorii 10 ani. Mai ales în
perioade de criză şi austeritate, este esenţial ca reformele şi implementarea lor să fie construite pe un consens politic
solid pentru domenii de importanţă strategică, precum educaţia”.17
2. Iniţiatorii legii remarcă faptul că aplicarea în practică a noii legi creşte gradul de descentralizare a unităţilor
de învăţământ, prin faptul că acestea devin componente ale comunităţilor locale. De asemenea, ei consideră că se
stimulează concurenţa între şcoli18, prin aceea că sistemul finanţării per elev încurajează dezvoltarea şcolilor în care
învăţământul este de calitate, fiind solicitate de părinţi şi elevi.
3. Legea are în vedere, potrivit partizanilor săi, dezvoltarea competenţelor elevilor; prin urmare, actul legislativ
urmăreşte reforma curriculum-ului în sensul eliminării memorizării unor informaţii de către elevi.
4. Componenţa consiliului de administraţie (în care profesorii nu mai deţin majoritatea) are în vederea creşterea
responsabilităţii cadrelor didactice, dar şi a părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii locale, în ceea ce priveşte
desfăşurarea procesului de învăţământ.
5. Profesorii nu mai sunt titulari ai sistemului educaţional. Această prevedere a legii ar asigura, conform
iniţiatorilor ei, creşterea calităţii personalului didactic. Un reportaj difuzat pe postul de televiziune PRO TV (România, te
iubesc! Învăţământul românesc) exemplifică situaţia lui Radu, profesor de muzică, plecat pentru a profesa în Statele
Unite. „Nu e titular, stăpân pe post aşa cum era în România, ci reangajat în fiecare an, dacă şi-a respectat contractul şi
copiii. „Aici nu există conceptul de profesor titular pentru că, logic, un titular sau conceptul ăsta de titular presupune
plafonare, prăfuială, plictiseală.””19
6. Profesorii vor fi obligaţi să absolve un masterat şi să urmeze practica pedagogică, fiind plătiţi cu salariul de
profesor debutant; este o altă prevedere menită să crească gradul de pregătire a cadrelor didactice.
7. Depolitizarea sistemului s-ar asigura prin aceea că directorii vor fi numiţi de Consiliile de Administraţie şi nu
vor fi numiţi după sistemul actual de către partidele aflate la putere.
8. Clasa a IX-a va trece la gimnaziu; această prevedere a legii ar asigura scăderea abandonului şcolar; în
condiţiile în care învăţământul este obligatoriu timp de 10 ani, s-a constatat că majoritatea celor care părăsesc şcoala o
fac după terminarea gimnaziului (opt clase în sistemul vechi).
9. Legea Educaţiei pune accent pe educaţia timpurie, prin prevederea că este obligatorie frecventarea clasei
pregătitoare (clasa 0).
Ce i se poate reproşa noii Legi a Educaţiei?
1. Modul în care a fost adoptată, fără a fi discutată în Parlament. Adoptarea Legii Educaţiei, prin asumarea
răspunderii, fără un consens din partea tuturor forţelor politice, a profesorilor, a organizaţiilor profesionale, deschide
posibilitatea ca ea să fie abolită după ce s-ar schimba puterea în România. Pe de altă parte, Legea Educaţiei fiind o
16

Roşu 2010.
Declaraţia domnului Dennis Abbott, purtător de cuvânt al Comisarului European pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret,
Androulla Vassiliou, referitoare la poziţia Comisiei Europene faţă de reforma sistemului de educaţie din România,
http://www.edu.ro/13.12.raspunsCE.pdf
18
„Noua lege stimulează competiţia între şcoli şi universităţi. De asemenea noua lege dă deplină stabilitate sistemului, ancorându-l
însă în realităţile comunităţilor locale” (preşedintele Traian Băsescu) ( Dogaru 2011).
19
Reportajul România, te iubesc! Învăţământul românesc, difuzat în premieră în data de 1 aprilie 2012, pe postul de televiziune PRO
TV.
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lege organică, ea trebuia să fie adoptată de Parlament prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de
parlamentari.
Un alt element care pune semne de întrebare este faptul că o reformă a educaţiei propusă în vara anului 2009
(când ministru era Ecaterina Andronescu) a fost respinsă de Curtea Constituţională tocmai din cauză că legea a fost
adoptată prin... asumarea răspunderii, fără dezbateri parlamentare şi cu societatea civilă.
2. Statutul disciplinei religie în Legea educaţiei. Astfel, se poate reproşa Legii Educaţiei faptul că la articolul
18 (1) se stipulează că: „Planurile cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca
disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.”20 De ce nu se spune despre altă disciplină (de exemplu, istoria sau
matematica sau limba română etc) că este inclusă în trunchiul comun? Are religia un statut privilegiat în statul român?
De asemenea, religia este singura disciplină despre care legea stipulează că „va fi predată numai de personalul didactic
calificat”, conform articolului 18 (3).21 Să înţelegem că disciplinele celelalte pot fi predate şi de către personal
necalificat?22
3. Finanţarea învăţământului privat cu bani publici. O mare problemă o ridică articolul 9 (2): „Statul asigură
finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi
confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat
de stat, particular şi confesional, precum şi cel postliceal de stat. Finanţarea se face pe baza şi în limitele costului
standard per elev sau per preşcolar...” Atunci când s-au tăiat salariile profesorilor cu 25%, de ce statul finanţează
învăţământul particular? Această prevedere a Legii Educaţiei indică de fapt obiectivul legii: susţinerea învăţământului
privat în detrimentul celui public şi în concordanţă cu măsurile de „reformă a statului.”
4. Pierderea titularii în sistemul educaţional. Titulatura este un drept câştigat de multă vrem de către
profesorii din România; astfel, în proiectul legii instrucţiunii adoptată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1864) se
stipulează inamovibilitatea pentru profesorii de liceu, institutori şi învăţătorii definitivi.23 În reportajul de televiziune citat
mai sus, în care un profesor de muzică plecat în SUA nu este titular, noţiune care în concepţia sa „presupune plafonare,
prăfuială, plictiseală”, se spune, de asemenea, că dascălul român stabilit în America beneficiază de un „salariu de mii de
dolari, subvenţie de la stat pentru casă, asigurare medicală plus dentară”. Este o compensaţie mai mult decât suficientă
pentru faptul că nu este titular (activează într-o şcoală privată). În fapt, noţiunea de titular există şi în statele occidentale,
de exemplu în Franţa. Când ai un salariu mic, când munca ta nu-şi găseşte răsplata materială, dar şi morală meritată, nu
ai dreptul la o minimă protecţie conferită de titulatură? Pe de altă parte, titulatura nu înseamnă „plafonare, prăfuială,
plictiseală”. Un profesor titular de calitate îşi va face datoria cu conştiinciozitate, ba chiar mai bine, având liniştea pe care
i-o conferă minima siguranţă conferită de statutul său profesional în sistemul educaţional. E adevărat că există profesori
titulari care nu-şi fac datoria şi pe care nu îi poţi scoate din sistem decât cu mare greutate. Aceasta este însă consecinţa
unei politici în educaţie care nu a pus în centrul preocupărilor sale selecţia unui personal cu vocaţie pentru meserie. E
adevărat, de asemenea, că Legea Funeriu, la articolul 252 stipulează că „Personalul didactic titular în sistemul de
învăţământ preuniversitar, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional
unic de titularizare” şi că „Personalul didactic din învăţământul preuniversitar care a devenit titular prin repartiţie
guvernamentală sau prin orice altă formă legală beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic devenit titular
prin concursul naţional de titularizare.”24 În învăţământ are loc însă o permanentă fluctuaţie a forţei de muncă; mulţi
profesori, chiar şi cei titulari, se transferă la alte şcoli, considerate mai bune, mai ales în condiţiile în care nici titulatura
nu reprezintă 100% o protecţie împotriva restructurărilor masive întreprinse de guvern în ultimii trei ani. Astfel, conform
articolului 254 (13) se stipulează faptul că, în urma ocupării unui post într-o şcoală se pierde titulatura în sistemul
educaţional, fiind înlocuită cu titulatura în şcoala respectivă.
5. Reducerea învăţământului obligatoriu de la 10 ani la 9 ani. Legea educaţiei spune, la articolul 16 (1) că
„Învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăţământul primar şi cel gimnazial.”25 În ciuda acestui
fapt, la articolul 23 se stabileşte că învăţământul primar „cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.”26 Învăţământul
gimnazial se mai numeşte învăţământ secundar inferior şi este alcătuit din clasele V-IX. Aşadar, faţă de vechea
organizare a învăţământului gimnaziul cuprinde în plus clasa a IX-a. Introducerea clasei pregătitoare nu face altceva
decât să mascheze faptul că învăţământul obligatoriu nu mai este de 10 clase, ci de 9 clase. Ne bazăm pe această
afirmaţie pe o realitate: copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie sunt supuşi unui test pshihologic (20 de întrebări
20

Legea Educaţiei Naţionale.
Idem.
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Din nefericire, în mediul rural, mai ales, în foarte multe cazuri activează necalificaţi, uneori chiar absolvenţi de liceu.
23
Giurescu 1966, p. 417.
24
Legea Educaţiei Naţionale. Trecem peste barbarismul limbajului folosit, cum ar fi pezenţa prepoziţiei şi în expresia „ca şi
personalul didactic”.
25
Idem.
26
Idem.
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pentru clasa pregătitoare, 25 pentru clasa I)27. Presupunem că un copil trece testul de 25 de întrebări şi este înscris în
clasa I; asta nu înseamnă că va face doar 9 clase obligatorii?
Sunt binecunoscute problemele ridicate de introducerea, începând cu anul şcolar 2012-2013, a clasei
pregătitoare. S-a atras atenţia asupra lipsei spaţiilor pentru clasa 0, a lipsei de personal calificat, a problemelor ridicate
de dotare etc. Că Legea educaţiei s-a adoptat fără ca oamenii interesaţi să fie întrebaţi se observă din atitudinea multor
părinţi: „Vă lăudaţi că această clasă pregătitoare va dezvolta capacitatea de a comunica, vor consolida contacte cu
lumea numerelor, literelor, dar până acum ce au făcut la grădiniţă, la grupa pregatitoare? Nu tot aceleaşi lucruri? Sunt
tatăl unui copil de 14 ani, nu a făcut clasa pregătitoare, dar ce a învăţat la grădiniţă a fost suficient pentru a-l pregăti
pentru noua etapă: şcolarizarea” (opinia unui părinte din Timişoara)28.
Unii părinţi au fost atât de nemulţumiţi, încât au solicitat în instanţă suspendarea Ordinului Ministrului
Învăţământului nr. 3064/2012, emis de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, pentru aprobarea
Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013.29 O altă
problemă (dată de spaţiile insuficiente): deşi Legea educaţiei stipulează că un copil poate să fie înscris la orice şcoală
(este vorba şi de concurenţa proclamata de oficiali între unităţile de învăţământ, în urma căreia se vor impune şcolile
cele mai bune), acel Ordin al Ministrului prevede înscrierea doar în şcoala de circumscripţie.
Ceea ce oferă o speranţă în ceea ce priveşte creşterea anilor de învăţământ obligatoriu, este prevederea de la
articolul 16 (1) conform căreia „Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în 2020.”30
6. Reducerea învăţământului liceal de cultură generală de la 4 ani la 3 ani. Legea Educaţiei stabileşte că
„Durata studiilor în învăţământul liceal – forma de învăţământ cu frecvenţă – este de 3 ani pentru filiera teoretică...” (art.
31, aliniatul 3). Din ce motiv nu putem fi de acord cu o astfel de prevedere? În primul rând pentru că în rândul liceelor
teoretice se numără şcolile de mare tradiţie, aşa-zisele Colegii naţionale centenare (de exemplu, Colegiul Naţional
„Sfântul Sava”, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, Colegiul Naţional
„Carol I” din Craiova31, Colegiul Naţional din Iaşi, Colegiul Naţional „Ferdinand I” din Bacău, Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” din Constanţa etc), care au constituit decenii de-a rândul acele locaşuri de învăţătură şi cultură care au dat
marile personalităţi ale culturii româneşti, chiar în momentele cele mai dramatice ale istoriei neamului nostru32. Acest
fapt nu înseamnă altceva decât un atentat la adresa culturii şi învăţământului românesc. De altfel, în legătură cu
aceasta, s-a făcut observaţia că noua lege a educaţiei urmăreşte formarea unei „conştiinţe globale”, în detrimentul
conştiinţei naţionale33, prin care fiecare naţiune membră a UE îmbogăţeşte patrimoniul european, conform generoasei
devize „Unitate în diversitate”.
7. Problema învăţământului în limba minorităţilor. Într-o discuţie pe care am avut-o cu un profesor francez,
acesta s-a arătat mirat că în România, un elev aparţinând unei minorităţi naţionale susţine 3 din cele 4 probe de
bacalaureat în limba maternă şi doar una în limba română. În Franţa doar o singură probă se susţine în limba maternă
(bretonă sau corsicană). M-a întrebat: „Şi cum se integrează acei elevi?” Răspunsul este clar: există oameni care nu vor
integrare, ci separare.
În legătură cu problema învăţământului în limba minorităţilor naţionale, aşa cum este stabilită în Legea
educaţiei, o analiză solidă aparţine academicianului Dinu C. Giurescu, unul dintre reputaţii istorici ai României: „O să mă
refer la un domeniu pe care îl cunosc mai bine: Legea Educaţiei. Această lege îi împarte pe şcolari în două mari
categorii: 92% din elevii români de şcoală generală şi liceu au mai puţine drepturi decât 8% din elevii minorităţilor. Foarte
bine că tineretul minoritar are drepturi multe, dar vreau ca aceleaşi drepturi să fie extinse şi asupra românilor. Atunci
suntem de acord. Dar ca majoritatea să fie discriminată negativ în favoarea minorităţii e un lucru pe care nu-l înţeleg. Nu
înţeleg cum o şcoală cu numai 5-6 elevi maghiari continuă să funcţioneze, în timp ce o şcoală cu 10-15 elevi români se
închide. Cea dintâi capătă personalitate juridică, în timp ce a doua nu. O anomalie! O lege foarte greu de înţeles.”34
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La înscrierea în şcoli se acordă prioritatea de zonă. Testarea copiilor a pornit haosul în învăţământ,
http://stirileprotv.ro/stiri/social/copiii-ar-putea-incepe-clasa-intai-de-la-5-ani-sau-ar-putea-fi-inscrisi-direct-in-clasa-a-ii-a.html
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Nemulţumiri pentru clasa zero. Tot mai mulţi părinţi îşi spun ofurile online şi semnează petiţii,
http://stirileprotv.ro/stiri/timis/nemultumiri-pentru-clasa-zero-tot-mai-multi-parinti-isi-spun-ofurile-online-si-semneaza-petitii.html
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Teodora Ţugui, 2012.
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Legea Educaţiei Naţionale.
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Conform cercetărilor întreprinse cu precădere de fostul director al liceului, prof. Nicolae Andrei, Colegiul Naţional „Carol I” din
Craiova a dat pentru cultura şi civilizaţia românească circa 50 de membri ai Academiei Române. O situaţie similar întâlnim şi în
cazul celorlalte colegii centenare din România.
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Opinie care mi-a fost împărtăşită de unul dintre marii directori de învăţământ preuniversitar din Craiova, prof. Nicolae Andrei.
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8. Diagnoza defectuoasă. Poate cea mai mare deficienţă a Legii Funeriu este faptul că se bazează pe o
analiză superficială, lipsită de substanţă, aşa cum este cea din Raportul Comisiei prezidenţiale pentru învăţământ, de
care am vorbit mai sus. De exemplu, acel raport constată faptul că abandonul şcolar şi inechităţile s-ar datora
deficienţelor sistemului educaţional însuşi şi nu stării economice şi sociale a ţării. Raportul nu ţine cont de problemele
structurale ale societăţii româneşti dominată de minciună, inegalitate, ipocrizie, promovarea unor oameni lipsiţi de
valoare morală şi profesională etc. Te şi miră faptul că un document realizat de oameni cu pregătire deosebită nu ia în
calcul aceşti factori. Probabil răspunsul este dat de faptul că oamenii politici din România nu au dorit să-şi asume
responsabilitatea pentru situaţia în care se găseşte sistemul educaţional românesc.
Educaţia este un domeniu care este legat de toate subsistemele societăţii româneşti; educaţia nu poate fi
imaginată ca o plantă dintr-o seră care este izolată de mediul exterior. Aşadar, toate problemele societăţii româneşti se
reflectă asupra educaţiei. În condiţiile în care nu putem descoperi un domeniu performant care să caracterizeze
societatea românească (economie?, justiţie?, sănătate? etc), cum am putea avea pretenţia ca învăţământul şi educaţia
să fie performante? Am putea spune, urmărind această logică, următoarele: Educaţia va fi performantă în România
atunci când trenurile vor circula fără întârzieri şi în condiţii de siguranţă pentru pasageri.
Pretenţia ca o lege a educaţiei să rezolve toate problemele sistemului educaţional ne apare, în această lumină,
ca o utopie. Aspectele care trebuie luate în considerare atunci când vrem să punem bazele unei politici educaţionale
eficiente sunt următoarele:
a. Sărăcia, plecarea cetăţenilor în străinătate. România este una dintre cele mai sărace ţări ale Uniunii
Europene. Sărăcia conduce la apariţia unor probleme ale educaţiei şi învăţământului, în special în mediul rural, şi nu
numai... Mulţi minori sunt obligaţi să muncească pentru a-şi ajuta familiile. „Exploatarea copiilor în ţara noastră este o
problemă reală, însă de proporţii încă necunoscute. Ultimele date puse la dispoziţia Raportorului ONU Gulnara
Shahinian de către reprezentanţii Guvernului României sunt din perioada 2001 - 2005 şi arătau că 29% din copiii din
mediul rural munceau în agricultură sau în gospodării.”35 Subdezvoltarea pare a fi prinicipala cauză a abandonului şcolar
în ţara noastră.36
Sărăcia a generat o altă mare problemă a societăţii româneşti, şi anume cei peste 2,5 milioane de oameni
plecaţi la muncă în străinătate. În urma acestor persoane au rămas în ţară circa 350000 de copii aflaţi în îngrijirea unui
singur părinte sau, şi mai rău, în grija bunicilor bătrâni şi neputincioşi sau chiar a unui... vecin. Ce rezultate la învăţătură
vor avea aceşti copii? Cine poate să descrie traumele sufleteşti prin care trece un astfel de copil lăsat de izbelişte? Este
plină presa de descrieri ale unor tragedii cauzate de situaţia materială şi, mai cu seamă, sufletească a acestor tineri
părăsiţi37. Evident că aceşti elevi sunt expuşi riscului de abandon şcolar, iar când vine momentul să susţină
bacalaureatul nu vor avea, majoritatea dintre ei, note de trecere. Toate legile din lume nu vor putea să rezolve această
situaţie!
b. Lipsa motivaţiei la învăţătură. Înainte de căderea comunismului, învăţătura constituia o şansă care să-l
ajute pe un tânăr să izbutească în viaţă. Exista, aşadar, o motivaţie pentru învăţătură. Se ştia că dacă obţii rezultate
bune la învăţătură vei avea posibilitatea să devii medic, inginer, economist, jurist, avocat, profesor etc. Aceste profesii
confereau un statut social şi (uneori) material superior respectivelor persoane. După 20 de ani situaţia s-a schimbat în
mod radical. Modelele38 la care se raportează tinerii sunt altele: oameni care s-au îmbogăţit prin metode cel puţin
controversate; persoane care au reuşit pe baza „pilelor” şi „relaţiilor”; copii ale unor persoane cu bani (aşa-numitele
„beizadele”); femei care sunt popularizate în presă din cauza unor calităţi fizice şi/sau comportamente care le-au permis
să câştige bani şi faimă în urma unor relaţii cu puternicii zilei etc. Munca (aşadar şi învăţătura) nu mai este
considerată o cale care să asigure succesul în viaţă. De altminteri, şi ideea de succes este pervertită, întrucât în
societatea românească actuală se consideră că este mai important „a avea” decât „a fi”. În faţa unor astfel de
modele promovate cu asiduitate, copiii şi tinerii îşi pun întrebarea: ce rost mai are să înveţi, când la succes (succes
însemnând a avea bani) se poate ajunge pe căi mult mai uşoare, chiar dacă asta înseamnă renunţarea la unele principii
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Bechir, Pumnea 2010.
Varga 2010.
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Un exemplu relatat de presă: „Un băieţel de 10 ani, singur la părinţi, s-a spinzurat. Voia, simplu, ca mama lui să se întoarcă din
Italia, unde munceşte.” (Maxim 2006)
Declaraţiile unor copii, părăsiţi de părinţii plecaţi la muncă în străinătate, consemnate de reportajul Săracii copii bogaţi, realizator
Carmen Avram, difuzat în premieră de postul Antena 3, 29 aprilie 2012: „Am de toate: am casă, am haine, am jucării, tot. Dar cel
mai mult..., aş dori ca mami şi ca tati să fie lângă mine.”
„Sunt supărată, când o văd pe mami în poze plâng, pentru că mi-e foarte dor de ea.”
În acelaşi reportaj, cazul unui băieţel de 11 ani care s-a sinucis:„ S-a topit, spun rudele, de dorul părinţilor plecaţi în Franţa. El era
atât de trist când trecea pe uliţele satului, încât îţi rupea inima.”
38
Toată lumea cunoaşte despre ce „modele” este vorba; mă jenez să dau exemplele de oameni de afaceri, politicieni, prezentatoare
de televiziune, fotomodele, vedete porno etc.
36
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(cinste, moralitate etc). Inutil să subliniem cât de dăunătoare este o astfel de gândire, atât la nivel individual, cât şi la
nivel societăţii!
c. Formalismul şi birocratizarea excesivă a activităţii profesorului. Dacă un istoric, peste câteva sute de
ani, ar face o cercetare a situaţiei învăţământului românesc la începutul mileniului al III-lea, ar putea să afirme, pe baza
a nenumărate dovezi (vrafuri de diplome, de atestate, de programe) că în perioada studiată domeniul educaţional a
cunoscut o perioadă de aur. S-ar baza pe notele mari ale elevilor, pe mulţimea extraordinară de activităţi (simpozioane,
strategii, cărţi, diverse alte publicaţii scoase de un număr mare de profesori). Acel istoric ar avea însă o problemă: poate
ar da de titlurile din presă care afirmau, de exemplu, că Bacalaureatul din 2011 a fost un „dezastru”!
Realitatea tristă este că învăţământul românesc este dominat de formalism. Pentru orice activitate eşti obligat
să faci o hârtie; ultimul exemplu, săptămâna „Şcoala altfel”: profesorii au trebuit să facă un raport în care trebuia să
precizezi Obiectivele activităţii, Rezultatele aşteptate, dar şi Rezultatele obţinute etc (!). Probabil mai mult de jumătate
din activitatea unui profesor este dedicată nu atât activităţii didactice (pregătirea lecţiilor, efectuarea orelor, redactarea
subiectelor de evaluare, controlul probelor scrise, pregătirea concursurilor şi olimpiadelor etc), ci pentru a scrie tot felul
de hârtii, care mai de care mai inutilă.
Din nefericire, acest formalism păcătos are consecinţe într-un domeniu foarte important, care este ierarhizarea
cadrelor didactice. Se ştie că există un sistem de ierarhizare realizat prin acordarea unor recompense sau distincţii cum
ar fi gradaţia de merit, Diploma „Gheorghe Lazăr” etc. De asemenea, o ierarhizare se face atunci când, din nefericire, se
pune problema restructurărilor în învăţământul preuniversitar. Ori, constatăm că oamenii aduc tot felul de documente
fictive prin care se atestă „participarea” la simpozioane fantomă, publicarea unor cărţi pe care nu le-a văzut nimeni,
participarea la unele programe fără nicio relevanţă în educaţia elevilor. Ba, s-a ajuns până acolo încât profesorii primesc
puncte pentru participarea la „Săptămâna cartofului” din aşa-numita Strategie Naţională pentru Acţiune Comunitară
(SNAC)! O mare vină o au şi profesorii; multora le convine acest sistem: aşa cum toţi elevii vor, în zilele noastre, să
primească nota maximă, la fel şi profesorii. În condiţii normale, cei mediocri n-ar avea posibilitatea să fie recompensaţi
pentru merite pe care nu le au. Aşa că, sprijină acest sistem bolnvav şi păgubos pentru calitatea învăţământului din
România!
Acest formalism se manifestă şi în cazul perfecţionării cadrelor didactice, de care s-au legat multe speranţe în
ceea ce priveşte îmbunătăţirea pregătirii profesorilor din ţara noastră. Evident, pentru un cadru didactic este important să
se pregătească tot timpul, să fie la curent cu ultimile noutăţi. Există câteva domenii pe care un dascăl ar trebui să le
studieze: specialitatea, metodica disciplinei pe care o predă, utilizarea computerului, consilierea elevilor. După părerea
mea, ar fi nevoie de 1-2 cursuri de circa 8-20 ore fiecare la fiecare 4-5 ani. Dar ceea ce se întâmplă astăzi în
învăţământul românesc este de-a dreptul monstruos. Mai ales după aderarea României la UE, când s-a deschis
posibilitatea finanţării unor cursuri de formare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor
Umane” (POSDRU), profesorii sunt practic obligaţi să urmeze cursuri cu durată lungă, fapt care le ocupă timp de luni de
zile week-end-urile sau chiar vacanţele. Cea mai mare parte a acestor cursuri de formare (nu facem generalizări, există
şi cursuri de calitate39) nu contribuie la perfecţionarea profesională a personalului didactic pentru că:
- Profesorii sunt absolvenţi de învăţământ superior, fapt care le conferă cunoştinţele şi abilităţile necesare
pentru a activa în sistemul educaţional; senzaţia mea este că această diplomă este desconsiderată prin presiunea de a
urma alte şi alte cursuri de formare.
- De foarte multe ori cursurile nu îi ajută cu nimic pe profesori în activitatea la clasă. Tematica sau modul în
care aceste cursuri sunt concepute nu aduc niciun ajutor celor care urmează acele cursuri.40 De exemplu, la un astfel de
curs sunt formulate teme de genul: „Să se stabilească două obiective strategice pentru unitatea analizată” [se dau date
despre un ipotetic liceu X „localizat în localitatea Y, reşedinţă de judeţ” etc], „Să se realizeze analiza SWOTT a unităţii
şcolare în contextul actual” (evident că la oră, profesorul trebuie neapărat să realizeze o analiză SWOTT, altfel nu se
poate); „Analizaţi posibilităţile de utilizare a reţelelor sociale în procesul educaţional. Formaţi grupuri profesionale în
funcţie de interesele şi afinităţile pe care le aveţi şi elaboraţi un proiect pe o temă stabilită în cadrul grupului” (creatorul
Facebook nu se gândise la o asemenea elevată utilizare a reţelelor de socializare) etc.
- Cursurile se finalizează cu examene formale (sau pur şi simplu nu există astfel de examene). Că este aşa o
dovedeşte faptul că TOŢI cei care sunt înscrişi la un curs primesc o diplomă. Ce valoare au astfel de activităţi în urma
cărora toată lumea are un certificat de absolvire?

39

Un exemplu de curs de calitate este modulul ECDL din cadrul proiectului Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin
implementarea de programe de formare inovative! Cursul s-a finalizat cu un examen, la care unii cursanţi au şi picat. Trebuie însă
spus că acest examen este organizat sub egida Fundaţiei ECDL. Am, de asemenea, informaţii despre faptul că Universitatea
Politehnică Bucureşti realizează, de asemenea, cursuri de formare de calitate.
40
Un inspector, a cărui soţie este formator la un astfel de curs finanţat cu bani europeni, mi-a spus: „Hai la curs, e păcat să nu-l faci,
obţii 50 de credite!” Nu mi-a spus: „Hai la curs, e păcat să nu-l faci, înveţi asta şi asta, îţi va fi de folos la ore!”
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- De regulă, atunci când selecţia formatorilor se face din rândul profesorilor din învăţământul preuniversitar (nu
cunosc situaţia în cazul selecţiei formatorilor din rândul cadrelor didactice din învăţământul superior), această selecţie
are rezultate... interesante!41 Poate tocmai acest lucru explică faptul că mulţi formatori nu prezintă cursul vorbind liber, ci
citesc de pe hârtii sau de pe diapozitivele în PowerPoint, dar sunt plătiţi cu mii de lei lunar din fonduri europene!
Este o realitate faptul că absolvirea unor astfel de cursuri condiţionează accesul la anumite responsabilităţi,
cum ar fi apartenenţa la Corpul profesorilor mentori sau la Corpul naţional de experţi în management educaţional. Cu ce
este mai bun cel care a absolvit nişte cursuri finalizate fără examen (sau cu examen formal) decât un profesor care n-a
absolvit un astfel de curs? Aceste cursuri reprezintă, în acelaşi timp, o manieră de ierarhizare a cadrelor didactice. În ce
măsură o astfel de ierarhizare este corectă într-o astfel de situaţie?
La ora actuală cea mai mare parte a cursurilor de formare este finanţată cu bani europeni prin POSDRU.
Experienţa de zi cu zi ne arată însă că nu suntem capabili să cheltuim cu folos banii la care avem dreptul în urma
aderării ţării la Uniunea Europeană. Presa a semnalat în repetate rânduri informaţii despre incapacitatea noastră de a
absorbi fonduri europene; iar atunci când accesăm banii de care România are atâta nevoie, aceştia nu sunt cheltuiţi aşa
cum trebuie42. Tot felul de ONG-uri (uneori obscure), instituţii de învăţământ superior (care nu beneficiază de o bună
clasificare în rândul universităţilor româneşti) s-au repezit să acceseze fonduri europene în cadrul POSDRU. Pentru a
atrage cursanţi (în caz contrar nu ar avea acces la bani), cei care urmează cursurile au un „avantaj”: primesc credite sau
puncte, pe baza cărora aceştia participă la diverse concursuri de dosare. Iniţiatorii, la rândul lor, primesc bani mulţi. De
asemenea, pentru a nu-i îndepărta pe potenţialii clienţi, aceştia au garanţia că vor primi, la terminarea cursurilor, o
diplomă, un atestat, fără a se omorî cu învăţatul. Dacă ar fi vorba de ceva serios, ar fi destule persoane care nu s-ar
obosi să urmeze astfel de cursuri, care înseamnă totuşi un mare consum de timp. Dar, există şi situaţii în care mulţi nici
măcar nu se prezintă la activităţile pe care le implică cursul şi, cu toate acestea, se numără printre absolvenţi.43
Din considerentele expuse mai sus, astfel de cursuri cu o desfăşurare formală fac mai mult rău decât bine
învăţământului din România, din cauza bugetului de timp consumat de participanţi.44
d. Sistemul de admiteri. S-a dovedit că sistemul de admiteri la liceu sau în învăţământul superior, care
prevede luarea în calcul a mediei din timpul gimnaziului, respectiv al liceului, nu este aplicabil, deocamdată, în România.
Acest mod de admiteri şi-a dovedit lipsurile:
- suprasolicitarea unor elevi. Există situaţii în care elevii sunt supuşi la o puternică presiune din partea familiilor
în dorinţa de a lua note cât mai mari. Sunt copii care urmează cursurile şcolii timp de 5-6 ore pe zi şi îşi fac temele alte
5-6 ore şi chiar mai mult, până spre miezul nopţii. Nu ştiu câţi adulţi ar rezista la un astfel de program infernal, mai ales
când este vorba de activitate intelectuală, deosebit de solicitantă. Este totuşi vorba de copii de 10-14 ani, care au nevoie
de joacă, de destindere. Consecinţele asupra sănătăţii acestor copii pot fi dramatice.
- cresc presiunile asupra profesorilor; din momentul în care acest mod de selecţie al elevilor a fost introdus s-a
constatat o creştere spectaculoasă a mediilor de absolvire a elevilor, atât la gimnaziu, cât şi la liceu, în condiţiile în care
realitatea demonstrează că nu au pregătire superioară generaţiilor anterioare, din contră. Această creştere a mediilor se
datorează presiunilor pe care le suportă profesorii din partea unor părinţi care doresc cu orice preţ note cât mai mari
pentru copiii lor pentru ca aceştia să poată continua studiile la cele mai bune şcoli şi universităţi.
În lumina celor spuse mai sus, rezultă că sistemul de admiteri nu este un sistem care este corect.
Legea Educaţiei Naţionale nu rezolvă această problemă. La articolul 73 se introduce noţiunea de portofoliu
educaţional care „cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării
competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate
ale acestei activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.” Aşadar, în portofoliu educaţional ar intra
şi competenţele şi rezultatele dobândite în urma unor activităţi desfăşurate în afara şcolii. La formalismul şi minciuna
care domnesc astăzi în societatea românească (hârtiile pot dovedi orice!) sunt semne de întrebare în legătură cu
obiectivitatea unui astfel de portofoliu educaţional. La articolul 76 se stipulează că „Admiterea la liceu sau la şcoala
profesională se realizează după următoarea procedură: b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât
41

La un astfel de program, din cei 5 formatori, 2 sunt neveste de inspectori, 1 este soţia unui proprietar de editură la care inspectorii
îşi publică lucrările, 1 a fost inspector şi acum este director etc. Coincidenţă?
42
„Cine a crezut că poate păcăli Uniunea, s-a înşelat; primele proiecte făcute din bani europeni au ajuns la scadenţă şi de la Bruxelles
a venit controlul ca să vadă ce-au făcut românii cu milioanele primite. La faţa locului, surpriză: proiecte greşite, lucrări inutile sau
făcute de mântuială autorităţi care au crezut că pot păcăli Europa cu metode româneşti. Şi au greşit; acum 30 de localităţi din ţară
trebuie să dea înapoi la Uniunea 23 de milioane de euro, cu penalităţile aferente. Şi din păcate, aceşti vor fi plătiţi din greu de oameni
simpli care nu şi-au dorit decât o viaţă mai bună”, reportajul Pedepsiţi de Uniune, realizator Carmen Avram, difuzat în premieră de
postul Antena 3, 29 aprilie 2012.
43
Eu însumi, participând la astfel de cursuri, am observat cum anumite persoane, care nu erau în sală, erau semnate pe tabelul de
prezenţă şi, ulterior, au primit certificatul de absolvire.
44
Sunt cursuri pe care trebuie să le frecventezi şi trei luni în fiecare week-end, câte 7-9 ore/zi. Cum activitatea de profesor este foarte
solicitantă, vă închipuiţi cât de „relaxat” îşi reia un cadru didactic activitatea în ziua de luni.
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numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul
educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de evaluare
naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de
învăţământ.”45 Aşadar, în stabilirea clasamentului final se va lua în calcul şi media din timpul anilor de gimnaziu, ceea ce
înseamnă că problemele semnalate mai sus nu numai că nu se rezolvă, ba chiar se vor agrava. Singura prevedere care
ar putea avea urmări pozitive este faptul că şcolile pot organiza propriul concurs de admitere.
e. Neglijarea studiului unor discipline cu un rol deosebit în formarea tinerilor în calitate de cetăţeni: mă refer
la studiul istoriei sau al limbilor clasice. Evident, există tendinţa de a descongestiona programa. Însă consecinţele
neglijării unor discipline pot fi tragice pentru generaţiile următoare. De exemplu, nu există materie şcolară care să educe
spiritul civic aşa cum o face istoria. Academicianul Florin Constantiniu remarca: „Din nefericire, am rămas un popor de
ţărani – spiritul civic se naşte la oraş!–, o turmă de oi care se lasă exploatată, batjocorită, călcată în picioare, fără nici o
tresărire de revoltă sau de demnitate… Proteste ca în Grecia – leagănul democraţiei – sunt de neimaginat în România.
Ăsta e marele nostru blestem: o masă supusă, resemnată, incapabilă să se mobilizeze pentru un mare proiect sau
pentru o mare idee.”46 Acum peste un secol, marele reformator al învăţământului românesc, care a fost Spiru Haret
făcea următoarea observaţie: „Studiul istoriei trebuie să fie un mijloc de a infiltra în sufletul copiilor conştiinţa naţională,
de a-i face să înţeleagă rostul chemării în lume a poporului din care fac parte; de a le insufla încredere într-însul, iubire
de ţară şi dorinţa de a se devota pentru dânsa. Istoria trebuie să le arate suferinţele trecute ale poporului român, venite
toate din neunirea dinăuntru sau din vrăjmăşia celor din afară; ea trebuie să-i facă să înţeleagă deosebirea dintre azi şi
ieri, virtutea şi înţelepciunea naţiunii care a ştiut să se înalţe acolo unde este numai prin înţelepciunea şi vitejia ei şi a
conducătorilor ei. Astfel privit, studiul istoriei nu mai este un exerciţiu obositor şi inutil, ci devine unul din cele mai
puternice mijloace educative.”47 Astfel de idei, referitoare la rolul istoriei în educarea iubirii de ţară şi de popor să fie
depăşite în zilele noastre?48 Cum să interpretăm faptul că numărul de ore de istorie în general, de istorie naţională în
special, sunt în scădere?49
De asemenea, se uită valenţele formative ale limbiilor clasice: „Studiul lor oferă nu doar cea mai bună bază
pentru unitatea europeană..., dar şi cea mai bună educaţie în spiritul valorilor umaniste perene – libertatea şi
responsabilitatea individului, drepturile omului, egalitatea, democraţia, toleranţa, caritatea, raţionalitatea sau civismul.”50
f. „Umflarea” învăţământului superior. După 1989 învăţământul superior românesc s-a dezvoltat
spectaculos. Din nefericire a fost vorba de o dezvoltare cantitativă şi nu calitativă! Astfel, la ora actuală, în România
funcţionează peste 100 de instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare!51
Numărul de studenţi a crescut de la circa 215 000 în anul universitar 1991-1992 la peste 900 000 în 20072008.52 Chiar şi aşa numărul de studenţi din România, raportat la numărul de locuitori este sub media europeană. Cu
toate acestea, dezvoltarea sistemului universitar din România şi-a pus o amprentă negativă asupra calităţii
învăţământului preuniversitar, din cauză că este foarte uşor să devii student (de multe ori admiterea este făcută pe bază
de dosar) 53; prin urmare, un mare număr dintre candidaţii la studenţie nu mai depun, în timpul studiilor liceale, eforturile
necesare pentru a fi admişi în învăţământul superior. Cei care au făcut o facultate înainte de 1989 ştiu ce înseamnă
munca pentru a obţine o diplomă de inginer, avocat, profesor, medic. Astăzi, foşti elevi, pe care nu-i considerăm a fi
străluciţi, urmează, în paralel, două sau chiar trei facultăţi, pe care le şi termină. Fără comentarii!
„Noi produceam elite la nivelul occidental, dacă nu şi mai bine. Unde suntem acum? Această lichefiere, topire a
învăţământului superior românesc de a produce elite, este poate cel mai rău lucru care ni s-a putut întâmpla în ultimii 22
de ani.”54
g. Degradarea statutului profesorului. În urmă cu mai bine de 100 de ani, marele ctitor al sistemului
educaţional românesc, Spiru Haret arăta că problema personalului didactic „este tot aşa de importantă, dacă nu chiar
mai importantă decât a programelor; căci un bun profesor cu o programă mediocră dă tot mai bune rezultate decât un
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Legea educaţiei naţionale.
Longin Popescu 2012.
47
Spiru Haret, Circulara din 1902, apud Zub 2011.
48
Vezi şi consideraţiile de mai sus în legătură cu formarea aşa-zisei „conştiinţe globale”.
49
Recent, au fost iniţiate acţiuni de cunoaştere a istoriei minorităţilor sexuale în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar şi a
studenţilor (Drăgan 2012). Nu am niciun fel de problemă cu minorităţile sexuale, dar nu văd aceleaşi eforturi pentru încurajarea
studiului istoriei minorităţii româneşti din ţări precum Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, Ungaria unde aceasta este discriminată.
50
Vincze 2010, pag. 244-249.
51
Conform http://www.edu.ro/index.php/pressrel/16071 există 90 de universităţi de stat şi particulare.
52
Orgonaş 2011.
53
O bună măsură luată de MECTS a fost a nu se mai lua în considerare media din timpul anilor de liceu pentru admiterea în
facultate. Pe când aceeaşi măsură şi în ceea ce priveşte admiterea la liceu?
54
Cu Petre Roman despre mintea românului de pe urmă, în „Adevărul”, 10 mai 2012.
46

278

profesor mediocru cu cea mai bună programă”.55 În acea vreme un profesor era respectat, era privit ca un model demn
de urmat de către cetăţeni. Acest respect era dovedit, printre altele, prin recunoaşterea materială a muncii depuse de
cadrele didactice.56
În zilele noastre însă, ocupaţia de profesor nu mai este respectată în societatea românească. Mai ales în ultimii
ani, profesorii au înghiţit nenumărate umilinţe. Astfel, un personaj politic important a declarat că el munceşte mai mult
într-o zi decât un dascăl într-o săptămână. A mai adăugat: „Deocamdata cadrele didactice, pe ora de lucru, sunt printre
cele mai bine plătite din Romania. Şi eu aş vrea sa lucrez doar 16 ore şi să fac după aceea meditaţii...”57 În mod normal,
astfel de declaraţii jignitoare ar fi trebuit taxate în mod energic de către profesori.58
La aceste jigniri s-au adăugat concedierile (numite „restructurări”), tăierile de salarii etc. Mereu presa pune în
circulaţie informaţii despre tot felul de scandaluri, legate de cazuri de corupţie la examenele naţionale, comportamentul
nepotrivit al unor profesori etc59. Aşadar, profesorul, în loc să fie respectat, având în vedere importanţa muncii sale, este
desconsiderat, iar activitatea sa este privită, de multe ori, cu indiferenţă, ba chiar cu dispreţ. Este o realitate că a scăzut
calitatea corpului de profesori, fapt care se observă la rezultatele de la concursurile de titularizare; de exemplu, o treime
dintre candidaţi au obţinut note sub 5 în 2011.60 Într-adevăr, este o situaţie îngrijorătoare, întrucât politica educaţională a
conducerii României nu a adoptat măsuri pentru atragerea în sistem a oamenilor cu vocaţie şi bine pregătiţi. În mai
multe rânduri am chestionat elevii de la clasele cele mai bune în legătură cu dorinţa lor de a urma o carieră didactică.
Din nefericire, cei mai buni elevi nu doresc să devină profesori (cine va fi profesor în România în viitorul apropiat?). În
cea mai mare parte motivele invocate sunt în legătură cu statutul necorespunzător al dascălilor, cu salariile mici şi
recunoaşterea faptului că această muncă este dificilă şi pentru a o practica îţi trebuie vocaţie: „Nu vreau să am o carieră
în învăţământ, deoarece nu cred că această meserie mi se potriveşte. Profesorii, cel puţin în România, nu sunt destul de
apreciaţi.” „Nu doresc [să fiu profesor], deoarece nu mă atrage meseria de profesor, iar salariile sunt foarte mici.” „Nu
vreau să am o carieră în învăţământ, deoarece nu aş fi apreciată pentru munca mea şi interesul elevilor scade cu fiecare
an, făcând această meserie şi mai dificilă. Nici pe plan financiar cariera în învăţământ nu este apreciată.” „Nu doresc să
am o carieră în învăţământ, deoarece consider că a fi profesor este obositor. Profesorul este foarte prost plătit pentru
munca ce trebuie depusă şi responsabilităţile care apar. De asemenea, consider că trebuie să ai anumite abilităţi pentru
a putea fi un profesor bun...” „Trăsăturile de caracter necesare pentru această meserie nu le regăsesc în propria
persoană.” „Sunt multe satisfacţii pe care profesorii le obţin, dar nu de natură financiară, ci morală. Totuşi, răspunsul ar fi
nu, nu îmi doresc [să fiu profesor].”61 Iată, copiii sunt mai înţelepţi decât politicienii: astfel, ei îşi dau seama cât de
importantă şi solicitantă este munca profesorului. În mai multe rânduri m-am convins de buna pregătire a celor mai mulţi
dintre profesorii români, în comparaţie cu colegi din ţări62, precum Anglia, Franţa, Olanda etc. Dar, comparativ cu colegii
din alte ţări, profesorii români lucrează în condiţii mult mai precare.
Din nefericire, politicile educaţionale din România zilelor noastre nu rezolvă nimic în ceea ce priveşte statutul
social al meseriei de profesor. Se pune în evidenţă faptul că interesul copiilor ar fi opus interesului profesorului, de
exemplu, când se pune problema scăderii numărului de ore pe care îl urmează copiii, ceea ce ar avea drep consecinţă
concedierea unor profesori. Rezolvarea acestei false probleme e simplă: menţinerea în sistem a tuturor profesorilor
(oameni calificaţi), ceea ce ar avea drept rezultat îmbunătăţirea calităţii actului educaţional prin scăderea numărului de
elevi aflaţi în grija unui profesor. Numai că, pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de cheltuieli suplimentare pentru
55
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Conform legii de armonizare a salariilor (1927), salariul unui profesor secundar definitive era de 8990 lei, la fel ca un medic de
circumscripţie. Un învăţător definitive avea un salariu de 4100 lei. Un comisar de poliţie beneficia de un salariu de 5920 lei, iar un
inginer chimist de 7260 lei. Apud Scurtu, Buzatu 1999, pag. 66.
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Mă întreb ce fel de educaţie civică se promovează de către profesori, prin această lipsă de reacţie, elevilor.
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Mulţi cetăţeni consideră că unele devieri de comportament ale unor cadre didactice caracterizează pe TOŢI profesorii.
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Rezultate foarte slabe la examenul de titularizare, http://www.cotidianul.ro/Rezultate-foarte-slabe-la-examenul-de-titularizare2011-152267/, 18 iulie 2011.
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Răspunsuri la un chestionar adresat copiilor de la clasa a X-a D (clasă care furnizează olimpici naţionali), de la Colegiul Naţional
„Carol I” din Craiova, aprilie 2012. La fel de îngrijorător este faptul că majoritatea celor chestionaţi au declarat că doresc să aibă o
carieră profesională în străinătate, nu în ţară, după absolvirea studiilor.
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În 2006 am fost invitat în Marea Britanie la o activitate de perfecţionare a profesorilor. La un moment dat, în timpul unui joc de rol
care avea drept scop prezentarea domniei lui Napoleon, am observat o greşeală cronologică: bătălia de la Austerlitz era plasată
înaintea celei de la Trafalgar. La observaţia mea, făcută coordonatorului acestei activităţi, acesta mi-a spus: „Da? O să verific.” Poate
părea un amănunt lipsit de importanţă, însă în faţa mea se afla un profesor de istorie, iar subiectul discuţiei era Napoleon, în legătură
cu un eveniment de importanţă capitală în istoria Marii Britanii. Altă dată, în 2002, la Muzeul de Arheologie din Salonic, un coleg
danez m-a întrebat ce prezintă faimosul mozaic care îl are drept personaj principal pe Alexandru cel Mare, ce îl ataca pe regele
Persiei, Darius, în celebra bătălie de la Gaugamela (originalul se găseşte la Napoli). I-am explicat despre ce este vorba, şi, spre
stupefacţia mea, danezul m-a întrebat din nou: „Şi... mai departe?”. Fără comentarii...
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investiţii pentru a creşte suprafaţa spaţiilor destinate învăţământului. Ori, cei ce sunt responsabili pentru conducerea
învăţământului românesc au alte priorităţi în legătură cu cheltuirea banilor publici.
h. Politizarea managementului educaţional. În România nu CV-ul duce la funcţie, ci funcţia duce la CV. Sunt
multe cazuri (nu generalizăm!) în care în funcţiile de răspundere au fost promovaţi oameni fără pregătire şi fără simţ
moral, al cărui merit era faptul că erau membri ai unor partide politice şi care şi-au utilizat poziţia nu pentru a-i îndruma şi
a-i ajuta pe oamenii din sistem, ci pentru a-şi rezolva propriile interese personale şi de grup. Referitor la politizarea
educaţiei, academicianul Dinu C. Giurescu afirma „Mi-aş dori ca inspectorii de specialitate să nu fie câinii de pază ai
guvernului... Inspectorul de specialitate să fie reprezentantul meu care să transmită dispoziţiile guvernului.”63
Noua lege a educaţiei stipulează faptul că funcţiile în sistem vor fi ocupate de specialişti, membri ai Corpului
naţional de experţi în management educaţional (articolul 246). Intenţia pare a fi bună, însă având în vedere că un criteriu
în selecţia acestor experţi îl constituie experienţa managerială64, membrii acestui corp vor fi cei care au avut anterior
acces la funcţii din motive... politice.
i. Tendinţa de preluare mecanică a modelelor străine. Toată lumea critică sistemul educaţional din
România. Ni se dau exemplele occidentale în primul rând şi ni se spune că în acele sisteme elevii nu sunt atenţionaţi, nu
sunt certaţi, nu sunt jigniţi; în cadrul acestor sisteme desfăşurarea orelor reprezintă o adevărată delectare pentru elevi,
care după absolvire sunt pregătiţi să înfrunte viaţa cu toate problemele şi provocările ei. În acelaşi timp, însă „Tot mai
multe şcoli din Statele Unite apelează la poliţişti care patrulează pe coridoare, care au dreptul de a aresta copiii şi de a-i
trimite în faţa unui judecător, scrie The Guardian, oferind exemplul statului american Texas. Cei arestaţi, de multe ori
pentru un comportament firesc pentru vârsta lor, vor purta povara dosarului penal toată viaţa, ceea ce îi poate costa
slujba sau admiterea într-o facultate.”65 Informaţia este confirmată de o altă sursă care ne informează că în şcolile din
Carolina de Sud „Era un mediu violent. Şeriful intra în clasă cu câinii ca să caute droguri prin bănci. Elevii se snopeau în
bătaie în faţa ta şi nu puteai face nimic. Erau mai mari ca tine şi legea îi proteja. Acolo, elevul vine la tine şi-ţi urlă în
ureche: „Nu poti să-mi faci nimic. Nu mă poţi atinge.””66
Sunt date ca exemple sistemele educaţionale din ţări precum Finlanda, Japonia sau Singapore. De exemplu,
învăţământul românesc, în ceea ce priveşte noua lege a educaţiei, s-a inspirat, în câteva puncte de modelul finlandez.
Opinia noastră este că, în acest caz, după bunul tipic românesc, s-a adoptat doar forma, nu însă şi fondul.
De exemplu, modelul finlandez promovează cadre didactice bine pregătite; toţi cei care vor să predea trebuie
să absolve un masterat; aceeaşi prevedere o are şi Legea Educaţiei Naţionale (la art. 238, aliniatul 1). Numai că, în
Finlanda, „Nivelul de salarizare, comparabil cu cel din Statele Unite, îndeamnă profesioniştii spre acest sector. Astfel,
pentru fiecare post de profesor sunt 40 de candidaţi.”67 Aşadar, pe lângă studiile obligatorii de master didactic, profesorii
sunt plătiţi foarte bine. În România, nu vor putea să fie atraşi în sistem oamenii pregătiţi, cu vocaţie, atâta vreme cât
problema salariilor în educaţie nu va putea să fie rezolvată.
La fel, o parte a succesului sistemului finlandez este pusă pe seama faptului „că fiecare şcoală primeşte fonduri
în funcţie de numărul de elevi, nu de performanţe, renume, localizare geografică etc.”68 Numai că, „finlandezii cheltuie
enorm pentru fiecare elev. Anual, pentru fiecare copil este acordată suma de 7.500 de dolari, aproape la fel de mult ca
în Statele Unite.”69 Finanţarea per elev nu este eficientă însă în ţara noastră, atâta timp cât în România suma alocată
pentru un elev este cam de zece ori mai mică.
Ceea este însă interesant este faptul că, în Finlanda învăţământul este de stat. „Sunt permise liceele private,
dar perceperea de taxe de studiu este interzisă. Puţinele astfel de licee sunt finanţate de firme, în speranţa că vor
îndrepta elevi valoroşi spre sectorul lor de activitate. Educaţia primară şi secundară este finanţată integral de structurile
guvernamentale locale...”70 „...Finlanda este ţara cu cele mai mici diferenţe între şcoli. Adică şcolile din mediul rural au
punctaje foarte apropiate de cele din marile oraşe. ”71 Cu alte cuvinte, Finlanda a rezolvat problema inechităţii sistemului
de învăţământ. În acelaşi timp însă, în România, aşa cum am demonstrat mai sus, învăţământul privat este sprijinit în
detrimentul celui de stat. Rezultatul va fi că susţinerea învăţământului privat, pe care o promovează recenta lege a
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ANEXA 1la OMECTS nr. 5549/6.10.2011, Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor
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Călin Marchievici, 2012.
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educaţiei în România, va înrăutăţi inechitatea ce caracterizează învăţământul, întrucât o mare deficienţă a
învăţământului privat este că se creează o discriminare între copii. De asemenea, învăţământul privat are drept scop
câştigul financiar pentru iniţiatori,72 fapt care nu mi se pare normal pentru un domeniu atât de nobil şi important precum
educaţia.
Concluzii. „Şcoala românească, o şcoală cu excelente tradiţii de învăţământ solid şi fertil, a fost pusă la
pământ de coaliţia dintre elevii leneşi, bolnavi de socializare pe Facebook; părinţii isterizaţi de odraslele nemulţumite că
trebuie "să-şi facă temele acasă" şi birocraţii plafonaţi, grijulii cu scaunele lor, nu cu educaţia, şi copiind mecanic din
publicaţii străine, pentru a redacta legi, regulamente şi programe analitice.” (acad. Florin Constantiniu)73 Politicile
educaţionale din România nu au avut drept rezultat îmbunătăţirea sistemului educaţional. Din contră, situaţia se
înrăutăţeşte de la an la an. Dezinteresul diferitelor guvernări, diagnoza greşită a situaţiei în care se găseşte sistemul,
starea generală a societăţii româneşti sunt cauze ale acestei realităţi. Pentru a revitaliza sistemul educaţional românesc,
dar şi întreaga societate, este necesară punerea în practică a unei strategii naţionale pe termen lung, care să lege între
ele diversele domenii esenţiale pentru funcţionarea unei ţări: economie, sănătate, învăţământ etc, deoarece nu poate
exista învăţământ de calitate într-o societate subdezvoltată, în care oamenii sunt într-o stare de sănătate precară etc. O
astfel de strategie ar trebui să asigure clădirea unei societăţi româneşti bazată pe respectarea unor valori
fundamentale, precum MUNCA, ADEVĂRUL, DREPTATEA, BINELE, FRUMOSUL. Şi atunci şi învăţământul românesc
va avea altă înfăţişare.
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SCHIMBAREA SOCIALĂ ÎN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ
Dr. Mihaela Găvănescu
Abstract. Social change from a psychological perspective. Change means sudden and profound transformations of
social structures, completely altering the context of psychosocial life. Social and cultural changes are the essential prerequisites of
psychological change. From this perspective the social actor embodies the sociocultural space, restricting its interactions with others.
By transforming social relations the interpersonal network contributes to change.
Cuvinte cheie: schimbare, structuri sociale, schimburi culturale, relaţii sociale.
Keywords: change, social structures, cultural changes, social relation.

O perspectivă psihologică pertinentă asupra schimbării ne oferă Adrian Neculau în lucrarea sa (în „Psihologie
socială”, 1996, p.223) pornind de la propunerea lui Rocher (1968) de a face distincţia între evoluţie socială şi schimbare
socială. În acest sens evoluţia socială este un ansamblu de transformări pe care o societate le cunoaşte într-o lungă
perioadă de timp, depăşind de regulă una sau mai multe generaţii având efect cumulativ, linii şi curbe care descriu sensul
mişcării, tendinţa generală, toate acestea făcând ca evoluţia socială să nu poată fi observată decât de la o înaltă
atitudine. Pe de altă parte schimbarea socială constituie o transformare observabilă şi verificabilă pe o perioadă scurtă de
timp, ceea ce face ca acelaşi observator să poată pe perioada vieţii sau pe a unei perioade din viaţa sa, să cunoască
rezultatul unei dezvoltări. Mai mult, schimbarea socială este localizată geografic şi social.
Schimbarea socială trebuie disociată de eveniment, un eveniment nefiind necesar întotdeauna pentru a provoca
o schimbare. Este necesară o mare cantitate de schimbare în cotidianul vieţii sociale, în „ordinea normală”, pentru a
declanşa fenomenul de schimbare, fiind astfel afectată structura organizării sociale, funcţionarea vechilor organisme
sociale. Nu în ultimul rând trebuie precizat că numai schimbarea unor opinii sau atitudini care afectează grupuri mari,
colectivităţi largi, poate fi considerată o schimbare socială. Potrivit celor de mai sus, Rocher consideră patru caracteristici
principale prin care poate fi definită schimbarea socială.
Schimbarea socială, după Rocher, poate fi definită ţinând seama de patru caracteristici principale:
a)
se manifestă ca un fenomen colectiv, implicând, deci, o colectivitate sau un sector important al acestuia,
afectând condiţiile şi modul de viaţă, universul mintal al indivizilor;
b)
este structurală; modifică organizarea socială în totalitatea sa sau principalele sale componente; este
important să poată fi identificate şi descrise elementele structurale sau culturale ale organizării sociale care se modifică şi
acestea cu suficientă precizie (exemplu: o nouă organizare a instituţiilor sociale, o nouă distribuire a autorităţii,
identificarea şi utilizarea unor noi canale de comunicaţie);
c)
poate fi descrisă ca o transformare în timp, ca o succesiune între punctele T1, T2, …….Tn, marcându-se
diferenţa între situaţia de debut şi un punct de referinţă;
d)
este durabilă, are un caracter de permanenţă, ceea ce \înseamnă că transformările nu sunt superficiale sau
efemere.
Plecând de la aceste caracteristici, putem deduce cum schimbarea socială afectează cursul istoriei unei
societăţi, sensul activităţii actorilor sociali, ducând la acele condiţii favorabile apariţiei unor elemente active, a agenţilor
schimbării ca factori de progres. Aceştia din urmă au un rol important, ei identificând ritmul schimbării „prin propagarea
ideilor, valorilor, inovaţiilor, noilor stiluri comportamentale”. Modificarea însă nu se referă doar la unii actori sociali, ci
cuprinde grupuri, segmente sociale importante ale unei comunităţi largi, antrenând astfel fenomene şi ansambluri de
acţiuni ce se constituie în procese sociale cu „rezonanţă şi structură istorică” (A. Neculau, op. cit. p.225).
Pornind de la analiza lui Rocher, A. Neculau defineşte schimbarea socială ca fiind „transformarea observabilă în
timp, care afectează într-o manieră ce nu poate fi provizorie sau efemeră, structura şi funcţionarea organizării sociale a
unei colectivităţi date şi care modifică întregul curs al istoriei sale” (A. Neculau, op. cit. p.225).
Pentru a diagnostica schimbarea, Forsé (1991) încearcă identificarea acelor tendinţe care contribuie la aceasta,
considerând că trebuie mai întâi să descoperim acele legături cauzale antrenate într-un câmp social bine delimitat, luând
astfel în considerare, în primul rând instituţiile şi situaţiile ritualizate , fiind în acelaşi timp deliberat excluse
comportamentele şi modelele lor, opiniile, sentimentele, valorile şi credinţele. Trebuie de asemenea remarcat că doar
tendinţele de substanţă provoacă schimbări ale comportamentelor, în timp ce inversul nu este întotdeauna valabil, adică
schimbarea unor opinii şi chiar a unor atitudini nu provoacă automat şi schimbarea, transformarea instituţiilor de bază,
ceea ce este valabil şi pentru decizia politică. De aceea Forsé, consideră că putem numi tendinţă numai acea schimbare
care este „univocă (ireversibilă), de lungă durată şi masivă”, ce putând fi judecată atât calitativ (sub raportul structurii
instituţiilor) cât şi cantitative, cu ajutorul indicatorilor observabili şi măsurabili. Astfel, ne apare o tendinţă ca fiind un
„diagnostic teoretic, graţie căruia se dă un sens unui ansamblu de evoluţii empirice şi se descrie, prin indicatori relevanţi,
acest domeniu societal” (cf. A. Neculau, op. cit. p.225). O asemenea cercetare este cea a lui L. Dirn (1990), care a
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indentificat 60 de tendinţe, care au afectat schimbarea societăţii franceze în ultimii 20 de ani, tendinţe pe care le-a
organizat într-o matrice care îi poartă numele. Iată, aşadar numai câteva dintre aceste tendinţe analizate de L. Dirn: tineri,
vârsta a III-a, identificarea socială, parentalitatea, localitatea, descentralizarea, asociaţiile, sociabilitatea, modelul
matrimonial, clasele mijloci, conflictele, autoritatea, consensul, nivelul şcolar.
Bazându-se astfel, pe descrierea unor asemenea evidenţe empirice prin indicatori relevanţi, putem identifica
unele tendinţe şi putem obţine un diagnostic teoretic, acesta fiind un prim pas spre cunoaşterea schimbărilor sociale. Un
alt autor citat deja de noi - B. Valade – sublinia pe lângă bogăţia informaţiilor furnizate de această matrice, mai ales
„importanţa recurgerii la proceduri matriciale pentru cunoaşterea schimbării sociale”. „Aplicarea lor duce la apariţia unor
multiple interacţiuni între indivizi, constrângerile impuse acţiunilor de către sistemul în care se află aceştia, contextul
cultural şi reprezentarea lui etc. Ele permit stabilirea de legături între fenomene e şi fenomene macrosociale, dejucând
sensul evident.” (B. Valade, op. cit. p.390).
În urma studiului său L. Dirn, concluziona că:
„- este posibil să identificăm, izolăm şi definim tendinţele de evoluţie ale societăţii;
- între aceste tendinţe unele sunt evaluabile cu ajutorul unor indici cantitativi, altele se prezintă doar ca sens al schimbării
şi se păstrează la un stadiu calitativ;
- aceste tendinţe întreţin între ele raporturi ce pot fi formulate în termeni de cauzalitate” (cf. A Neculau, op. cit. p.226).
Încercând dezvoltarea acestui subiect vom întâlni câteva constante şi anume:
- Ce anume se schimbă? Datorită complexităţii şi diversităţii tipurilor de schimbare precum şi a rangului diferit al
acestora, s-a concluzionat că analiza schimbării să cuprindă pe rând nivelurile, de la macrosocial.
- În ca manieră operează schimbarea? Apar multe întrebări de acest fel, justificate de faptul că cercetările
empirice au constatat multiplele posibilităţi pe care le pot îmbrăca formele şi manierele schimbării. Orice schimbare este
receptată diferit de grupurile de populaţie, punând probleme de adoptare psihologică, iar rezistenţa la schimbare are
întotdeauna o coloratură afectivă.
- Cauzele, formele, condiţiile favorabile sau defavorabile care permit explicarea schimbării. O schimbare
implică o comparaţie între un „înainte” şi un „după”, comparaţie care atinge şi identificarea acelor circumstanţe care au
favorizat procesul, a cauzelor care l-au produs.
- Cum se derulează, în general, schimbarea în timp? Procesele de schimbare au în general un debut, un
mijloc şi un sfârşit, fiind important să ştim cum apar, cum se dezvoltă şi cum se rezolvă ele finalmente. Deşi mecanismele
acestui fenomen variază de la un sector la altul, pot fi totuşi descrise anumite caracteristici generale care apar frecvent.
- Cine sunt aceia care declanşează, animă, simbolizează, susţin sau se opun schimbării? Există din
această perspectivă o întreagă literatură sociologică (Pareto, Mosca, C.W. Mills) asupra rolului elitelor: avantajele ce le
procură, atitudinile referenţiale şi aspiraţiile ce le suscită, influenţa ce o exercită ca modele imitabile, fixând norme de
viaţă şi de gândire. Pe lângă elitele care pot provoca schimbarea, există însă, numeroşi alţi agenţi care contribuie la
menţinerea sistemului, creând noi valori.
- În ce măsură sensul schimbării poate fi prevăzut sau planificat? Teoria „oamenilor mari”, reformatori sau
revoluţionari, nu se poate constitui într-un principiu explicativ al oricărui tip de schimbare. Majoritatea deciziilor care
produc schimbare în zilele noastre însă au caracterul unor schimbări „tehnice”, fixându-se obiective şi un calendar al
schimbărilor. Aceste :schimbări planificate stabilesc atât cursul general cât şi modalităţile particulare, aplicaţiile teoriei în
teren (cf. Etzioni, 1964 şi Rivière, 1978 în A. Neculau op. cit. p. 226-227)
Orice schimbare structurală (organizaţională) susţine A. Neculau, afectează imediat cultura
(comunităţii, grupului) şi personalitatea fiecărui individ. în acest sens, autorul, exemplifică printr -un tip de
structură organizaţională, caracteristică României comuniste, întemeiată pe ierarhia de poziţie, pe ignorarea
competenţelor şi a iniţiativelor, dezvoltând o “cultură” instituţională, favorizând comportamente adaptative
de tipul: flatarea superiorilor, blocarea canalelo r de comunicare, stoparea valorilor, etc. Un astfel de sistem,
susţine autorul, face ca rolurile să fie prescrise formal, totul fiind ritualizat, rutina măcinând orice tresărire
de iniţiativă; impersonalizarea relaţiilor ducând la conservatorism, inerţie, rigiditate, mularea după tipar,
rezistenţă la schimbare şi frustrare. Astfel de standarde comportamentale, nu pot duce decât la dezvoltarea
unui mod dogmatic de a gândi: iraţional şi mitologic. Intrând într -un astfel de rol, individul se vede silit să
avanseze doar comportamentele aşteptate de structura astfel reglementată, acesta trebuind să intre în
mecanism altfel fiind eliminat, prestigiul său social şi profesional, devenind în acest caz mai puţin o
emanaţie a personalităţii sale şi mai mult a capacităţii sale adaptative.
Cultura organizaţională înţeleasă ca modul de gândire şi acţiune obişnuit şi tradiţional, mai mult sau
mai puţin acceptat de majoritatea membrilor, cuprinde o gamă vastă de comportamente precum: modul de
îndeplinire a sarcinilor profesionale, specializările şi cunoştinţele membrilor, mentalităţile lor, cutumele şi
obişnuinţele de interacţiune ale indivizilor organizaţionali, valorile ataşate diferitelor tipuri de performanţă,
consultarea demografică a membrilor, circulaţia informaţiilor , tabuurile şi convenţiile atitudinale, etc. (cf. A.
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Neculau, op. cit., p. 229). Văzută astfel, cultura organizaţională comportă un anumit grad de invarianţă,
solicitând în acelaşi timp oricărui nou venit eforturi adaptative, acela care ignoră această “cul tură“
automarginalizându-se şi devenind “ inutilizabil” . Stabilirea unor relaţii organizaţionale satisfăcătoare s -a
dovedit, adesea, o operaţie dependentă de capacitatea fiecărui individ de a absorbi o anumită “cultură“, de
a descifra şi utiliza codurile comportamentale vehiculate. Pentru a răspunde, deci, acestor cerinţe diverse,
individul este obligat să avanseze anumite comportamente.
Personalitatea individului, înţeleasă ca organizarea interioară a atitudinilor şi credinţelor sale, a
dorinţelor şi ambiţiilor, a simpatiilor şi antipatiilor, nu se poate afirma decât în funcţie de capacitatea sa de a
stabilii relaţii, de a interacţiona satisfăcător. Individul este, aşadar, nevoit să articuleze oferta
comportamentală vizibilă la factorii inconştienţi, nemă rturisiţi, credinţe şi motivaţii opuse, imaginarul la
realul brutal, operaţie deloc uşoară. în acest caz, adaptarea diversităţii personalităţilor la “aşteptările”
organizaţionale poate naşte o varietate necunoscută de mici drame, suportate mai mult sau mai puţin
“normal”, uneori însă crizele de neadaptare putând deveni cu adevărat dramatice, având efecte secundare
traumatizante. Aşadar, schimbarea individuală este consecinţa acumulării de informaţii, de capital cultural,
dar şi a interacţiunii sale cu alţii (A. Neculau, op. cit. p. 229). Conform celor deja spuse, autorul citat,
susţine că:
“Interacţiunea dintre structura organizaţională, cultură şi personalitate poate fi exprimată prin
următoarea paradigmă: structura se poate schimba numai prin transformare a nivelului cultural şi dezvoltarea
personalităţii; ridicarea nivelului cultural este dependentă de cadrul social formal dar şi de efortul de
autorealizare al indivizilor; schimbarea personalităţii presupune un cadru instituţional favorabil şi existenţa
unui model cultural perfecţionat. Orice proces de schimbare înseamnă, deci, intervenţia simultană asupra
factorilor morfologici psihosociologici şi socio-structurali.”
Întrebarea care se impune acum este dacă pot fi transformate concomitent contextul, actor ii şi
raporturile umane, dacă acesta este un simplu proces de evoluţie ce poate fi planificat şi mai ales controlat,
mai mult, dacă pot fi modificate sau schimbate mentalităţile adânc înrădăcinate, susţinute de memoria
colectivă şi de capitalul cultural al subiectului.
Schimbarea înseamnă transformări bruşte şi profunde ale structurilor sociale, modificând total
contextul vieţii psihosociale. Schimbările sociale şi culturale constituie fundamentul, condiţiile schimbării
psihologice. Din această perspectivă, actorul social “personalizează“ câmpul socio-cultural, îşi
restructurează relaţiile cu altul, reţeaua interpersonală, transformând apoi raporturile sociale la care
participă, contribuind astfel la schimbarea scenariilor culturale. Astfel, acesta mai întâ i se “ impregnează“ şi
încorporează (prin interculturaţie) devenind apoi agent al schimbării.
Observăm, aşadar, faptul că schimbarea nu este un proces total, coerent, el fiind, funcţie de situaţii,
context psihosocial, percepţia contextului de către diferitele grupuri, o desfăşurare asincronă, uneori
contradictorie, cu rupturi ce pot avea efecte secundare asupra indivizilor. Pentru că raţiunile, aspiraţiile,
dorinţele şi temerile, scopurile şi modelele acţionale nu intră în joc într -un mod coerent, articulat “şocul
schimbării” poate bloca iniţiativele, poate paraliza acţiunea sau deforma percepţia corectă a evenimentelor
în care individul este plasat. Doar în urma unei masive acumulări de informaţii se schimbă atitudinile şi se
declanşează apoi modele comportamentale adecvate.
Rezistenţa la schimbare reuneşte, în sens tradiţional, conduitele de criză putându -se manifesta în
diferite chipuri, caracterizându-se de regulă, printr-un comportament defensiv, prin apariţia conflictelor
interne, prin găsirea unor ţapi ispăşitori (de regulă din exterior), prin mistificare şi destructurare socială,
supunerea necondiţionată faţă de o putere centrală sau prin exces de populism. în astfel de contexte, de
regulă, individul şi societatea îşi abandonează autonomia şi specif icul lor, acceptând manipularea venită de
la centru, dând astfel, naştere unui narcisism colectiv. în acest sens A. Neculau aminteşte de
“personalitatea narcisistă“ la care se referă Cristopher Lasch pentru a defini acea construcţie identitară
dintr-un câmp social manipulat care anulează capacitatea de intervenţie autonomă sau individuală.
Analizând majoritatea mişcărilor sociale le putem vedea ca pe tentative de trecere de la o identitate
defensivă către o identitate ofensivă, aceasta din urmă structurând u-se contra unui tip de putere socială sau
organizaţională care opreşte evoluţia fenomenului, capacitatea de acţiune şi schimbare (cf Ta, 1986).
Această putere nu are caracterul unei eredităţi culturale, nu trebuie deci definită în termenii de tradiţie sau
esenţă, ci mai degrabă, ţine de o strategie politică, de organizarea instrumentală, de formarea şi dirijarea
actorilor sociali, fiind o “construcţie” adesea imaginară provenită uneori din afara comunităţii. Aceasta îşi
extrage forţa din interdependenţa membrilor săi, din solidaritatea lor mecanică care reuneşte psihismele
individuale într-un psihism colectiv unificator. Aceste structuri individuale, remarcă A. Neculau, pot fi
abordate nu doar global, prin judecăţi calitative ci şi prin judecăţi cantitative asupra unor segmente sau
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factori, un număr însemnat de cercetări asupra schimbării ca fenomen social -psihologic, conducând la
formularea a două ipoteze de lucru:
- „forţele care se opun schimbării sunt reunite, de regulă, prin strategii şi situaţii ritualice, de tip parental;
- parentalitatea se regenerează şi se reîntăreşte prin construirea indicatorilor cantitativi, cum ar fi: ceremoniile,
diferitele tipare de schimburi central-periferice, vizitele etc.” (cf. Foré, 1991).
Schimbarea socială oricare ar fi ea, implică transformarea mai mult sau mai puţin bruscă şi profundă a unui
sistem în echilibru presupunând aşadar, o ruptură, până la instalarea sistemului într-un nou echilibru. Schimbarea
înseamnă astfel, o tensiune psihică la nivelul fiecărui membru al colectivităţii, implică un sentiment confuz, dublat de
anxietate şi o oarecare nostalgie pentru trecut. în special, schimbul de conduită se soldează cu o dizolvare a obişnuinţelor
domestice, având implicaţii asupra aspectelor emoţionale şi funcţionale (Maisanncure, 19972, 1989). Aşadar, voinţa de
permanenţă şi tendinţa de conservare care asigură identitatea şi coerenţa, intră în contradicţie cu dorinţa de schimbare,
ceea ce face ca rezistenţa să se manifeste uneori direct şi făţiş, alteori mascat, disimulată sub aparenţa acceptării
manifeste a noului, dar filtrându-l de fapt în mod subtil.
Analizând fenomenul schimbării, psihosociologul, susţine A. Neculau (op. cit., p 235), se loveşte în primul rând
de teama de schimbare, de dorinţa de menţinere, confruntându-se cu conservatorismul unor indivizi. Acest fenomen este
deosebit de complex, subiecţii schimbării, chiar şi atunci când îşi declară dorinţa de transformare în realitate doresc să nu
fie nevoiţi să renunţe la vechile obiceiuri, la stereotipuri şi să inventeze comportamente noi. Tendinţa de “ menţinere”
derivă din comportamentul de “închidere” manifestat de orice sistem (uman, social) ce se confruntă cu atacuri din afară
manifestându-se prin nevoia de coeziune şi claritate. De asemenea, această tendinţă poate rezulta şi din teama unor
experienţe noi, din inconfortul psihic implicat de aceasta. Se impune, astfel, să vedem care sunt acele resorturi, motivaţii
ale refuzului schimbării. Ne vom opri în acest sens, la studiul lui A. Neculau (1994), considerându-l relevant pentru
lucrarea noastră, studiu în care, în încercarea de identificare a tipurilor de refuz ale schimbării din România
postcomunistă, a fost întreprinsă o campanie de interviuri individuale şi colective, cu diferite categorii de actori sociali,
predominând însă cei din mediul academic. Autorul grupează toată gama de “refuzuri” în patru mari grupe, fără a
considera însă această organizare un răspuns la problema pusă.
a) refuz din dorinţa de menţinere a echilibrului, coerenţei, status-ului deja dobândit. Acest „comportament de
închidere” este specific oricărui sistem (deci şi celui social sau celui uman) confruntat cu „atacuri” din afară. Nevoia de
ordine, de claritate trebuie corelată cu teama de inconfort psihic ce-l produce orice schimbare. Acest motiv ar părea
minor, dar cei mai mulţi subiecţi, aparţinând tuturor categoriilor socio-profesionale, inclusiv intelectualii, ne-au transmis
teama lor că nu vor putea inventa un alt stil de viaţă, un alt mod de raportare la valori. Obişnuinţa a dat naştere unui mod
de interacţiune cu mediul social care a intrat în sistemul personalităţii, care a născut preferinţe pentru familiar. Orice
schimbare a contextului trezeşte individului teamă de acest „necunoscut”, frica de a nu mai găsi resurse interioare pentru
a depăşi situaţia. Experienţa sa de viaţă poate deveni deodată inadecvată, insuficientă. El observă că totul în jur e străin,
ostil, altfel. Nesiguranţa naşte dorinţa acerbă de a redescoperi familiarul, nevoia de reîntoarcere la trecut. Atitudinea
descrisă mai sus a fost înregistrată îndeosebi în rândul subiecţilor de peste 40 de ani;
b) refuzul motivat de competenţă deja dobândită, competenţă care a generat, în istoria personală, succese,
recunoaştere, status. Dublat de simţul vanităţii, acest sentiment ia forma încrederii exagerate în sine (în Noi). Pentru
ceilalţi, „competentul” apare adesea ca un dogmatic, închis într-un cerc de convingeri depăşite, balizat de poncife,
organizându-şi discursul în lozinci. Gândirea dogmatică are ca efect percepţia şi retenţia selectivă a argumentelor,
respingerea în bloc a realităţii ce nu poate fi asimilată şi încorporată;
c) refuz din ignoranţă, datorat precarităţii cunoştinţelor profesionale şi politice, lipsei de capital cultural. Toată
literatura despre omul-masă, format în cadrul societăţilor totalitare, relatează despre statutul său ambiguu; acesta nu-şi
extrage substanţa din calităţile personale sau din competenţă, nici din proprietatea care conferă independenţă, ci din
emanaţia puterii pe care o conţine status-ul (postul) ce-l deţine. El a realizat un contract potrivit căruia primeşte autoritate
de status contra „ataşamentului”. Nu are nevoie de altceva sau nu i s-a oferit o alternativă. Afişând inocenţă, puritate
morală, transparenţă, individul de acest tip poate deveni agresiv, acuzând snobismul sau impuritatea morală a tipului
opus. Conştientizarea lipsei de competenţă poate naşte neîncredere de sine, suspiciune şi, mai ales, ura împotriva celor
ce pot fi altfel;
d) refuzul din conformism social, manifestat prin dependenţă faţă de colectivitate, faţă de superiori sau egali, şi
motivat prin respect faţă de tradiţii, realizări, momente de succes în istoria personală sau colectivă. Posesor, adesea, al
unui status social periferic, individul s-a exersat în comportamentul de supunere (faţă de norme, şefi, situaţii). Expus unei
presiuni informaţionale univoce, el a devenit un simplu receptor, nu are capacitate de a decide fără sprijin, normă,
„indicaţii”. El a învăţat să definească realitatea după codurile prescrise. El devine, cu timpul, anomic, dependent de
sursele de autoritate, pion într-o structură ierarhică (Levine, Pevelchak, 1984). Supunerea îndelungată la reguli rigide
poate chiar modifica structura personalităţii, poate elimina accentele personale şi modela un profil de veşnic subordonat.
El a încheiat un „contract social” cu puterea: în schimbul unei vieţi sociale şi profesionale „normale”, el se angajează să n-
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o ofenseze. Normalitatea aceasta a însemnat pentru mulţi o traiectorie de progres, iar istoria lor personală o „istorie de
succes”. Ei s-au născut la ţară, locuiesc la bloc, se bucură (s-au bucurat, mai exact) de facilităţi nesperate. Propaganda ia învăţat că oraşul industrial e superior satului retrograd, că ei sunt stăpânii mijloacelor de producţie, purtători de progres
(Botez, 1992). Poate reprezentantul unei asemenea categorii să-i supere sau să-i părăsească pe cei care i-au oferit toate
acestea? El nu poate conştientiza faptul că multe dintre facilităţi le-a primit în schimbul supunerii, al ataşamentului şi nu
pentru merite reale.
Nici o rezistenţă la schimbare nu poate fi totală sau de lungă durată orice influenţă soldându -se
până la urmă cu o modificare a individului sau a grupului, orice rezistenţă la schimbarea socială organizată
fiind până la urmă înfrânată (cf. Poicheler, Moscovici 1984). Rezistenţa la schimbare, fie că îşi are cauza în
trăsăturile de personalitate ale indivizilor, fie că îşi are motivul în contextul psihosocial sau în structura
organizaţională rigidă, este adesea dăunătoare atât pentru cei implicaţi cât şi pentru mediul social, prin
uzura fizică şi morală pe care acest efort îl implică. Sunt şi cazuri, însă, în care rezistenţa este justificată,
indivizii supuşi presiunii de schimbare, identificând inadecvarea la contex t a unui nou mod de abordare a
problemelor a unui stil nou comportamental etc. Contează mult în acest caz şi cine face “evaluarea” gradul
în care acesta se implică în problematica analizată, analistul trebuind în acest context să abordeze o poziţie
neutră, să se plaseze în afara pasiunilor.
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INTERNETUL, INTRE PATOLOGIC SI NORMALITATE
Corina Tanase
Abstract. The internet. The present day society is characterized by the image prevalence and also by the prevalence of
visual compared to the narrative and verbal. The using of Internet is part of our daily life, being a means of communication that
induces changes in the way of thinking and world perceiving and in the way we relate to the surrounding reality. At the same time
with the Internet’s setting up, there was born a rhetoric question, due to the excessive enthusiasm of some Internet users, expressed
by their time spent in virtual space. The rhetoric question is: Was it born a new addiction? How far is the using of the Internet being
normal, and when does it become pathological.APA ( American Psychologists Association ) predicts that this Internet excessive use
can be counted among the 3rd millenium’s diseases and it’s positioning it as being equal with the drugs addiction. Although the so
called Internet addiction disorder was not included in the manual for the diagnosis and statistics of mental diseases. Different
specialists made a series of researches on this theme, but they seemed unconvincing. Several times there were analysed the effects
and not the causes. Until the specialists will agree in this respect, we must pass on reserved messages.
Cuvinte cheie: dependenta de internet, internet, tehnica, comportament.
Keywords: internet addiction disorder, internet, technics, behaviour.

Societatea actuală se caracterizează prin predominanţa imaginii, a vizualului fată de narativ şi verbal.
Virtualitatea este unul dintre conceptele fundamentale care se vehiculează în paradigma postmodernismului. Are loc la
intersecţia fiinţei umane cu tehnicul, cu maşina şi reprezintă caracteristica noilor forme informaţionale şi
comunicaţionale.
În dezbaterile contemporane privind spaţiul virtual, există două concepţii antagonice: prima are o perspectivă
osmotică şi deci diversitatea este acceptată, virtualitatea reprezentând parte integrantă şi inerentă a vieţii cotidiene. Cea
de a doua adoptă viziunea catrastofică a evoluţiei socialului prin pierderea fiinţei umane într-o existenţă matriceală de tip
reţea, in care umanul este uitat într-una din multiplele ferestre deschise în existenţa virtuală a cyberspaţiului (Rotaru,
2010).
Dacă urmărim statisticile anului 2011, realizăm că acest extraordinar mijloc de comunicare a indus schimbări
majore în modul de gândire şi percepere a lumii, în modul de raportare la realitatea înconjurătoare şi în comportamentul
oamenilor. Iată câteva date relevante:
-2,1 miliarde de utilizatori de internet în toată lumea
-555 milioane de website-uri
-3.146 miliarde de conturi de e-mail
-360 milioane de utilizatori Hotmail
-300 milioane de website-uri create doar in 2011
-95,5 milioane de domenii .com la sfârşitul anului 2011
-13,8 milioane de domenii .net la sfârşitul lui 2011
-800 de milioane de utilizatori Facebook ( 2011)
-200 de milioane de conturi facebook create doar in 2011
-350 milioane de utilizatori facebook ce se loghează de pe dispozitive mobile
-225 milioane de conturi Twitter ( 100 de milioane doar in 2011)
-2,6 miliarde de conturi IM (mesagerie instant)
-2,4 miliarde de conturi social media in toata lumea
Până la data actuală, în România nu exista un recensamânt al utilizatorilor de internet. Ultima informaţie din
acest domeniu, cu detalii privind frecvenţa utilizării mijloacelor de comunicare ne-o oferă un studiu intreprins in anul 2002
de către Institutul de Cercetare de Piaţa GFK. ( Grosseck -2006) :
serviciile de e-mail
chat
de ştiri/evenimente
căutare de locuri de muncă
interacţiunea cu autorităţile
orarul instituţiilor
bursa
horoscop
cumpărături
servicii bancare

49%
46%
37%
21%
18%
9%
7%
4%
4%
2%
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Privind dincolo de aceste cifre, utilizarea masivă a internetului ne determină să căutam răspunsul la întrebarea
ce îl face atât de atractiv, atât de special şi cu sigurantă răspunsul trebuie căutat şi în identificarea nevoilor pe care acest
mijloc de comunicare le satisface.
Din perspectiva motivaţiei umane, oamenii îşi pot identifica uşor nevoile conştiente pe care le au, însă cele
inconştiente, ascunse, greu de identificat şi măsurat, se constituie într-o sursă de energie centrală, extrem de puternică.
Când aceştia ridică pasiunea la rang de obsesivitate, se datorează faptului că respectiva activitate /persoană se
adresează unor dorinţe extrem de importante şi de cele mai multe ori, inconştiente. Putem identifica următoarele nevoi
pe care internetul tinde să le satisfacă (Lucian Andries, 2002):
-nevoia de cunoaştere si informare
-nevoia de comunicare: extrem de puternică la persoanele introvertite, timide in viaţa reală, dar care se simt
‘’eliberate’’ de caracteristicile mediului virtual; in plus, internetul este un mod ideal de a evita solicitudinea
-nevoia de suport social: internetul dezvoltă iluzia unor relaţii apropiate, de amiciţie între internauţi
-nevoia de exprimare a trăsăturilor de personalitate reprimate: virtualul eliberează constrângerile impuse de
viaţa cotidiană pentru a experimenta noi identitaţi( roluri)
-nevoia de recunoaştere şi putere
-nevoia de evadare şi divertisment
Odată cu apariţia internetului, datorită entuziasmului excesiv al unor internauţi exprimat prin timpul consumat în
spaţiu virtual s-a născut o retorică: s-a identificat o noua dependentă? până unde ţine utilizarea normală a internetului şi
când se transformă în patologic?
Asociaţia Americană a Psihologilor (APA) previzionează că acest ‘’abuz de internet’’ s-ar putea enumara printre
bolile civilizaţiei mileniului III şi-l poziţionează pe acelaşi palier cu consumul de droguri şi alcoolismul. Această predicţie
pare uşor exagerată. Problema ‘’dependenţei de internet’’ (IAD-Internet Addiction Disorder) este greu de delimitat
conceptual, majoritatea cercetătorilor bazându-se pe un tip neconvingător de metodologie de cercetare, în general studii
lipsite de o ipoteză clară sau de o analiză raţională (Grohol 2003). Deşi tulburarea dată de ‘’dependenţa de internet’’ a
fost recunoscută formal de o parte din psihologi, nu a fost cuprinsă în Manualul privind diagnoza şi statistica referitoare
la bolile mentale (DSM).
Cercetările originale legate de această ‘’boala’’ au debutat cu investigaţii care nu pot stabili relaţii cauzale între
comportamente specifice şi cauza lor. În timp ce anchetele pot ajuta pentru a stabili ce simt oamenii despre ei inşişi şi
comportamentul lor, aceste investigaţii nu sunt suficiente pentru a concluziona dacă o tehnologie specifică (internetul) a
cauzat de fapt acele comportamente. În aceste circumstanţe concluziile par speculative şi subiective.
Cu sigurantă oamenii petrec mult timp on line. De asemenea, pot petrece mult timp studiind, citind, privind la
televizor, muncind şi astfel apare o oarecare ‘’ignorare’’ a prietenilor, a familiei sau a activităţilor sociale. Dacă toate
acestea ar fi considerate dependenţe, întrebarea este dacă putem să le poziţionăm alături de schizofrenie sau depresie?
Drumul spre descoperirea problemei ‘’dependenţei de internet’’ este plin de erori logice, una dintre ele fiind confuzia
dintre cauză şi efect. Majoritatea oamenilor care se consideră dependenţi suferă din cauza faptului că nu vor să se
confrunte face-to-face cu problemele din vieţile lor. Acestea pot fi anxietatea, depresia sau vreun handicap fizic sau
emoţional. Deci, nu tehnologia este importantă sau generatoare de dependenţa, ci comportamentul, iar un
comportament viciat îşi găseşte rezolvarea în tehnicile tradiţionale cognitive comportamentale.
Storm King în articolul său ‘Este internetul creator de dependenţa sau dependenţii folosesc internetul?‘ constată
extrem de pertinent faptul că cercetările efectuate nu cuprind întrebări legate de preexistenţa sau istoricul unor boli
mentale (depresia, anxietatea), alte probleme de sănătate sau dizabilităţi, probleme legate de socializare şi relaţii. De
unde şi ideea tratării la suprafată a bolii, mai precis a unor efecte, nicidecum în profunzime, a cauzelor efectelor.
La nivel speculativ, există voci care afirmă faptul că această ‘’dependenţa de internet’’ a apărut din criteriile
destinate jocului de noroc patologic, un comportament antisocial care are foarte putină valoare socială, în sensul de
îndreptare, corectare. Cercetătorii din această zonă au convingerea că pot da un copy paste acestor criterii şi le pot
aplica în acelaşi timp, unor sute de comportamente manifestate zilnic pe internet, acesta fiind în esentă un mijloc
prosocial, interactiv, furnizor de informaţie şi educaţie. Admitem, de asemenea că socializarea îmbracă azi alte forme, în
care le includem pe cele de pe internet, telefon. Nu se poate pune echivalenţa între verificarea unui email şi tragerea
mânerului unui automat, cum afirmă Greenfield (1998). În primul caz, este un comportament care caută să comunice,să
socializeze, pe când în al doilea caz este vorba de un comportament care caută recompense.
Ca o concluzie, putem aprecia faptul că până la ora actuală nu a fost definită ‘’dependenţa de internet’’,
deoarece toate cercetările s-au făcut pe baza observaţiilor şi a studiilor de caz, toate acestea neputând demonstra
relaţia dintre cauză şi efect. În plus, multe dintre cercetări au fost făcute de clinicieni, care nu au fost interesaţi de
anamneza utilizatorilor de internet, nu au fost preocupaţi de preexistenţa unor probleme în existenţele acestora şi
oarecum ei au tratat ce este la suprafaţă, în detrimentul problemelor profunde, de substanţă, cauzatoare de efecte.
Aspectul legat de bugetul de timp alocat internetului, este extrem de relativ şi acesta interferează cu anumiţi factori:
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contextul social al internautului, rolurile sociale pe care le îndeplineşte, relaţiile interpersonale pe care le formează,
starea lui psihică. Este evident faptul că nu tehnologia face rău omului şi crează dependenţă, ci modalitatea în care
oamenii folosesc tehnologia.
O ipoteză alternativă care presupune ca aceste comportamente ale aşa numiţilor ‘’dependenţi de internet’’ sunt
fazice îi aparţine lui Grohol (1999) care a făcut observaţii pe seama studiilor lui Smith, Robert şi Pollack (1996). Modelul
propus de acesta presupune trei etape:
Fig.1
Utilizator nou

Utilizator deja existent

Activitate noua on-line

Etapa I

Incantare
(obsesie)

Etapa a II-a

Deziluzie
(evitare)

Etapa a III-a

Echilibru
(normal)

Majoritatea celor ‘’dependenţi de internet’’ sunt debutanţi în mediul virtual. Internetul presupune o lume
fantastică, coloborativă, enigmatică, extrem de atractivă. Aceştia trec printr-o primă etapă de adaptare la un mediu nou,
dar care îi captează pe deplin. Având în vedere potenţialul nemărginit al virtualului, oamenii ramân ‘’blocaţi’’ într-o primă
fază, de adaptare şi incântare pentru o perioadă mai lungă de timp decât este caracteristic pentru adaptarea la noi
tehnologii, produse sau servicii. La aceeaşi concluzie ajunge şi Roberts (1996), care a descoperit că activitatea de chat
on line era fazica: la început oamenii erau încântaţi de această activitate, fapt urmat de o deziluzie şi o micşorare a
acestei utilizări şi apoi, atingea un echilibru în care nivelul activităţii de chat era normalizat.
Unii oameni rămân pur şi simplu captivi în prima fază şi nu o pot declasa. În acest caz, e posibil să aibă nevoie
de ajutor pentru a putea depaşi acest prizonierat şi a atinge nivelul III, specific unei stări normale, echilibrate. În cazul
utilizatorilor deja existenţi, care au depăşit faza de proaspăţi debutanţi în virtual, modelul este valabil în cazul în care
aceştia descoperă o nouă activitate on line.
Din moment ce toate activităţile on line sunt fazice până la un anumit grad, un raţionament optimist ar
presupune că toţi oamenii vor ajunge în cele din urmă la etapa a III pe cont propriu, prin efort personal.
În acelaşi timp, ceea ce face irezistibil internetul este efectul de dezinhibare on line care caracterizează
comunicarea interumana în virtual. Cu toţii acceptăm ideea conform căreia în virtual oamenii sunt total dezinhibaţi şi
afirmă sau fac lucruri pe care nu şi le-ar permite în realitate, într-o relaţie de tip face-to-face. Prin invizibilitate şi
anonimitatea disociativa, virtualul dezvoltă un mediu în care oamenii îşi expun propriu eu, exprimă cu foarte mare
uşurinţă gânduri intime, date personale, emoţii puternice, aşteptări sau nelinişti şi din această perspectivă, dezinhibiţia
este semnul clar al încercării indivizilor de a se înţelege, a-şi explora sinele, şi de ce nu, de a descoperi noi forme ale
verbului a fi. Există şi situaţii când la cele două caracteristici ale spaţiului virtual, se poate adăuga şi introiecţia: situaţia în
care, comunicând on line cu cineva, confundăm imaginaţia noastră fertilă cu realitatea şi-l percepem eronat, nu cum este
în realitate, ci pe măsura nevoilor şi a dorinţelor noastre. În acest caz, o întâlnire în real este similară cu deziluzia, dar
exact acest aspect poate diminua apetitul pentru lumea virtuală şi echilibra prezenţa pe internet.
În concluzie, considerăm că atât tânăra generaţie cât şi adulţii vor reuşi să integreze internetul în viaţa lor, în
mod responsabil şi eficient. Însâ trebuie admis faptul că unii au nevoie de o mai mare perioadă de timp .De asemenea,
primim tot mai multe semnale de deteriorare a comunicării interumane, relaţiile virtuale tinzând la înlocuirea treptată a
realităţilor interactiunilor umane directe. Este vital să nu avem abordări exagerate privind ‘’dependenţa de internet’’, atât
timp cât nu există la ora actuală o definiţie clară şi unanim acceptată. Să nu trasmitem mesaje exagerat nerealiste, dar
în acelaşi timp, să conştientizăm faptul că avântul exacerbat al dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice poate aduce efecte
asupra calităţii vieţii oamenilor, prin diversitatea nevoilor noi emergente. Iar la aceste nevoi noi, trebuie căutate
răspunsuri care să ne asigure un metabolism mental sănătos. Cu sigurantă internetul şi noile tehnologii de comunicare
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sunt benefice, creând oportunităţi de dezvoltare intelectuală şi societală, în care umanul este îmbunătăţit şi extins prin
tehnică. Dăunător poate fi doar modul de utilizare a lor, în lipsa unei moderaţii şi a unui echilibru.
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ROLUL ABUZULUI FIZIC ŞI EMOŢIONAL ASUPRA FORMĂRII
COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ
(Partea II)
Ovidiu Bocioancă
Ana-Maria Roman
Abstract.The role of physical and emotional abuse upon the forming of violent behaviour at school teenagers
(Part II). The present study refers to the influence of the family and particularly of the parents upon the violent behaviour at school
age teenagers. If during puberty, the period when the child’s personality is formed, and in adolescence when the adult’s personality
is formed, his family shows toward him an abusive behaviour, the puberscent person or young teenager will acquire only such
behavioural models. The lack of affection from his parents and especially the abuse exercised on the child or young adolescent may
cause him a lowering of self-esteem, of confidence in the people around him, behaviour disorders, among which aggresiveners. The
purpose of the research was of determining if the physical and emotional abuse on preadolescents and adolesents, abuse
manifested inside his own family, particularly by his parents, is influencing the forming of youngster’s aggressive behaviour,
behaviour that is remarked within school. In this second part of the study is described the aggressivity, aggressive forms, different
theories of assault, the violence, kinds of violence and the research outcomes.
Cuvinte cheie: agresivitate, agresiune, comportament agresiv, agresivitate fiizică, agresivitate verbală, violenţă.
Keywords: aggressivity, assault, aggressive behaviour, natural assault, verbal aggression, violence.

Manifestările agresivităţii umane sunt diverse şi de diferite niveluri: afectogen, pulsional, atitudinal,
comportamental. Lipsa afecţiunii din partea părinţilor, a familiei şi în special abuzul asupra copilului sau tânărului poate
cauza acestuia diverse tulburări de comportament, printre care şi agresivitate. Agresivitatea are o componentă afectivă,
una cognitivă şi una comportamentală. Componenta afectivă numită şi furie se referă la emoţii neplăcute, dezagreabile.
Componenta cognitivă este definită ca o serie de atitudini negative îndreptate spre ceilalţi inclusiv cinism şi neîncredere.
Componenta comportamentală este un rezultat al componentelor cognitivă şi afectivă reprezentând o acţiune
intenţionată de a le face rău celorlalţi, verbală sau fizică. Copilul sau adolescentul abuzat poate prezenta probleme de
comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile altora, insomnii, fugă de acasă, mutilare, consum de droguri,
minciună; poate avea probleme şcolare (absenteism, modificări ale performanţelor şcolare), lipsă de bun comportament
social şi chiar tentative de suicid. În familie, abuzurile ce determină comportamentul agresiv sunt comise în general de
către membrii familiei. Cauzele familiale care determină abuzul asupra copiilor pot fi: sociale, financiare, maritale,
dificultăţi de comunicare, izolare, acceptarea violenţei domestice şi a pedepselor corporale. Diferite caracteristici cresc
incidenţa abuzului: sărăcia, şomajul, părinţi care au fost la rândul lor victime ale abuzului în copilărie, familiile cu valori
mai rigide, focalizate pe pedeapsă1.
AGRESIVITATEA
Termenul de agresivitate provine din limba latină, ,,aggredior” care înseamnă ,,a se îndrepta spre” şi care a
evoluat apoi în ,,aggredire” ce semnifică ,,a merge către” cu tendinţa de a ataca iar mai apoi în ,,aggresio” ce înseamnă
atac. Se referă deci la acele forme de comportament orientate în sens distructiv, în vederea producerii unor daune.
Astfel, agresiunea poate fi: un comportament natural şi instinctual propriu fiecăruia; un fapt social generat de
constrângerile, dificultăţile vieţii în comun; o reacţie la frustrare; un comportament învăţat.
În ceea ce priveşte încercările de definire, analiză şi interpretare a agresivităţii de către specialişti, nu numai că
nu întâlnim un consens mai general dar se pare că evantaiul punctelor de vedere exprimate este mai mare decât în
cazul altor fenomene psihologice.
O primă accepţie dată agresivităţii este aceea de comportare agresivă. Din această perspectivă agresivitatea
se poate defini ca „ansamblu de conduite ostile care se pot manifesta în plan conştient, inconştient sau fantasmatic în
scopul distrugerii, degradării, constrângerii, negării sau umilirii unei persoane, unui obiect investit cu semnificaţie socială
sau orientate spre propria persoană (autoagresivitate), cum sunt conduitele autodistructive întâlnite în unele tulburări
psihice sau chiar în afara lor (suicidul raţional)” 2.
Alţi autori, referindu-se la conceptul de agresivitate, o definesc ca o tendinţă specific umană marcată prin
voinţa, dorinţa de a comite un act de violenţă asupra altuia. Astfel, Laplanche şi Pontalis definesc agresivitatea ca
1
2

Băban 2001, p. 51.
Gorgos 1987, p.110-111.
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„tendinţa sau ansamblu de tendinţe care se actualizează în conduite reale sau fantasmatice, acestea urmărind rănirea
altuia, distrugerea, constrângerea sau umilirea lui”3.
Agresivitatea este situată la nivelul dispoziţiilor, ea reprezentând acea tensiune care pune organismul în
mişcare, până când motivaţia actului comportamental va fi redusă sau satisfăcută. Deci agresivitatea constituie o
dispoziţie indispensabilă pentru ca o persoană să se poată constitui, pentru ca o fiinţă vie să-şi poată ocupa locul în
mediul social şi geografic. Se poate spune, deci, că într-un sens larg, agresivitatea desemnează o caracteristică
generală a organismelor vii, referitoare la excitabilitate şi la activităţile de explorare necesare satisfacerii trebuinţelor
fundamentale (alimentare, de apărare, sexuale etc.). Într-un sens mai restrâns, raportându-ne numai la fiinţa umană,
comportamentul agresiv este un comportament verbal sau acţional ofensiv orientat spre umilirea, minimalizarea sau
chiar suprimarea fizică a celorlalţi semeni, spre distrugerea unor obiecte investite cu semnificaţii sociale sau contra
propriei persoane.
Despre agresiune, majoritatea psihologilor sociali sunt de acord în a spune că ,,este un comportament efectuat
cu intenţia de a face rău, de a cauza prejudiciu unei alte persoane”4. Prejudiciul, vătămarea (psihologică sau fizică)
cauzată poate să îmbrace forme diverse: furtul, asasinatul, umilirea, privarea de o recompensă anticipată etc. Ea poate
fi, de asemenea, dorită fie doar pentru ea însăşi, fie ca mijloc în vederea atingerii altui scop. În primul caz, spunem
despre agresiune că este ostilă, în cel de-al doilea caz ea este instrumentală.
Referitor la agresiunea umană C. Păunescu menţionează că: „omul îşi poate orienta activitatea în mod direct
asupra unui congener lovindu-l, jignindu-l verbal sau ironizându-l. Agresivitatea umană poate acţiona de asemenea
indirect, atunci când adversarul este vorbit de rău sau i se întinde o cursă. Agresivitatea se poate manifesta şi prin
refuzul contactului social, ajutor sau discuţii, de exemplu” 5.
Agresivitatea nu trebuie confundată cu un comportament antisocial ca delincvenţa şi infracţionalitatea. Conduita
boxerului nu este orientată antisocial şi, cu cât este mai agresivă cu atât este mai performantă. Şi invers, nu orice
comportament antisocial, inclusiv infracţional, poate fi caracterizat prin agresivitate. Sunt comise infracţiuni prin
inacţiune, deci fără agresivitate. Astfel, agresivitatea este definită ca fiind ,,orice formă de conduită orientată cu intenţie
către obiecte, persoane sau către sine, în vederea producerii unor prejudicii, a unor răniri, distrugeri şi daune”6.
Există forme de agresiune acceptate şi socialmente legitimate, în timp ce altele nu sunt. Se face, deci, distincţie
între agresiuni netolerate şi cele care sunt acceptate şi legitimate. Agresiunea ocupă astfel o poziţie care depinde de
judecata asupra caracterului adecvat sau nu al acestui comportament, caracter determinat de normele sau regulile
culturale. Se disting astfel doi factori care, în anumite circumstanţe, sunt în măsură să confere legitimitate
comportamentului agresiv: sprijinul normativ şi consecinţele benefice prezumate ale agresiunii. Sprijinul normativ se
referă la forme de agresiune care se consideră că au susţinerea grupului social iar în ceea ce priveşte consecinţele
benefice prezumate ale comportamentului agresiv se apreciază că într-un anumit număr de cazuri recurgerea la
agresiune este legitimată prin faptul că este vorba de un mijloc de a atinge un scop, un obiectiv superior considerat ca
fiind pozitiv de şi/sau pentru întreaga colectivitate. Astfel, războiul de apărare poate fi apreciat ca o motivaţie suficient de
puternică pentru legitimarea agresiunii. Noţiunea de agresiune trebuie să fie în permanenţă obiectul unei evaluări critice
cu referinţe la situaţii, la circumstanţe şi la contexte, care constituie o importantă sursă de informaţii asupra legitimităţii
sale şi caracterului său adecvat sau nu. Comportamentul agresiv poate fi orientat nu numai în afara individului, ci şi
asupra sinelui, în acest caz ,,trebuie să diferenţiem între actele comportamentale autodistructive, forma cea mai gravă
fiind sinuciderea şi actele comportamentale care pot periclita sănătatea şi echilibrul organismului (fumat, alcool, droguri).
Elementul esenţial de diferenţiere îl constituie, desigur, prezenţa intenţiei autodistructive.”7
Destul de frecvent, agresivitatea este asociată şi chiar confundată cu violenţa. Desigur, de cele mai multe ori,
comportamentul agresiv este şi violent, dar există şi cazuri de conduită agresivă în forme non-violente. Noţiunea de
violenţă, într-un sens general, desemnează utilizarea forţei destinată exercitării unei constrângeri. Etimologic, termenul
„violenţă” provine din latinescul „vis” care înseamnă forţă, putere, folosirea forţei fizice dar şi cantitate, abundenţă,
caracter esenţial al unui lucru. La origine, însă, termenul „vis” înseamna forţa în acţiune, resursele disponibile ale
organismului pentru a-şi exercita forţa şi puterea. La baza noţiunii de violenţă se găseşte, deci, ideea de forţă, ideea unei
puteri care se exercită asupra unui lucru sau asupra altei persoane. Noţiunea de violenţă se referă la utilizarea ilegitimă
şi ilegală a forţei şi poate fi definită ca o conduită agresivă, caracterizată îndeosebi prin folosirea forţei fizice. Violenţa
este o formă particulară a forţei care se caracterizează prin recurgerea la mijloace fizice pentru a face rău altuia. Ea
poate să se exercite într-o manieră directă sau indirectă şi comportă grade diferite (omor, rănire sau doar ameninţare).
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Una din expresiile cele mai vizibile ale violenţei este violenţa fizică care are loc într-o situaţie de interacţiune
interpersonală. Ea poate fi definită ca atacul direct, corporal împotriva unui individ. Prin urmare, dacă un act agresiv
poate prezenta forme violente dar şi nonviolente, noţiunea de violenţă se referă la un act agresiv care utilizează forţa,
constrângerea fizică, ea reprezentând una din formele majore de manifestare a agresivităţii.
Din punct de vedere social, violenţa se împarte în violenţa individuală şi violenţa colectivă. Violenţa individuală
se subdivide în violenţa criminală şi violenţa noncriminală. Violenţa criminală poate fi mortală (asasinatul), corporală
(loviri şi răniri) şi sexuală (violul) iar violenţa noncriminală se întâlneşte în cazul sinuciderilor sau accidentelor. Violenţa
colectivă se subdivide în violenţa unor grupuri organizate împotriva puterii (terorism, greve, revoluţie), violenţa puterii
împotriva cetăţenilor (terorism de stat, violenţa instituţionalizată) şi războiul. Actele agresive de factură antisocială sunt
cele care reţin cel mai des atenţia datorită caracterului lor spectacular şi potenţialului periculos pe care-l prezintă. Ele
merg de la gesturi ameninţătoare la crimă, utilizează forţa de care dispune agresorul sau un mediator, putând să se
exercite şi indirect, asupra obiectelor. Toleranţa, mai mult sau mai puţin mare, a societăţii în privinţa lor depinde de
pragul de la care ele devin delicte, văzute drept crime.
Există forme de agresiune acceptate şi socialmente legitimate, în timp ce altele nu sunt. Se poate face, deci,
distincţie între agresiuni netolerate şi cele care sunt acceptate şi legitimate. Agresiunea ocupă astfel o poziţie care
depinde de judecata asupra caracterului adecvat sau nu al acestui comportament, caracter determinat de normele sau
regulile culturale. Se disting astfel doi factori care, în anumite circumstanţe, sunt în măsură să confere legitimitate
comportamentului agresiv: sprijinul normativ şi consecinţele benefice prezumate ale agresiunii. Sprijinul normativ se
referă la forme de agresiune care se consideră că au susţinerea grupului social iar în ceea ce priveşte consecinţele
benefice prezumate ale comportamentului agresiv se apreciază că într-un anumit număr de cazuri recurgerea la
agresiune este legitimată prin faptul că este vorba de un mijloc de a atinge un scop, un obiectiv superior considerat ca
fiind pozitiv de şi/sau pentru întreaga colectivitate. Astfel, războiul de apărare poate fi apreciat ca o motivaţie suficient de
puternică pentru legitimarea agresiunii. Deci noţiunea de agresiune trebuie să fie în permanenţă obiectul unei evaluări
critice cu referinţe la situaţii, la circumstanţe şi la contexte, care constituie o importantă sursă de informaţii asupra
legitimităţii sale şi caracterului său adecvat sau nu.
Categorizarea diferitelor forme de agresivitate poate fi făcută după conţinutul moral, ce poate constitui un prim
criteriu după care se pot grupa comportamentele agresive. Astfel putem vorbi despre aşa-numita agresivitate antisocială,
adică distructivă, orientată împotriva colectivităţii şi de agresivitatea prosocială, care serveşte interesele colectivităţii şi
ale individului. Un al doilea criteriu de clasificare a comportamentelor agresive este scopul urmărit de agresor. Dacă
individul recurge la agresivitate fiindcă doar pe această cale îşi vede realizabil un plan, scop, atunci vorbim de
agresivitate instrumentală, iar dacă el recurge la agresivitate, independent de vreun avantaj, doar pentru a produce
altuia o durere, neplăcere, atunci vorbim de agresivitate ostilă. Ostilitatea este un concept multidimensional, ca are o
componentă cognitivă, una afectivă şi alta comportamentală:
- componenta cognitivă este definită ca o serie de credinţe şi atitudini negative îndreptate spre ceilalţi inclusiv cinismul şi
neîncrederea;
- componenta afectivă numită şi furie se referă la emoţii neplăcute, dezagreabile;
- componenta comportamentală este rezultat al componentelor cognitivă şi afectivă şi este o acţiune intenţionată de a le
face rău celorlalţi, fie verbal, fie fizic.
Importantă este, de asemenea, diferenţierea între agresivitatea verbală şi agresivitatea fizică, aceasta din urmă
fiind mult mai gravă, atât prin consecinţele asupra agresatului, cât şi prin probabilitatea mai mare de a declanşa un
răspuns agresiv şi deci, de a duce la o escaladare a violenţei. Nu orice agresivitate este comportament antisocial, după
cum nu orice act antisocial presupune agresivitatea; agresivitatea neintenţionată nu este antisocială. Cu toate acestea,
toate culturile şi societăţile au instituit forme de pedeapsă pentru acţiunile agresive ce aduc prejudicii colectivităţii în
întregime, sau membrilor ei. Pedeapsa are rolul nu doar de a-l sancţiona sau izola pe agresor, ci de a reduce
probabilitatea ca el să mai săvârşească alte acte agresive antisociale şi de a servi ca exemplu.
Diferitele forme ale agresivităţii pot fi clasificate după o serie de criterii ce ies în evidenţă în mod direct sau
indirect din analiza coordonatelor de definire a agresivităţii, în funcţie de: agresor sau de persoana care adoptă o
conduită agresivă; mijloacele utilizate în vederea finalizării intenţiilor agresive; obiectivele urmărite; forma de manifestare
a agresivităţii.
În raport cu primul criteriu, se diferenţiază: agresivitatea tânărului şi agresivitatea adultului; agresivitatea
masculină şi agresivitatea feminină; agresivitatea individuală şi agresivitatea colectivă; agresivitatea spontană şi
agresivitatea premeditată.
În raport cu al doilea criteriu, se diferenţiază: agresivitatea fizică şi agresivitatea verbală; agresivitatea directă,
cu efecte directe asupra victimei; agresivitatea indirectă, între agresor şi victimă existând intermediari.
Referitor la al treilea criteriu, se diferenţiază: agresivitatea ce urmăreşte obţinerea unor beneficii, a unui câştig
material; agresivitatea ce urmăreşte predominant rănirea şi chiar distrugerea victimei.
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În această privinţă trebuie făcută distincţia între ,,agresivitatea datorată supărării sau mâniei (angry aggression)
şi agresivitatea instrumentală. Diferenţa principală constă în faptul că prima formă apare, mai ales, ca urmare a supărării
sau ostilităţii, în timp ce a doua este orientată, în primul rând, în direcţia obţinerii unui câştig material (bani, obiecte etc.),
iar actul agresiv în calitate de mijloc de obţinere a unor asemenea achiziţii”8.
Privitor la al patrulea criteriu, se diferenţiază: agresivitatea violentă şi agresivitatea nonviolentă; agresivitatea
latentă şi agresivitatea manifestă.
Agresivitatea manifestată la nivel interpersonal este un fenomen psihosocial şi, ca atare, el ridică problema
,,co-participării celor doi membri ai relaţiei conflictului (agresor-agresat). Nu întotdeauna şi oriunde ,,rol-status-urile” celor
doi membri ai diadei sînt aceleaşi şi exclusive (unul numai atacă, numai face rău, iar celălalt ,,are sarcina” numai de a
suporta consecinţele directe şi indirecte ale agresivităţii). Un exemplu tipic pentru ceea ce încercăm să demonstrăm aici
îl constituie cuplul penologic infractor-victimă. Fără a intra în detalii de ordin juridic, infractorul este persoana care comite
o faptă de agresiune (loveşte, atacă, ucide, violează etc.) asupra altei persoane (victima) care suportă consecinţele. Aşa
privind lucrurile, vina celor doi membri ai diadei penologice este foarte clară: primul, vinovat şi al doilea, complet
nevinovat. Realitatea, însă, demonstrează că lucrurile nu stau deloc aşa, deoarece, în multe cazuri, ,,vina” se împarte
între cei doi, culminînd cu situaţia în care victima poate să fie mai ,,vinovată” chiar decît infractorul.”9
Agresivitatea fizică este definită ca ,,săvârşirea unui atac direct împotriva unei persoane prin mijloace
violente, cu scopul de a obţine avantaje, beneficii sau satisfacţii”10. Interesele materiale deţin un loc important în
motivaţia agresiunilor fizice. Pentru a-şi domina victima în vederea obţinerii unor foloase sau stări (bunuri, bani,
satisfacţie fizică sau psihică), agresorul se foloseşte ,,de cunoştinţe sau deprinderi, deseori probate pe alte persoane.
Aceste cunoştinţe şi deprinderi sunt legate de modul de abordare al victimei, de modul de atac, finalizarea agresiunii,
timpul şi locul favorit etc. Victimele agresiunilor fizice sunt persoane care prezintă cel puţin o caracteristică ce incită
interesul agresorului. Ca exemple pot fi enumerate caracteristici fizice, psihice sau conjuncturale (itinerar, mod de
deplasare, program de lucru, comportament etc.). Pe de altă parte, majoritatea persoanelor care ajung victimele
agresiunilor fizice nu au calităţi fizice şi deprinderi formate pentru autoapărare. În cele mai multe cazuri, apărarea se
face printr-un reflex subconştient, necontrolat. Agresiunea şi teama pot fi reacţii normale în anumite situaţii periculoase
sau ameninţătoare. Furia este adeseori o reacţie la sentimentul de neajutorare sau frustrare şi se poate transforma în
violenţă. Reacţia la agresiunea fizică poate lua forme diferite de la o persoană la alta, după cum şi nivelele de frustrare
sunt diferite.”11
Consecinţele agresiunii fizice asupra victimei pot fi diverse:
 suferinţe fizice, existând chiar pericolul pierderii unui simţ sau organ de simţ ori încetarea funcţionării acestuia;
dobândirea unei infirmităţi permanente; decesul – consecinţa cea mai gravă;
 traume psihice dobândite de victimă în cazul exercitării de ameninţări sau violenţe;
 afectarea bunăstării materiale prin deposedarea victimei de bunurile sau valorile care au făcut obiectul agresiunii
fizice.
Agresivitatea fizică întâlnită în cadrul delincvenţei juvenile reprezintă acţiuni constante şi repetitive cu conţinut
antisocial, cu manifestări de violenţă, de cele mai multe ori, explozive sau premeditate, anticipate, faţă de propria
persoană - autoagresiunea, sau faţă de alţii - heteroagresivitatea.
Agresivitatea verbală se manifestă prin intimidări, atacuri verbale, injurii, dispreţ, sfidare şi chiar lipsă de
politeţe. Cele mai utilizate forme ale agresivităţii verbale sunt: calomnia, denigrarea, autodenigrarea, ironia, sarcasmul.
 Calomnia reprezintă cea mai agresivă formă verbală. Deşi ea pare un act spontan, de fapt este un scenariu
conceput dinainte. Mai întâi se selectează ţinta în jurul căreia se structurează conflictul, ceea ce înseamnă o acumulare
de resentimente, de invidie, de ură. Prin calomnie se doreşte ,,o anihilare a încrederii în sine, o schimbare în sensul dorit
de calomniator a dimensiunilor morale şi sociale ale eului, o acceptare a falsului adevăr impus de adversar. Efectul
„otrăvirii” verbale este moartea omului din punct de vedere moral şi psihic.”12
Metodele folosite sunt foarte diversificate şi bine studiate. Forţa de sugestie a cuvântului produce, prin
transmiteri sugestive ale unor fapte, contextul care atrage concentrarea asupra persoanei vizate a tuturor informaţiilor
asemănătoare. Dorinţa de ascensiune socială, de glorie, de succes, a generat descoperirea acestei modalităţi cu care
poţi învinge mai rapid sau pe termen lung, adversarul. De fapt, este o formă sofisticată de luptă pentru existenţă,
subminată de imoralitate şi caracteristică parvenirii.
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 Denigrarea este folosită în scopul de ,,a descoperi acele trăsături de personalitate sau fapte, împrejurări, intenţii cu
caracter negativ sau peiorativ ale adversarului pe care le îngroaşă, le denaturează până la grotesc, obţinând sau dorind
să obţină o descalificare, o compromitere moral-socială a adversarului.”13
De cele mai multe ori însă există o calomnie fără suport real, pe teme inventate de o imaginaţie bolnavă, care
îşi compensează astfel imposibilitatea de atac direct, de violenţă sau de inferioritate. Denigrarea sistematică produce de
cele mai multe ori o marginalizare, atrage oprobriul public asupra celui denigrat şi de multe ori asupra denigratorului,
care nu face altceva decât să proiecteze pe adversar propriile slăbiciuni ale personalităţii. Cel denigrat suferă de cele
mai multe ori un traumatism afectiv şi moral, manifestat prin suferinţe psihice, uneori cu stări nevrotice, ca reacţie la
manifestările de depreciere a eului şi a pierderii încrederii în sine, antrenând din partea acestuia forme de apărare
agresive, violente. Denigrarea poate avea loc prin utilizarea învectivelor - cuvinte cu caracter denigrator şi ocazional,
între parteneri cunoscuţi şi necunoscuţi. Denigrarea constituie deci, un atac la integritatea morală a persoanei, o formă
de degradare a unui capital moral, social şi profesional.
 Autodenigrarea constituie echivalentul verbal al autoflagelării, constând în ,,nevoia de a-şi provoca sieşi o suferinţă
morală, o ucidere lentă prin exacerbarea conflictelor ce subminează personalitatea, o ieşire din tensiune, o descărcare.
Ea poate fi replica unui complex de inferioritate, întrucât prin această formă se stimulează nevoia celorlalţi de menajare,
prin negarea defăimării şi sublinierea unor calităţi, valori şi realizări, fie reale sau inventate.”14
Autodenigrarea poate avea ca motivaţie şi nevoia de afecţiune şi ocrotire. În cazul în care există un fenomen de
frustrare afectivă reală sau imaginară, autodenigrarea constituie o formă de stimulare a relaţiilor de prietenie, simpatie,
dragoste din partea celorlalţi şi fireşte, de ocrotire.
 Ironia este definită ca forma de agresivitate verbală în care ,,enunţul manifest ascunde semnificaţii latente, cu
valoare agresivă, diferite de mesajul propriu-zis. Ea constituie o modalitate de agresare a unei situaţii, a unei persoane,
printr-un joc subtil de inteligenţă, care să producă subiectului atacat un prejudiciu moral sau o traumă psihică.”15
Prin caracterul său de joc, ironia nu produce totdeauna reacţii instantanee, ea inducând numai stările de
reactivitate latentă care pot determina trăirea unui sentiment de inferioritate la partener şi organizarea în psihismul
acestuia a urii.
 Sarcasmul este forma cea mai acută, mai pertinentă şi mai traumatizantă de agresivitate prin limbaj. Cuvântul
provine din limba greacă şi la origine înseamnă a ,,muşca din carne”. Deci, despre sarcasm se poate spune că este o
,,ironie muşcătoare”. Dacă ironia nu are o conotaţie netă de răutate, sarcasmul are o încărcătură considerabilă de
răutate şi chiar de cruzime. ,,Sarcasticului îi place nu numai să rănească verbal victima, ci şi să asiste la trăirea durerii
de către aceasta.”16
Toate formele de agresivitate verbală sunt vehiculate fie prin viu grai, fie prin scris. Efectul lor traumatic este în
funcţie de contextul în care se petrec, cele mai nocive fiind cele care presupun denigrarea, devalorizarea publică sau
colectivă. Denigrarea publică conduce la marginalizare, la sentimentul abandonului, al dispreţului moral, de aici
rezultând tendinţa celui implicat de a se închide în sine sau de a se izola în propriul grup minim de relaţii. Aceste situaţii
duc la restructurarea eului, alteori la comportamente agresive, antisociale.
Teorii ale agresivităţii
În ultimii ani au fost întreprinse un mare număr de cercetări asupra agresivităţii umane, cercetări care au avut
ca obiective identificarea cauzelor şi condiţiilor favorizante în apariţia conduitelor agresive:
 teoriile instinctuale - consideră că agresivitatea este o manifestare a unei pulsiuni sau instinct înnăscut;
 teoriile reactive - consideră comportamentul agresiv ca o reacţie la situaţiile frustrante, dezagreabile;
 teorii ale învăţării - potrivit căreia comportamentul agresiv este un comportament achiziţionat prin intermediul unor
diferite mecanisme cum este, de exemplu, învăţarea prin imitaţie şi/sau observaţie;
 teoria cognitivă - pune accentul pe procesele cognitive centrale interne inserate între stimuli şi răspunsul
comportamental al individului. Abordarea cognitivă presupune că agresivitatea este rezultanta unui proces decizional:
decizia de a acţiona agresiv este în funcţie de raportul dintre costurile şi beneficiile prezumate.
În încercarea de identificare a factorilor favorizanţi sau inhibitivi în manifestările agresivităţii, aceasta este
explicată propunându-se fie modele limitate doar la comportamentele agresive (teoriile pulsionale şi ipoteza frustrareagresiune), fie prin asimilarea agresiunii altor comportamente sociale, integrând-o în concepţii mai generale, cum sunt
cele ale învăţării sau teoriei cognitive.
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Metodologia cercetării
Obiectivul cercetării a constat în determinarea influenţei abuzului (fizic şi emoţional) a părinţilor asupra
formării comportamentului agresiv al elevilor preadolescenţi şi adolescenţi iar ipotezele cercetării următoarele:
 Ipoteza 1: Gradul de agresivitate al elevilor ce suferă abuzuri fizice şi emoţionale în cadrul propriei familii este mai
mare decât cel al elevilor neabuzaţi;
 Ipoteza 2: Abuzul fizic asupra elevilor se asociază cu agresivitatea fizică a acestora iar abuzul emoţional se asociază
cu agresivitatea verbală a acestora;
 Ipoteza 3: Abuzul asupra elevilor şi genul acestora influenţează gradul de iritabilitate pe care îl prezintă;
 Ipoteza 4: Gradul de agresivitate a elevilor preadolescenţi din clasele VII-VIII (de gimnaziu) este mai mare decât cel
al elevilor adolescenţi din clasele IX-X (de liceu).
Eşantionul folosit în cercetare a fost format din 120 de subiecţi: 60 abuzaţi şi 60 neabuzaţi - elevi
preadolescenţi din clasele VII-VIII (60 elevi) şi elevi adolescenţi din clasele IX-X (60 elevi). Grupul de control a fost
format din 60 de subiecţi neabuzaţi, 30 fiind fete iar ceilalţi 30, băieţi (din clasele de a VII-a şi a VIII-a de şcoală generală
respectiv a IX-a şi a X-a de liceu) iar grupul de cercetare, format din 60 subiecţi abuzaţi a fost constituit în mod identic
cu grupul de control. Cercetarea s-a efectuat pe loturi separate formate din elevii claselor VII-VIII şi elevii de liceu din
clasele IX-X. Cercetarea nu s-a efectuat pe clase separate de elevi deoarece s-au urmărit variaţiile comportamentului
agresiv la puberi şi separat la adolescenţi pentru a se putea face comparaţia între cele două categorii de elevi.
Operaţionalizarea conceptelor şi descrierea instrumentelor cercetării.
 Agresivitatea a fost operaţionalizată prin intermediul unui chestionar de ostilitate (Anexa 1) preluat din Inventarul de
Ostilitate elaborat de Arnold Buss şi Ann Durkee în anul 1957 (B.D.H.I. - Buss-Durkee Hostility Inventory). Cei doi autori
au dorit să descrie comportamentul agresiv în detaliu, şi plecând de la experienţa lor clinică, au definit 7 tipuri de
ostilitate (negativism, resentiment, ostilitate indirectă, agresivitate fizică, suspiciune, iritabilitate şi agresivitate verbală),
pentru ca apoi să le măsoare cu ajutorul a 66 de itemi, faţă de care subiecţii trebuie să-şi exprime acordul sau
dezacordul: adevărat sau fals. La acest inventar subiecţilor li se calculează mai întâi un scor general care variază între 0
şi 66. Dacă scorul obţinut este mai mare de 38 el indică un nivel de agresivitate crescut, iar dacă este mai mic de 38
trebuie verificate subscorurile pe cele şapte subscale pentru a vedea dacă subiectul nu obţine un scor ridicat la vreuna
din ele (Buss, Durkee, 1957).
Luând în considerare vârsta subiecţilor şi aspectele care s-au vrut a fi măsurate, din acest chestionar s-au
preluat doar 42 de itemi, adică 4 factori (subscale) din cele 7, şi anume:
- ostilitatea indirectă cu 9 itemi (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33): definită ca un comportament ce direcţionează ostilitatea
către cineva într-un mod ocolit; scor mai mare de 6;
- agresivitatea fizică cu 10 itemi (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 36): implică violenţa fizică şi voinţa de a o utiliza
împotriva altcuiva; scor mai mare de 6;
- agresivitatea verbală cu 13 itemi (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 40, 41, 42): implică exprimarea verbală a
trăirilor negative faţă de ceilalţi, scor mai mare de 9;
- iritabilitatea cu 10 itemi (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 37, 39): definită ca promptitudinea de a ,,exploda” la cea mai
mică provocare; scor mai mare de 8.
Interpretarea rezultatelor se face adunând scorurile de la toate cele patru subscale şi raportând scorul total la
cifra 15,5. Dacă subiectul are scorul sub 15,5 atunci el are o agresivitate scăzută; dacă are peste 15,5 atunci el are o
agresivitate crescută.
 Abuzul fizic şi emoţional a fost operaţionalizat printr-un test propriu (Anexa 2), elaborat pe baza studierii aspectelor
teoretice privind conceptul de abuz (fizic şi emoţional) asupra copilului, test ce cuprinde 18 itemi:
- abuz fizic: itemii 1, 6, 7, 10, 11, 14, 16;
- abuz emoţional: itemii 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18.
Pentru test, coeficientul alpha Cronbach obţinut a fost de 0,81. Itemii au fost evaluaţi pe o scală de la 1 la 6 (1
însemnând - niciodată iar 6 - întotdeauna), scorurile înalte denotând prezenţa abuzului.
Scalele folosite au fost de tip sumativ, subiecţii exprimându-şi gradul de acord sau dezacord cu fiecare item
utilizat în cercetare pe baza ierarhizării variantelor de răspuns. Scorul individual afost determinat ca suma valorilor cu
care s-a răspuns la fiecare item.
Datele obţinute în urma administrării chestionarelor au fost introduse în programul de statistică psihologică
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) pentru Windows, obţinându-se tabele de frecvenţe pe itemi, histograme
şi diagrame de structură.
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Concluzii. Din analiza tabelelor şi graficelor au reieşit, atât în cazul elevilor de clasele VII-VIII cât şi în cazul
elevilor de clasele IX-X, următoarele:
 confirmarea ipotezei 1 - abuzul este unul din factorii principali în determinarea agresivităţii la elevii preadolescenţi din
clasele VII-VIII şi a elevilor adolescenţi din clasele a IX-X, gradul de agresivitate al elevilor abuzaţi fiind mai mare decât
cel al elevilor neabuzaţi.
 confirmarea ipotezei 2 - abuzul fizic asupra elevilor se asociază cu agresivitatea fizică a acestora iar abuzul
emoţional asupra elevilor se asociază cu agresivitatea verbală a acestora.
 confirmarea parţială a ipotezei 3 - abuzul influenţează iritabilitatea elevilor, existând tendinţa ca elevii abuzaţi să fie şi
iritabili dar genul elevilor nu influenţează gradul de iritabilitate a acestora. Nu există efect de interacţiune între variabilele
gen şi abuz în determinarea iritabilităţii elevilor. Subiecţii de gen masculin abuzaţi fizic şi emoţional prezintă un grad mai
mare de iritabilitate comparativ cu subiecţii de gen feminin. Subiecţii de gen feminin abuzaţi emoţional prezintă un grad
de iritabilitate mai mare comparativ cu subiecţii de gen masculin, abuzaţi emoţional. Atât subiecţii de gen feminin cât şi
cei de gen masculin, abuzaţi fizic, prezintă aproximativ acelaşi grad de iritabilitate. Gradul de iritabilitate al subiecţilor
abuzaţi fizic şi emoţional şi al subiecţilor abuzaţi doar emoţional este semnificativ mai mare în comparaţie cu celelalte
tipuri de abuz. Subiecţii neabuzaţi prezintă un grad aproximativ diferit de iritabilitate în funcţie de variabila gen, cei
masculini având un grad mai mic de iritabilitate decât cei feminini.
 infirmarea ipotezei 4 - gradul de agresivitate a elevilor preadolescenţi din clasele VII-VIII este mai mic (48%) decât
cel al elevilor adolescenţi din clasele IX-X (52%). Ca valoare gradul de agresivitate nu este semnificativ mai mare la
adolescenţi decât la preadolescenţi, lucru explicabil prin diferenţa mică de vârstă dintre cele două categorii de elevi.
Acest lucru mai poate fi explicat şi prin influenţele exercitate de mediul social, de mass-media.
Toate aceste concluzii conduc la necesitatea implementării în şcoli şi licee a unui program pentru diminuarea
agresivităţii elevilor, program adresat elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, prin care comportamentele potenţial
agresive/violente/ostile şi prin consecinţă actele de delicvenţă juvenilă, să fie diminuate.
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ANEXA 1
Chestionar de ostilitate
Aveţi mai jos 42 de afirmaţii. Vă rugăm să hotărâţi care dintre ele este adevarată sau falsă, prin referire la
propria persoană. Citiţi-le pe rând şi consemnaţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecăreia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Uneori bârfesc oamenii care nu-mi plac.
Nu mă pot abţine uneori de a-i leza pe alţii.
Îmi pierd uşor firea, dar îmi revin repede.
Când dezaprob purtarea prietenilor mei, îi fac să ştie aceasta.
Niciodată nu-mi ies din fire astfel încât să arunc cu obiecte.
Nu cred că există vreun motiv pentru a lovi pe cineva.
Sunt întotdeauna răbdător cu alţii.
Adesea simt că sunt în dezacord cu oamenii.
Când îmi pierd firea, trântesc uşile.
Când cineva mă jigneşte, fac şi eu la fel.
Sunt mult mai irascibil(ă) decât îşi dau seama oamenii.
Nu insist cu argumente când cineva este în dezacord cu mine.
Nu joc niciodată jocuri fizice.
Cine mă insultă sau îmi insultă familia, caută scandal.
Mă enervez când cineva râde de persoana mea.
Cer ca oamenii să-mi respecte drepturile.
Uneori bombănesc când mă supără cineva.
Oamenii care te deranjează continuu cer un pumn în nas.
Dacă cineva nu mă tratează corect, nu mă las enervat(ă) de asta.
Chiar dacă mă enervez, nu folosesc un limbaj dur.
Uneori mă enervez dacă nu pot face cum vreau eu.
Rareori lupt pe la spate, chiar dacă celălalt m-a jignit.
Unii oameni mă deranjează doar pentru că sunt în preajma mea.
Când cineva mă deranjează, sunt capabil(ă) să-i spun ceea ce gândesc despre el.
De la vârsta de 10 ani nu mi-am mai pierdut firea.
Când într-adevăr îmi pierd firea, sunt în stare să pălmuiesc pe cineva.
Adesea mă simt ca un butoi de pulbere gata să explodeze.
Când oamenii ţipă la mine, ţip şi eu la ei.
Nu ţin minte să fi avut o stare de enervare aşa de mare, încât să iau un obiect din preajmă şi să-l sparg.
Intru în dispute tot atât de des ca şi cei din jurul meu.
Adesea îmi asum răspunderi mari.
Când îmi pierd firea spun adesea lucruri neplăcute, ameninţătoare.
Uneori îmi arăt supărarea bătând cu pumnii în masă.
Dacă va trebui să recurg la violenţă fizică pentru a-mi apăra drepturile, o voi face.
Nu aş putea să pun pe cineva la locul lui, chiar dacă ar merita asta.
Ştiu oameni care m-au împins aşa de departe, încât am ajuns la bătaie.
Nu mă las iritat(ă) de lucruri neînsemnate.
Adesea ameninţ fără să pun în practică acele ameninţări.
În ultima vreme am fost iritat(ă), nemulţumit(ă).
Când aduc argumente, tind să ridic vocea.
În general îmi ascund părerea proastă despre alţii.
Prefer să cedez decât să intru în discuţii contradictorii.
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ANEXA 2
Chestionar de abuz
În continuare vă sunt prezentate o serie de 18 afirmaţii.
Vă rugăm să răspundeţi sincer cu referire la propria persoană.
Încercuiţi cifra corespunzătoare răspunsului: 1 = niciodată
2 = foarte rar / o dată pe zi
3 = rar / de 2 ori pe zi
4 = des / de 3-4 ori pe zi
5 = foarte des / de 5 sau mai multe ori pe zi
6 = întotdeauna
1. Fraţii tăi te bat.

4

5

2.

4

5

4

5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
2
3
niciodată
Ai coşmaruri noaptea.
1
2
3
niciodată
Când sunt supăraţi pe tine părinţii tăi te ameninţă că te părăsesc.
1
2
3
niciodată
Părinţii tăi se ceartă.
1
2
3
niciodată
Îţi este frică de părinţii tăi.
1
2
3
niciodată
Când se ceartă, părinţii tăi ajung să te bată pe tine fără nici un motiv.
1
2
3
niciodată
Te simţi lipsit de apărare.
1
2
3
niciodată
Părinţii tăi iţi spun că nu eşti bun de nimic.
1
2
3
niciodată
Când greşeşti chiar dacă e ceva minor, părinţii tăi ţipă la tine şi te ceartă.
1
2
3
niciodată
Când iei o notă mică nu o spui imediat părinţilor tăi.
1
2
3
niciodată
Eşti bătut de părinţii tăi când faci o obrăznicie.
1
2
3
niciodată
Eşti insultat de părinţii tăi sau umilit.
1
2
3
niciodată
Se întâmplă să doreşti răul părinţilor tăi.
1
2
3
niciodată
Ţi se pare că părinţii tăi au mereu ceva cu tine. 1
2
3
niciodată
Eşti jignit frecvent de părinţii tăi.
1
2
3
niciodată
Eşti pedepsit pentru orice greşeală.
1
2
3
niciodată
Fraţii tăi vorbesc urât cu tine.
1
2
3
niciodată
Se întâmplă ca părinţii tăi să te ameninţe că te alungă de acasă.
1
2
3
niciodată
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6
întotdeauna
6
întotdeauna

6
întotdeauna
5
6
întotdeauna
5
6
întotdeauna

4
4
4

5

6
întotdeauna
5
6
întotdeauna
5
6
întotdeauna

4
4
4

5

6
întotdeauna

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna
6
întotdeauna

4

5

6
întotdeauna
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GEOGRAFUL GHEORGHE POPA-TUTOVEANU LA 80 DE ANI
Dr. Ioan Mărculeţ
Dr. CătăIina Mărculeţ
Abstract. The geographer Gheorghe Popa Tutoveanu at 80 years old. Born on 22nd August 1931, in the village

Bălcaciu (township Jidvei), Alba county, the future geographer attended the primary school in his village, graduated the High school
”Sfântul Vasile” in Blaj (in 1952) and continued his studies at the Faculty of Geography, the University of Bucharest (in 1958 he got
his banchelor’ s degree with the thesis „Târnava Mica – a Geographical Study“). In 1973 he defended his PhD thesis in Geography
at the University Babes-Bolyai in Cluj with the theme ”Argeşul – a Hydro-geographical Study“, and in 1974 he went for two months at
Lomonosov University in Moscow for a postuniversity degree. Between 1958-1994 he worked in many research institutes – the
Institute of Geography of the Romanian Academy in Bucharest (1958-1963), the Department for the Water-Management ArgeşIalomiţa (1963-1968), the Institute for Studies and Designs for the Territorial Improvement (1968-1974), the Institute of Studies and
Hydro-technical Designs (1974-1976) and the Institute of Energetical Research and Modernizations (1976-1994) – his studies were
applied in the real economy. He obtained all scientific degrees and was promoted Head Researcher and head of the Laboratory of
Hydro-energetical Research. During all this time, he published numerous studies on the topic of the hydrographic network between
Ialomiţa and Trotuş, the water catchment area of the river Argeş, the Danube et ceteras. Between 1995 and 2008 he carried on an
intense pedagogical and didactic activity in many educational institutions in Bucharest and Ilfov county. During all this time the
themes of his published studies and research articles changed their target. He mainly analysed the touristic potential of Ilfov county.
At the pre-university College Dr. I. C. Cantacuzino in Bucharest he published seven numbers of the magazine ”Highschool – present
and future“.
Cuvinte cheie: cercetător, geograf, Gheorghe Popa-Tutoveanu, România
Key-words: researcher, geographer, Gheorghe Popa-Tutoveanu, Romania

DATE BIOGRAFICE
Născut la 22 august 1931, în localitatea Bălcaciu (comuna Jidvei), judeţul Alba, din părinţii Maria şi Gheorghe,
de profesie agricultori, tânărul Gheorghe Popa1, a urmat şcoala primară în satul natal, igenerală la Bucureşti (1944-1946
– Şcoala primară Centrul Practic, nr. 1; 1946-1948 – Liceul Comercial
„Nicolae Bălcescu” ), iar liceul (1948-1952), la Şcoala Medie Tehnică
Financiară din Blaj (fostul Liceu Comercial). Şi-a continuat studiile la
Facultatea de Geografie din Universitatea Bucureşti (1953-1958), unde i-a
avut profesori pe: Mihai Iancu (la Geografia fizică a României), Petre
Coteţ (la Geomorfologie), Ştefan Stoenescu (la Meteorologie şi
climatologie), Ion Pişota (la Hidrologie), Raul Călinecu (la Biogeografie),
Ion Rădulescu (la Ceografia continentelor), Constantin Herbst (la
Geografia economică a lumii) şi Atena Herbst-Rădoi (la Geografia
economică a României). Şi-a susţinut lucrarea de licenţă întitulată
Târnava Mică – studiu geografic (1958), coordonată de profesorul Traian
Naum, iar apoi s-a înscris la doctorat, în cadrul Universităii Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca. A obţinut titlul de doctor în geografie în anul 1973, iar în
1974 a urmat două luni de cursuri postuniversitare de specialitate la
Universitatea Lomonosov din Moscova.
ATIVITATEA PROFESIONALĂ
După absolvirea facultăţii s-a angajat ca cercetător geograf în
Institutul de Geografie al Academiei Române din Bucureşti, până în anul
1963, când şi-a schimbat locul de muncă, trecând la Direcţia de
Gospodărire a Apelor Argeş-Ialomiţa (1963-1968). În intervalul 19681974, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Institutului de Studii şi Proiectări
pentru Îmbunătăţiri Funciare, iar între 1974 şi1976, la Institutul de Studii şi
Proiectări Hidrotehnice. Din 1976, până în 1994, când iese la pensie, a
lucrat în Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice.

1

Fig. 1. Gheorghe Popa
la 20 de ani

Numele de Tutoveanu l-a preluat prin căsătoria cu invăţătoarea Aurora Tutoveanu, cu care are un singur copil – Bogdan (inginer,
absolvent al Facultăţii de Instalaţii a Universităţii de Construcţii din Bucureşti).
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Este de menţionat faptul că în intervalul 1958-1994, a desfăşurat o amplă activitate de cercetare cu
aplicabilitate practică, cum ar fi: stabilirea volumelor de apă afluente în acumulările hidroenergetice şi gospodărirea
optimă a acestora. În acest interval a parcurs toate treptele ştiinţifice, ajungând chiar Cercetător principal I şi şef al
laboratorului de cercetări hidroenergetice.
După pensionare, între 1995 şi 2008, a desfşurat o amplă activitate didactică şi pedagogică în mai multe
instituţii de învăţământ din Capitală şi din judeţul Ilfov: Şcoala nr. 59 „Dimitrie Sturza” din Bucureşti, Liceul „Pamfil
Şeicaru” din Ciorogârla (judeţul Ilfov), Liceul Teoretic „Traian Lalescu” din Brăneşti (judeţul Ilfov) şi Colegiul
Preuniversitar „Dr. I. C. Cantacuzino” din Bucureşti.
DOCTORATUL
Teza de doctorat a domnului Gh. Popa-Tutoveanu, Argeşul – studiu hidrogeografic, a fost realizată sub
coordonarea prof. univ. dr. doc. Tiberiu Morariu, membru corespondent al Academiei Române. Lucrarea, de pionierat
pentru acea perioadă, este de o deosebită valoare ştiinţifică, fapt care arată capacitatea de muncă, de sinteză şi, de ce
nu, maturitatea în gândirea geografică a autorului. Teza a fost structurată pe zece capitole: I. Consideraţii generale, II.
Apele freatice, III. Caracteristicile reţelei hidrografice, IV. Gradul de cunoaştere hidrometrică, V. Regimul de
scurgere, VI. Bilanţul apei, VII. Procesul de eroziune şi scurgerea de
aluviuni, VIII. Regimul termic şi al fenomenelor de îngheţ, IX.
Regimul hidrochimic şi X. Folosirea râurilor şi gospodărirea apelor.
Acestora se adaugă Concluziile şi o Bibliografie bogată.
Cel mai vast şi important capitol, Regimul de scurgere (56
pagini), analizează: A. Sursele de alimentare (1. Alimentarea subterană
şi 2. Alimentarea de suprafaţă), B. Regimul nivelurilor (1. Nivelurile şi 2.
Inundaţiile), C. Scurgerea medie (1. Scurgerea medie multianuală, 2.
Generalizarea datelor privind scurgerea medie multianuală, 3. Repartiţia
scurgerii pe luni şi sezoane şi 4. Variaţia scurgerii medii anuale şi
sezoniere), D. Scurgerea maximă (1. Factorii genetici, 2. Analiza viiturilor
– a. debite maxime şi b. volume maxime – şi 3. Analiza unor viituri
excedentare) şi E. Scurgerea minimă. Se evidenţiază şi ultimul capitol,
Folosirea râurilor şi gospodărirea apelor, care arată importanţa
practică, economică a apelor din bazinul Argeşului. Respectiv: A.
Modificările în structura reţelei hidrografice, B. Modificările în regimul
hidrologic, C. Analiza folosinţelor şi D. Gospodărirea apelor.
Teza de doctorat a fost susţinută în şedinţă publică în anul
Fig. 2. Gheorghe Popa1973, doctorandul având în comisie reputaţi profesori şi cercetători în
Tutoveanu la 40 de ani
hidrologie: Iosif Ujvari, Gheorghe Platagea şi Petre Gâştescu. Din păcate
pentru autor şi în detrimentul geografiei, lucrarea Argeşul – studiu
hidrogeografic nu a văzut lumina tiparului, rămânând în stadiu de
manuscris dactilografiat în biblioteca Facultăţii de Geografie din ClujNapoca.
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
În perioada în care a activat în Institutul de Geografie al Academiei Române (1958-1963), Gh. Popa-Tutoveanu
a abordat probleme variate de geografie fizică, în funcţie de obligaţiile de serviciu şi de îndrumările colaboratorilor mai
vârstnici. Această situaţie este evidenţiată şi de conţinutul studiilor publicate în intervalul 1961-1963: Câteva observaţii
asupra unor structuri criogenice din Depresiunea Praid-Sovata, în Probleme de geografie, nr. VIII, 1961; Contribuţii la
studiul teraselor Bistriţei şi depozitele de terasă din sectorul Galu-Bicaz, în Probleme de geografie, nr. VIII, 1961 (în
colaborare cu L. Badea) şi Contribuţii la studiul fizico-geografic al văii Târnavei Mici, în Probleme de geografie, nr. IX,
1963 (în colaborare cu T. Morariu, Maria Călinescu, Gh. Platagea şi Aurora Posea). Şi totuşi, pasiunea tânărului geograf
pentru hidrologie a început să fie vizibilă încă din această perioadă. Îndrumat şi colaborând cu doi reputaţi geografi
hidrologi – P. Gâştescu şi Gh. Platagea –, Gh. Popa-Tutoveanu a publicat două studii frecvent citate în litera de
specialitate: Lacul Vulturilor din Siriu – geneză şi regim hidrologic, în Comunicările Academiei Române, X, 10, 1960 (în
colaborare cu P. Gâştescu) şi Variaţia caracteristicilor reţelei hidrografice dintre Ialomiţa şi Trotuş, în Probleme de
geografie, nr. IX, 1962 (în colaborare cu Gh. Platagea).
Plecat din Institutul de Geografie (în 1963), şi sub influenţa problemelor de serviciu şi a tematicii tezei de
doctorat, preocupările ştiinţifice ale lui Gh. Popa-Tutoveanu devin preponderent hidrologice. Majoritatea studiilor – 10 la
număr – au avut ca obiect bazinul hidrografic al râului Argeş sau fac referiri la acesta şi au fost publicate în revista
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Hidrotehnica ori în volume de
specialitate.2 Între acestea se
evidenţiază: Analiza raportului
dintre apele freatice şi apele de
suprafaţă în bazinul hidrografic al
râului Argeş, în Hidrotehnica, nr.
2, 1971, Analiza variaţiei
amplitudinii
nivelurilor
apei
râurilor din bazinul hidrografic
Argeş, în Hidrotehnica, nr. 8,
1971 (în colaborare cu M.
Alboiu), Unele valori asigurate ale
scurgerii maxime în bazinul
hidrografic
Argeş,
în
Hidrotehnica, nr. 8, 1972, Unele
aspecte ale scurgerii maxime în
bazinul hidrografic al râului
Argeş, în Hidrotehnica, nr. 2,
1973 (în colaborare cu Maria
Platagea) şi Cu privire la
Fig. 3. C.P. I. Dr. Gheorghe Popa-Tutoveanu la 80 de ani
scurgerea maximă în bazinul
râului Argeş, în Studii de
hidraulică, vol. 26, 1975 (în
colaborare cu Maria Platagea).3
Un loc important în preocupările cercetătorului l-a ocupat acumularea de la Vidraru şi Uzina Hidroenergetică
Cetăţuia (fostă „Gheorghe Gheorghiu-Dej”). Pe această temă Gheorghe Popa-Tutoveanu a publicat mai multe studii:
Propagarea în albia râului Argeş a debitelor uzinate de uzina hidroelectrică „Gh. Gheorghiu-Dej”, în Hidrotehnica,
Gospodărirea apelor, Meteorologia, nr. 5, 1968 (în colaborare cu R. Amaftiesei), Influenţa hidrocentralei „Gh. GheorghiuDej” asupra repartiţiei scurgerii medii în timpul anului pe râul Argeş, în Analele ICIFP, Seria hidrotehnică, vol. 3, 1968 şi
Exploatarea acumulării Vidraru-Argeş, în perioada 1970-1981, în Hidrotehnica, nr. 8, 1983.
Metodele de calcul şi prognozele hidrologice destinate amenajărilor hidroenergetice au făcut obiectul a trei
colaborări cu colegele de serviciu Cornelia Stoia (hidrolog) şi Georgeta Stănciulescu (matematician): Metodele de calcul
în prognoza anuală a debitelor în bazinele amenajate hidroenergetic, pe baza analizei existenţei ciclurilor hidrologice
naturale mai mari de un an şi Metoda de prognoză a apelor mici din sezonul cald, în bazinele amenajate hidroenergetic,
ambele în volumul Sesiunea de Comunicări 20 de ani de activitate ICEMENERG, 1980 şi Metodă de prognoză
hidrologică a apelor din zăpezi în amenajările hidroenergetice, în volumul A XIII-a Conferinţă Internaţională a Ţărilor
Dunărene, Bratislava, 1983.
După ieşirea la pensie (în 1994) şi intrarea în învăţământ, ca profesor de geografie cu gradul didactic I,
activitatea ştiinţifică şi de cercetare a domnului Gh. Popa-Tutoveanu s-a diversificat mult, articolele care tratează
aspectele hidrologice şi pe cele ale amenajărilor hidroenergetice fiind extrem de reduse, unele având doar caracter
informativ.4
Se constata, totuşi, o atenţie deosebită acordată unor aspecte geografice ale judeţului Ilfov. În acest sens se
evidenţiază articolele: Brăneşti – o comună cu perspective, în Notiţe geografice, Vol. 2, 2001 (în colaborare cu Mihaela
Creţu şi Elena Costache), Valea Pasărea – zonă cu potenţial turistic rural, în Interferenţe, 2002, Lacurile judeţului Ilfov în
conjunctura actuală a dezvoltării economico-sociale, în Însemnări geografice, 2002 (în colaborare cu I. Mărculeţ şi
Cătălina Mărculeţ), Aspecte privind turismul în judeţul Ilfov, în Comunicări ştiinţifice, Vol. I, 2003 (în colaborare cu I.
2

Alte studii au vizat regimul de scurgere al râurilor României şi regiunea inundabilă a Dunării: Câteva probleme privind hidrometria
de exploatare şi regimul natural al râurilor din R.P.R., în Hidrotehnica, Gospodărirea apelor, Meteorologia, nr. 5, 1964 (în
colaborare cu Al. Lăzărescu şi M. Nicolae), Zona inundabilă a Dunării şi aspectul ei actual, în Hidrotehnica, Gospodărirea apelor,
Meteorologia, nr. 9, 1966 (în colaborare cu M. Nicolae) şi Câteva observaţii hidrologice privind incinta îndiguită Boian, SticleanuCălăraşi din lunca Dunării, în vol. George Vâlsan, înaintaş al geografiei româneşti, Universitatea din Bucureşti, 1972 (în colaborare
cu M. Nicolae).
3
Alte studii pe aceiaşi temă au fost: Apele freatice din lunca râului Argeş în zona de câmpie şi raportul lor cu apele de suprafaţă, în
Hidrotehnica, Gospodărirea apelor, Meteorologia, nr. 5, 1967 (în colaborare cu D. Băluţă) şi Cu privire la viiturile pluviale în
bazinele hidrografice mici – Valea Romaneştilor, jud. Argeş,în Hidrotehnica, nr. 6, 1976 (în colaborare cu I. Dănulescu).
4
Aspecte privind sistemul hidroenergetic Sebeş, în Liceul – prezent şi viitor, Vol. VI, 2009 (în colaborare cu I. Mărculeţ).
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Mărculeţ) şi Observaţii privind utilizarea şi degradarea terenurilor din vestul Câmpiei Moviliţei, în Comunicări ştiinţifice,
Vol. III-IV, 2003 (în colaborare cu I. Mărculeţ şi Cristina-Ionica Tudorache).
În studiul Contribuţii geografice asupra turismului din judeţul Ilfov (în Revista Geografică, t. IX-2002, 2003)5 a
fost realizată prima regionare turistică a judeţului Ilfov, cel puţin după reînfiinţarea sa din anii ’90. Autorii, analizând
resursele turistice naturale şi antropice, baza tehnico-materială şi formele de turism, au identificat şi detaliat trei areale
cu posibilităţi multiple de dezvoltare, separate de largi spaţii sărace în resurse turistice: arealul nordic, alcătuit din
complexele turistice Snagov, Căldăruşani şi Bălteni, arealul estic, întins pe teritoriul comunelor Afumaţi, Găneasa,
Pantelimon (în prezent oraş), Brăneşti şi Cernica, şi arealul vestic, care cuprinde oraşul Buftea şi comunele Mogoşoaia,
Chitila (la ora actuală oraş) şi Chiajna.
Problema răspândirii geografice şi cea a emigrării populaţiei germane din România au fost analizate într-un
studiu publicat în periodicul Timpul în 7 zile.6 În lucrare au fost indicate principalele regiuni de concentrare a populaţiei
germane – Transilvania (regiunile Sibiului, Braşovului, Târnavelor şi Bistriţei), Banat şi Bucovina – şi cauzele emigrării
saşilor şi şvabilor în secolul al XX-lea.
În lucrarea Teritoriul administrativ al oraşului Gherla – aspecte geografice7, scrisă în colaborare cu I. Mărculeţ şi
Cătălina Mărculeţ, au fost tratate principalele caracteristici ale cadrului natural, procesele geomorfologice actuale,
utilizarea terenurilor şi degradarea terenurilor. În urma realizării hărţii degradării terenurilor din extravilanul oraşului
Gherla, prin metoda suprapunerilor succesive a hărţilor analitice, au fost identificate şi cartate mai multe categorii de
terenuri: terenuri nedegradate şi/sau uşor erodate, terenuri cu risc de aluvionare, terenuri de la uşor până la moderat
erodate, terenuri de la moderat până la puternic erodate, terenuri puternic erodate şi terenuri degradate prin coluvionare.
Munca desfăşurată în şcoală cu elevii l-a determinat pe profesorul dr. Gh. Popa-Tutoveanu să publice mai
multe articole de popularizare din domeniile geografiei fizice şi umane.8 De analize critice s-au „bucurat” şi unele
manuale de geografie. Opiniile dascălului au fost publicate în două articole: Puncte de vedere privind „Geografia
României” manual pentru clasa a IV-a, autori: Constantin Furtună şi Octavian Mândruţ, apărut la Editura All Educaţional,
1998, în Notiţe geografice, Vol. I, 2000, şi Puncte de vedere privind manualul de „Geografia României”, pentru clasa a
XII-a, autori Silviu Neguţ, Mihai Ielenicz, Gabriela Apostol, Dan Bălteanu, apărut la Editura Humanitas Educaţional,
2002, în Liceul – prezent şi viitor, Vol. I, 2003.
În învăţământ, având şi ore de istorie, dr. Gh. Popa-Tutoveanu a găsit de cuviinţă să publice şi unele articole în
care să oglindească unele momente de vitejie din istoria poporului român: Baia (14-15 decembrie 1467) – timp de glorie
şi biruinţă în istoria Moldovei, în Liceul – prezent şi viitor, Vol. V, 2008 (în colaborare cu I. Mărculeţ), şi Călugăreni (23
august 1595) – moment de glorie în trecutul Ţării Româneşti, în Liceul – prezent şi viitor, Vol. VI, 2009 (în colaborare cu
I. Mărculeţ).
Activitatea geografului Gh. Popa-Tutoveanu a constat şi în realizarea unui Cuvânt înainte la lucrarea
Monografia Parohiei Greco-Catolice Crăciunelu de Jos, autori I. Mărculeţ şi V. Mărculeţ (Alba Iulia, 2001), şi a unei
Prefeţe la cartea Istoria Protopopiatului Greco-Catolic Mediaş, prin protopopi, autori V. Stoian, V. Mărculeţ şi I. Mărculeţ
(Bucureşti, 2002). În perioada în care activat ca profesor în Bucureşti, Gh. Popa-Tutoveanu a redacatat volumul al III-lea
al revistei Învăţătorii noştri (2005, sub egida Inspectoratului Municipiului Bucureşti, Sector 3) şi a coordonat şi redactat
revista Liceul-prezent şi viitor (şapte volume, între anii 2003-2010), editată de Colegiul Preuniversitar „Dr. I.C.
Cantacuzino”.
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TIPURI GENETICE DE RELIEF ÎN CULOARUL ORĂŞTIEI
Dr. Lucian Badea
Dr. Ioan Mărculeţ
Abstract. Genetical types of terrain in the Hunedoara corridor. Similar in aspect to a Carpathian intra-depression,
filled with Neozoic sediments derived, mainly, from the Şureanu Mountains, the Orăştie Corridor has an obvious asymmetric aspect,
with the left side superposed on the Sebeş-Pianu-Beriu synclinal and the Jeledinţi anticlinal. The right side is narrow and steeper,
generally concave shaped, this being a consequence of the affluents from the left side which pushed nortward the Mureş river. The
result of the whole process of evolution resulted in the emergence of new forms of terrain with genetic, morphographic
characteristics and different functions: piedmonts, glacises (of valley, terrace, meadow, structural abrupt, drift), terraces (nine levels),
floodplains (high and low) and minor riverbed.
Cuvinte cheie: piemont, glacis, terase, luncă, albie minoră, Culoarul Orăştiei.
Key words: piedmont, glacis, terraces, floodplain, riverbed, the Orăştie corridor

Între valea Sebeşului, la est, şi valea Streiului, la vest, şi între Munţii Apuseni (Munţii Vinţului şi Munţii
Metaliferi), la nord, şi Munţii Şureanului, la sud, Culoarul Orăştiei are lungimea de 48 km şi este orientat est-nord-est –
vest-sud-vest. Lăţimea sa creşte treptat spre vest, oscilând între 13,5 km, la est de Pianu de Jos, şi 16,5 km, la
confluenţa Mureşului cu Streiul. Poziţia sa este de depresiune intracarpatică, umplută cu sedimente neozoice, legată de
Munţii Şureanului. Are un evident caracter asimetric cu versantul stâng – suprapus sinclinalului Sebeş–Pianu–Beriu şi
anticlinalului Jeledinţi – mai extins, alcătuit din dealurile piemontane de la poalele Munţilor Şureanului şi din terasele
întinse ale Mureşului şi ale afluenţilor săi. Versantul drept, de la poalele Munţilor Vinţului şi Munţilor Metaliferi, este
îngust şi mult mai abrupt, în general de formă convexă, rezultat în urma împingerii spre nord a Mureşului de către
afluenţii dinspre versantul stâng.
Varietatea trăsăturilor formelor de relief din Culoarului Orăştiei este rezultatul întregului proces evolutiv care s-a
prelungit din Dacian, când în Depresiunea Transilvaniei a început etapa modelării subaeriene, până în prezent. În acest
interval, mulţimea procesele naturale a creat noi forme de relief cu caracteristici genetice, morfografice, morfometrice şi
funcţionale diferite. Aceste succesiuni de forme etajate (piemonturi, glacisuri, terase şi lunci), cu deosebiri locale şi regionale,
se succed, în general, dinspre limitele culoarului spre axul Mureşului. Complexitatea reliefului este dată, însă, şi de
evoluţia văilor râurilor afluente, care au avut ca nivel de bază Mureşul.
I. Piemonturile. În Culoarul Orăştiei, piemonturile s-au format şi au evoluat la ieşirea râurilor din aria montană
după fiecare înălţare ce a urmat Ponţianului. La nivelul suprafeţei superioare de eroziune (500-540 m) piemonturile au
apărut sub forma unor conuri alcătuite din pietrişuri mărunte remaniate dirijate spre axa sinclinalului Sebeş–Pianu–Beriu,
iar la nivelul suprafeţei inferioare de eroziune (450-500 m) depozitele piemontane, în care s-a adâncit Mureşul şi şi-a
sculptat actualul culoar, sunt mai bine evidenţiate treapta colinară dintre Sebeş şi Strei (Piemontul Mureşului, după B.
Vulcu, 1971).
În sudul Culoarului Orăştiei, piemonturile se găsesc sub forma unor dealuri de acumulare şi prispe de eroziune,
care scad în altitudine de la sud (circa 550 m) spre nord (330-350 m) şi care rămân suspendate faţă de albia minoră a
Mureşului cu 130-150 m. Au lăţimi de 0,5-10 km şi sunt fragmentate de afluenţii de pe stânga Mureşului (Pianu, Cugir,
Romoşel, Sibişel, Orăştie şi Turdaş), trecerile spre văile acestora realizându-se printr-o fâşie îngustă şi discontinuă de
glacisuri. Această treaptă piemontană are aspect colinar şi este reprezentată de Dealul Pădurea Groape (409 m), între
văile Sebeşului şi Pianului), Dealul Mare (458 m) şi Dealul Ciorii (423 m), între Pianul şi Cioara), Dealul Lăstăriş (404 m),
între Cioara şi Cugir), Dealul Răzoarele (436 m), Dealul Înalt (498 m) şi Dealul Călugărului (405 m), între Cugir şi
Romoş, dealurile Lipadea (434 m), între Romoş şi Sibişel, Grui (483 m), între Sibişel şi Orăştie, Sereca (423 m), între
Orăştie şi Turdaş, şi dealurile Măgura (593 m, rest al suprafeţei superioare de eroziune, situat pe axul anticlinalului
Jeledinţi) şi Jeledinţi (413 m), între Turdaş, Valea Sângeorgiului şi Strei. Este alcătuită din alternanţe de strate
monoclinale de marne, argile, gresii, pietrişuri şi nisipuri atribuite Badenianului şi Sarmaţianului (bugloviene şi
bessarabian-volhiniene), cu grosimi variabile şi uşor ondulate de sinclinalul Sebeş-Pianu-Beriu şi de anticlinalul Jeledinţi.
Culmile prelungi, cu pantă mică, ale dealurilor perpendiculare pe albia Mureşului, văile paralele, largi (până la
aproximativ 3 km) şi adâncite ale afluenţilor dinspre Munţii Şureanului şi versanţii cu pante mijlocii (15-25o) şi intens
fragmentaţi de văi torenţiale, indică evoluţia destul de înaintată a acestor piemonturi. Aici, adâncirea şi înaintarea
regresivă a văilor torenţiale spre cumpenele de apă, alunecările de teren şi ablaţia generează o eroziune de la slabă sau
moderată, până la excesivă. Ca urmare, se impun luarea unor măsuri antierozionale (hidroameliorative, silvice etc.),
conservarea pădurii, raţionalizarea păşunatului etc.
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II. Glacisurile. În Culoarul Orăştiei formarea glacisurilor a început în condiţiile climatului periglaciar, care a dus
la retragerea versanţilor paralel cu ei înşişi. Materialele rezultate s-au acumulat la baza pantelor şi au fost parţial
îndepărtate. Acestea sunt în general poligenetice – de acumulare (deluvio-proluviale, deluvio-coluviale şi coluvioproluviale) şi de eroziune – şi se prezintă sub formă unor fâşii, relativ netede şi cu poziţii şi extensiuni diferite.
În funcţie de poziţia geografică pe care o ocupă în cadrul culoarului, au fost identificate:
1. Glacisuri de vale, cu o mai largă dezvoltare la contactul culoarului cu treapta colinară fragmentată (L. Badea
şi colab., 2001), cu altitudini absolute de 450-500 m. Se prezintă ca o bandă subţire, discontinuă, fragmentată pe lăţimi
de 2-3 km de văile râurilor afluente Mureşului, asimetrică în secţiune transversală cu înclinare dublă: spre Mureş şi spre
direcţia de scurgere a acestuia (de la nord-est spre sud-vest).
2. Glacisuri de terasă, acumulate la baza frunţilor de terasă. Sunt mai bine evidenţiate la baza teraselor medii şi
superioare: a 4-a, între râurile Sebeş şi Pianu, Cugir şi Turdaş, la nord de satul Tărtăria etc.; a 5-a, între râurile Cioara şi
Cugir, Romoş şi Sibişel etc.; a 7-a, la Cugir etc. Sunt alcătuite din pietrişuri poligene cu granulometria de la măruntă
până la medie (2-30 mm), din nisipuri şi nisipuri argiloase, deplasate şi depuse de către procesele gravitaţionale şi de
eroziunea hidrică. Au lăţimi de 20-30 m, grosimi de zeci de centimetri (mai mari la ţâţâne  1-2 m  şi din ce în ce mai
subţiri pe întinsul podurilor teraselor inferioare), pante de 2-5, iar în profil transversal sunt asimetrice.
3. Glacisuri de luncă (deluvio-coluvio-proluviale), situate la exteriorul luncii înalte, la contactul cu versanţii sau
terasele inferioare. Au forma unor trepte uşor înclinate spre albiile minore (până la 12-15o). Sunt recente (holocene), întro continuă dezvoltare, şi au grosimi de până la 4-6 m. Lăţimi mai mari de 30-40 m ating pe dreapta râului, după intrarea
acestuia în culoar, până la confluenţa cu Streiul. Astfel de dimensiuni se găsesc şi pe stânga Sebeşului şi dreapta
Streiului. Conurile de dejecţie ale văilor torenţiale se interpun glacisului de luncă şi formează glacisuri-conuri. La afluenţii
cu izvoarele în aria carpatică, agestrele formate din pietrişuri mai fine sau chiar bolovănişuri, sunt mai bine evidenţiate
prin panta mai mare şi pătrund mai adânc pe suprafaţa luncii, apropiindu-se mult de albia minoră.
4. Glacisuri de abrupt structural, apărute izolat la baza versantului sudic al Dealului Măgura, cu origine deluviocoluvială, cu pante mai domoale decât cele ale versantului la poalele căruia s-au acumulat.
5. Glacisuri de alunecare, întâlnite insular, atât pe versantul stâng, în bazinul râului Turdaş., cât şi pe cel drept,
la est de localitatea Geoagiu etc. Au aspectul unor trepte înguste, cu pantele de 2-5, cu rocile dispuse haotic ca urmare
a repetabilităţii alunecărilor, prăbuşirilor şi surpărilor din râpa de desprindere, a eroziunii pluviale etc
III. Terasele. În Culoarul Orăştiei, terasele (forme de eroziune şi acumulare fluviatilă) reflectă adâncirea ritmică
a albiei Mureşului sub influenţa oscilaţiilor climatice şi a variaţiei nivelului din Bazinul Panonic. La dinamica acestora se
adaugă mişcările neotectonice produse local de-a lungul sinclinalului Sebeş – Pianu – Beriu şi anticlinalului Jeledinţi.
Avale de Alba Iulia, L. Badea şi colab. (1987), în acord cu studiile realizate anterior (B. Vulcu, 1971; N. Popp,
1977; V. Trufaş, I. Stanciu, 1983 ), susţin prezenţa a 7 nivele de terase – de 5-6 m, 8-10 m, 18-22 m, 32-36 m, 45-50 m,
75-80 m şi 90-110 m –, dar care, nu numai local ci şi regional prezintă variaţii mari ale înălţimii. 1 Deşi au dispunere
asimetrică, prin tendinţa continuă de deplasare spre dreapta a Mureşului (spre nord) şi Streiului (spre est), acestea „sunt
totuşi foarte larg dezvoltate, formând în aria de întâlnire a Mureşului cu Streiul şi Cerna un adevărat fragment de câmpie
de terase“ (p. 17).
În 2008, L. Badea şi I. Mărculeţ au reluat problema teraselor Mureşului din Culoarul Orăştiei. Acest sector
a fost caracterizat ca depresiune deluroasă, dar numai aproximativ o treime are, în adevăr, fragmentare deluroasă
cu energia reliefului în jur de 200 m. Din acest punct de vedere culoarul se împarte în două sectoare aproximati v
egale ca întindere dar diferite sub raportul particularităţilor morfologice:
a) Între văile Sebeşului şi Romosului se desfăşoară un sector în care relieful de terase şi albie majoră
ocupă cea mai mare parte a culoarului; prin modul de dispunere îi impri mă o asimetrie pronunţată.
b) Între Valea Romosului şi Strei relieful fluvial se restrânge mult iar dealurile piemontane ocupă mai mult
de două treimi din suprafaţă (fig. 1).
Cele mai mari înălţimi din fâşia deluroasă dinspre munte se menţin între 400 şi 500 m (Dealul Mare, 458
m, Dealul Înalt, 498 m, Lipadia, 434 m, Dealul Costenilor, 465 m), dar se ridică în dealurile dintre Valea Orăştiei şi
Strei la peste 500 m: Cărbunaria, 512 m, Măgura, 513 etc. Câteva profile transversale cu direcţia generală nord sud, urmărind culmile principale prelungite dinspre marginea sudică, au pus în evidenţă, în primul rând, asimetria
pronunţată a culoarului. Totodată acestea arată nu numai înălţarea formelor principale şi gradul înaintat de
1

Numărul de 6-7 nivele de terasă afirmat de N. Popp, în 1977, este reluat în lucrarea Unităţile de relief ale României, I,
Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului (2001, p. 117), unde se insistă pe faptul că cea mai veche este situată la 140-150 m
altitudine relativă. De asemenea, se mai arată că cele cu întindere mare au fost numite de localnici câmpuri: Câmpul de Sus,
Câmpul de Mijloc, Câmpul de Jos şi Câmpul Pâinii.
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netezire a culmilor, dar şi întinderea considerabilă a teraselor, veritabilă câmpie de terase. Se evidenţiază aici un
ansamblu de terase construit de Mureş pe stânga, cu contribuţia substanţială a tuturor apelor venite din Munţii
Şureanului, contribuţie dovedită atât de dezvoltarea mai mare a teraselor la gurile râurilor mai însemnate, cât şi de
continuarea acestora în lungul văilor afluenţilor, până la contactul cu muntele (pe Pârâul Pianului, Valea Cugirului,
Valea Orăştiei împreună cu Sibişel).
Mureşul, deplasat spre nord prin presiunea mulţimii de afluenţi din stânga, dar şi sub o influenţă de natură
tectonică, a construit pe stânga sa ansambluri de terase care au, pe alocuri, întinderi de câţiva kilometri, numite de
localnici câmpuri (Câmpul de Sus, Câmpul de Mijloc, Câmpul de Jos, la Pianu, Câmpul peste Drum, la Rapoltu
Mare).
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Fig. 1 I, II Harta teraselor din Culoarul Orăştiei: 1, Lunca; 2, terasa 1-a; 3, terasa a 2-a; 4, terasa a 3-a; 5, terasa a 4-a;
6, terasa a 5-a; 7, terasa a 6-a; 8, terasa a 7-a; 9, terasa a 8-a; 10, terasa a 9-a; 11, con de dejecţie; 12, martor de
eroziune; 13, limita culoarului; A, B, C, D, E, direcţiile unor profile transversale.
A, Culoarul Orăştiei (L. Badea, I. Mărculeţ, 2008)
În culoar, terasele sunt dispuse în 8-9 nivele, cele mai înalte situându-se în jur de 150 m (350-360 m
altitudine absolută). În lungul tuturor râurilor mari, mai ales ale celor care străbat mai multe unităţi de relief, diferite
ca altitudine şi evoluţie, terasele variază ca număr şi ca altitudine, în funcţie de mobilitatea r egională şi locală şi de
aportul lateral al afluenţilor.
Analizate în ansamblu, se constată că podul tuturor teraselor din Culoarul Orăştiei înclină spre lunca
Mureşului, pe alocuri părând că se desprind sau se continuă unele din altele. De aceea, au un c aracter evident de
terase de piemont, mai ales că sunt acoperite, asociate sau provin din agestre largi, plate şi etajate.
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Terasa întâia (7-9 m altitudine relativă) are dispunere în fragmente, insulară, pe ambii versanţi: între văile
Geoagiului şi Banpotocului, la confluenţa cu Sebeşul 2, în lungul văilor Cugirului şi Orăştiei. Terasa a 2-a (12-15 m),
bine conservată, se caracterizează prin poduri întinse, cu lăţimi de pot atinge 2-3 km: între văile Cugirului şi Vaideiului, la
sud de Turdaş etc. Terasa a 3-a (20-25 m), este bine conservată între Sebeş şi Tărtăria, la Căstău şi în lungul văii
Orăştiei, iar terasa a 4-a (30-40 m) se prezintă sub forma unei trepte fragmentate de afluenţii de pe stânga Mureşului
(fig. 1). Terasa a 5-a (50-60 m) este bine păstrată pe ambii versanţi (la vest de localităţile Sebeş şi Pianu de Jos, între
pâraiele Cioara şi Cugir3, la vest de Romoş, la vest de Geoagiu, la nord-est de Rapoltu Mare etc.), iar terasa a 6-a (7080 m) se întâlneşte numai pe stânga Mureşului: la sud de Pianu de Sus şi Sălişte, între văile Orăştiei şi Streiului etc.
Terasa a 7-a (90-110 m) se întâlneşte, insular, pe aproape toate dealurile din stânga Mureşului, iar terasele a 8-a (130140 m) şi 9-a (150-160 m) sunt înguste şi au dispunere generală sud – nord pe interfluviile dintre afluenţii de pe stânga
Mureşului.
Prima treaptă, cea mai înaltă, deşi pe alocuri este redusă la terminaţiile lărgite ale culmilor principale, apare mai
constant decât alte nivelele. O întâlnim foarte dezvoltată şi în interiorul bazinelor secundare ca pe un nivel dominant, de
la care a început adâncirea mai grăbită a văilor şi modelarea lărgirilor de obârşie. Aceasta reprezintă un moment
prelungit de stabilitate şi modelare laterală cu importanţă deosebită pentru definirea caracterelor geomorfologice ale
întregului culoar, de îndată ce se extinde mult la vest, în Dealurile Hunedoarei şi poate fi observat în fragmente reduse şi
pe marginea nordică a culoarului.
IV. Lunca Mureşului (asociaţie de forme de acumulare fluviatilă) în Culoarul Orăştiei, constituită din depozite
holocene – pietrişuri, nisipuri şi mâluri fine – groase de 15-20 m şi acoperite în proporţie de peste 85% de un strat cu
grosimi variabile de aluviosoluri şi aluviosoluri entice, are direcţia est-nord-est – vest-sud-vest şi lungimea de circa 48
km. Cu panta medie de aproximativ 0,6 m/km şi lăţimi de 1,25-4,5 km, aceasta este asimetrică din cauza râurilor cu
izvoarele în Munţii Şureanului care împing cursul râului spre nord. Ca urmare, pe teritoriul localităţilor Câmpu Goblii,
Meretu, Blandiana, Acmariu, Sărăcsău, Băcăinţi, Homorod etc. albia minoră a Mureşului intră în contact direct cu
terasele sau cu versantul drept. În cuprinsul ei se disting două trepte – lunca înaltă şi lunca joasă4 – la care sunt
racordate şi luncile afluenţilor principali (Sebeş, Cugir, Geoagiu, Orăştie şi Strei) (fig. 2).
a) Lunca înaltă sau terasa de luncă este situată la 2-4 m deasupra râului. Ocupă porţiunile marginale ale albiei
majore şi intră în contact direct cu terasele sau versanţii.
b) Lunca joasă, la 0,5-1,5 m altitudine relativă, se află sub incidenţa directă a râului. Se caracterizează prin
prezenţa cursurilor părăsite, a ariilor înmlăştinite şi prin poziţia aproape de suprafaţă a apelor freatice (0,5-1 m
adâncime), alimentate aproape continuu de precipitaţii, de reţeaua hidrografică tributară Mureşului şi de apele subterane
care se formează la baza teraselor şi care apar pe alocuri la zi sub formă de izvoare. La contactul cu albia minoră se
identifică o fâşie discontinuă de grinduri cu înălţimi de 0,5-1,5 m şi cu lăţimi de câţiva zeci de metri.
Dinamica fizionomiei luncii Mureşului este determinată precumpănitor de procesele din timpul inundaţiilor. La
contactul cu terasele sau versanţii, este activ procesul de acumulare a glacisurilor, iar prin construirea de canale,
drumuri, balastiere şi depuneri de reziduuri omul a generat în albia majoră importante modificări.
Excesul de umiditate şi băltirile din lunca râului sunt cauzate, în primul rând, de nivelul apei freatice, de poziţia
oglinzii apei Mureşului şi a afluenţilor lui în regiunea de confluenţă şi de precipitaţii, dar şi de alcătuirea litologică, de
textura depozitelor de aluviuni şi de prezenţa cursurilor părăsite. În alcătuirea depozitelor de aluviuni, groase de peste
10-15 m, sunt prezente sedimente provenite atât din Depresiunea Transilvaniei, cât şi din Munţii Apuseni şi Carpaţii
Meridionali. Prezenţa, uneori dominantă, a fracturilor psamitice şi pelitice (nisipuri prăfoase, argile nisipoase, argile,
mâluri etc.), aşezate sub forma unor lentile fără stratificaţie pe verticală, cu valori ale coeficientului de permeabilitate
între 0,45 şi 6-7 m/zi, favorizează stagnarea apei în orizontul superior al luncii.
Ca urmare a factorilor enumeraţi, în luncă sunt prezente numeroase areale cu exces de umiditate şi băltiri (la
Vinţu de Jos, Tărtăria, Aurel Vlaicu, Pricaz, Rapoltu Mare, Spini etc.), marcate prin prezenţa vegetaţiei hidrofile, a
proceselor de gleizare şi pseudogleizare a solurilor etc.

2

În deschiderea de la confluenţa Sebeşului cu Mureşul, înaltă de circa 5 m, rezultată în urma eroziunii laterale a afluentului,
se disting sub pătura de sol groasă de 0,75-1 m, trei strate distincte de roci: pietrişuri fine rulate şi nisipuri, cu grosimea de
circa 1 m, argile nisipoase roşiatice, de aproximativ 3 m şi marne, aflate în contact direct cu apa râului.
3
În deschiderea de la sud de Vinerea, pe unele porţiuni înaltă de circa 4 m, se observă o alternanţă de strate de pietrişuri grosiere,
medii şi mici, cu grosimi de până la 0,75 m, cu structură orizontală, intercalate de acumulări variabile de nisip, nisip argilos şi argilă
roşiatică.
4
B. Vulcu (1971) indică şi o a treia fâşie longitudinală, „lunca de sub terasă”, parazitată de conuri de dejecţie şi glacisuri de contact
şi de areale depresionare cu mlaştini sau exces temporar de umiditate.

311

Fig. 2 Lunca Mureşului amunte de confluenţa cu Streiul: 1, lunca joasă; 2, lunca înaltă; 3, glacis; 4, agestru;
5, renie, plajă de nisip; 6, exces de umiditate; 7, ostrov; 8, canal, curs temporar; 9, terase, versanţi.
V. Albia minoră – cu maluri de 2-3 m – este puternic meandrată, cu meandre simple şi compuse, predominant
asimetrice, cu tendinţa de deplasare spre avale (la Câmpul Goblii, Balomiru de Câmpie, Homorod, Geomal, Spini etc.),
ceea ce indică posibilitatea producerii unor captări şi îndreptarea cursului. Pe unele porţiuni s-au produs despletiri (la
Băcăinţi, Sărăcsău, Gelmar etc.) şi s-au format ostroave, renii, plaje etc. Sunt prezente meandre incipiente (la est de
Pâclişa, avale de Vinţu de Jos, de Blandiana şi de Sărăcsau, la sud de Folt, la nor de Spini etc.), meandre în creştere
(amunte de Vurpăr şi de Blandiana, avale de Gelmar, de Turdaş, de Folt şi de Spini, la sud de Băcăinţi şi de Cigmau
etc.) şi meandre cu tendinţă de gâtuire (la Câmpu Goblii, amunte de Acmariu şi la sud de Homorod) (fig. 3).

Fig. 3 Tipuri de meandre funcţionale: A, meandru incipient, la sud de satul Folt; B, meandru în creştere, la est de
Blandiana; C, meandru cu tendinţă de gâtuire, la est de Acmariu; Im = indicele de meandrare.
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MODIFICĂRI CONTEMPORANE ÎN MODELAREA RELIEFULUI
DIN PODIŞUL HÂRTIBACIULUI. DATE PRELIMINARE
Dr. Florina Grecu
Abstract. Contemporay changes in relief modeling from Hârtibaciu Tableland. Preliminary observations. The
Hârtibaciu Tableland (4,000 sqkm, 80 km long and 50 km wide) is a distinct subunit of the Transylvanian Tableland. Sarmatian and
Pannonian sedimentary formations represent an alternation of impermeable marly-claey strata and permeable strata of sands,
loosely cemented sandstones and conglomerates with a monocline structure, locally disturbed by folds of a general E-W or N-S
orientation. The grade of fragmentation in point of energy and density of slopes, geodeclivity, climate and edaphic conditions, as well
as human intervention reflect in the diversity of present-day geomorphic processes.
Cuvinte cheie: procese geomorfologice, structura monoclinala, risk, Podişul Hârtibaciului
Key words: geomorphic processes, monocline structure, risk, Hârtibaciu Tableland

1. Introducere
Podişul Hârtibaciului se desfăşoară in sud-sud-estul Podişului Transilvaniei, având o suprafaţă de
4000 kmp; se extinde longitudinal pe aproximativ 80 km şi latitudinal pe circa 50 km. Podişul Hârtibaciului
ocupă spaţiul cuprins între Târnava Mare în nord, Valea Visei şi cursul inferior al Cibinului din
Depresiunea Sibiului în vest,Valea Oltului în sud şi Subcarpaţii Transilvaniei în est.
Dinamica accentuată a versanţilor constituie caracteristica principală a podişului. Denudarea relevă faza de
accentuare a fragmentării şi diferenţelor dintre relieful înscris pe roci de vârstă sarmaţiană din partea sudică a podişului
şi cele de vârstă pannoniană din nord. Contactul dintre formaţiuni poate fi urmărit puţin mai la nord de axa hidrografică a
Hârtibaciului mergând aproximativ paralel cu acesta în cursurile mediu şi inferior. Instabilitatea versanţilor este reflectată
de dinamica alunecărilor de teren asociată cu procesele de ravenare. Suprafaţa, frecvenţa şi intensitatea proceselor
geomorfologice actuale sunt condiţionate de caracteristicile reliefului major, de particularitatlie geologice, de panta, de
regimul precipitaţiilor si al scurgerii şi de intervenţiile antropice (defrişări, utilizări pomicole şi agricole).
2. Relieful si conditiile modelarii actuale
Relieful se caracterizează prin culmi deluroase încadrate între 550 şi 600 m, în vest şi 700 m în est; altitudinea
maximă de 748m în vârful Highiu.În Podişul Hârtibaciului există două suprafeţe de eroziune (Grecu, 1992. Grecu şi
colab., 2008).
- suprafaţa superioara Prostea Mare sau Amnasului - la ±600 m in vest si ± 700 m in est – se impune in peisaj
prin dealuri inalte;
- suprafata inferioara sau suprafata Hartibaciului - la ±500m in vest si ±625m in est - se impune in peisaj
prin dealuri joase.
Particularitaţile morfometrice relevă încadrarea unitaţii în cea a podişurilor deluroase.
Densitatea fragmentării: valori medii de 2 -3,5 km/kmp. Energia de relief variază între 90 si 300 m/km.
Declivitatea dependentă de particularităţile litologice, variază de la 5-10º, pe suprafeţe structurale, la peste 25º, pe
abrupturile cuestelor bine înscrise în relief, mentinându-se între 2 şi 5º pe podurile teraselor şi suprafeţelor de
nivelare. Frecvente sunt valorile de 15-25º (fig. 1).
Clima este temperat moderată, specifică ţinuturilor de dealuri şi podişuri înalte. Cantităţile medii anuale de
precipitaţii variază între 600 şi700 mm.Temperatura medie anuală a aerului variază între 6 şi 9º C. Diferenţele în funcţie
de expoziţie sunt foarte pregnante şi se reflectă în aspectele contrastante ale covorului vegetal natural şi cultivat
(predominarea pădurii, cu participarea însemnată a fagului, pe versanţii umbriti, în timp ce pe cei însoriţi, culturi agricole,
inclusiv viţa de vie).
Din punctul de vedere al hidrografiei Podişul Hârtibaciului prezintă valori moderate ale scurgerii lichide şi
solide medii specifice.Râurile care drenează Podişul Hârtibaciului se înscriu în bazinele Mureşului (în nord) şi Oltului (în
sud), fiind prezente atât răuri alohtone (Târnava Mare), cât mai ales râuri autohtone care dau nota de originalitate a
acestui podiş.
Podişul Hârtibaciului are o vegetaţie eterogenă din punct de vedere al structurii şi compoziţiei. Formaţiunile
forestiere existente în bazin sunt: păduri de fag, păduri de stejar pedunculat, păduri de gorun.
În Podişul Hârtibaciului solurile se caracterizează printr-o mare varietate în ceea ce priveşte atât tipurile, cât şi
repartiţia lor spaţială, predominante fiind solurile argiloiluviale.
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Formaţiunile sedimentare în care s-a dezvoltat relieful sunt de vârstă sarmaţiană (în sud) şi
pannoniană (în nord). Acestea se prezinta ca o alternanţă de strate impermeabile de argile şi marne cu
strate permeabile de nisipuri, gresii slab cimentate şi conglomerate.

Fig. 1. Harta pantelor
Structura este monoclinală; apar cute anticlinale, sinclinale, domuri (Copşa Mică, Nou Săsesc,
Ilimbav).
Relieful caracteristic este cel al cuestelor-dezvoltat in dealuri joase.
3. Procese geomorfologice actuale
Alunecările de teren, ravenarea şi eroziunea în suprafaţă sunt procesele actuale cele mai frecvente (fig. 2).
Acest podiş reprezintă o regiune clasică de alunecări de teren, prezente într-o gamă variată de tipuri sub
aspectul mecanismelor de manifestare, al profunzimii şi dimensiunii maselor dislocate, al formei, vârstei şi gradului de
stabilizare.
Alunecările masive de teren de tip glimee sunt tipice atât prin profunzimea mare cât şi prin suprafaţa afectată:
Saeş (1550 ha), Movile (900 ha), Saschiz (615 ha). Apar în general la contactul pliocen-sarmaţian şi sunt în cea mai
mare despădurite.Ocupă întreg versantul, ca la Movile şi Cornăţel (fig. 3), dar apar şi suspendate pe versanţi, ca la
Ţeline-Bărcut, sau afectează cumpăna de ape ca la Apold (Grecu, 1992, 1997).
Suprafaţă mare au şi alunecările profunde de teren (grosimea materialului deplasat între 2 şi 5 m) întâlnite
pretutindeni în Podişul Hârtibaciului, fiind mai frecvente în jumătatea sudică a acestuia, acolo unde substratul litologic
este argilo – marnos. Alunecarile de teren sunt asociate cu procesele de ravenare.
Alunecarile de teren sunt procesele de modelare caracteristice incepand cu Pleistocenul si până în prezent,
eroziunea în adâncime este un proces de dată recentă, dezvoltat în urma interventiilor antropice (defrisari,lucrari
agricole). Lunile in care potentialul de modelare a reliefului este maxim sunt martie, mai, iunie şi iulie.
La nord de râul Hartibaciu, şi în Dealurile Şoalei (Gârbacea, Grecu, 1994) pe formaţiuni sedimentare
predominant nisipoase pliocene, predomină torenţialitatea şi eroziunea lineară şi regresivă.
La sud de râul Hartibaciu, pe sarmaţian sunt frecvente alunecările de teren.
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Harta eroziunii solurilor (scara 1 : 200.000) pune în evidenţă cinci categorii de terenuri, după gradul de
eroziune al solului, din care patru se referă la terenurile despădurite, iar una la cele cu pădure, considerate cu eroziune
neglijabilă (Grecu şi colab., 2000):
- terenuri neafectate de eroziune, cu pericol de aluvionare sau colmatare (cu excepţia perimetrelor îndiguite),
corespunzătoare luncilor râurilor (pante sub 5 );
- terenuri cu eroziune neapreciabilă (uneori slabă) cu pericol de accentuare a eroziunii ocupă spaţii extinse pe
ambele maluri ale râului principal;
- terenuri cu eroziune moderat – puternică cu pericol de accentuare a eroziunii, ocupă o pondere mică din
suprafaţa totală şi se întâlnesc îndeosebi în sectorul superior al bazinului, pe facies sarmaţian (alternanţe marne –
nisipuri – tufuri);

Fig. 2. Podişul Hartibaciului – Harta proceselor geomorfologice actuale: 1, abrupturi până la 10 m (a, active; b, fixate);
2, abrupturi între 10 şi 25 m (a, active; b, fixate); 3, monticuli (glimee); 4, alunecări profunde (2-5 m grosimea materialului
deplasat); 5, eroziune în suprafaţă; 6, ogaşe (2-5 m: a, active; b, fixate); 7, ravene (>5 m: a, active; b, fixate); 8, vâlcea,
organism torenţial; 9, culmi cu mameloane şi şei; 10, culmi netezite; 11, martor de eroziune; 12, înşeuare; 13, terase;
14, lunci; 15, conuri de dejecţie; 16, lacuri artificiale.
- terenuri cu eroziune foarte puternică spre excesivă ocupă o pondere relativ mare în bazin şi sunt terenurile
despădurite în pantă mare;
- terenuri cu păduri, vii, livezi deţin o pondere ridicată în podiş
O pondere însemnată deţin terenurile cu eroziune neapreciabilă, uneori slabă, apoi cele cu pădure considerate
ca neafectate de eroziune.Luncile râurilor sunt neafectate de eroziune. Circa 60% din suprafaşa podişului este expusă la
eroziune.
În Podişul Hârtibaciului categoriile de risc geomorfologic sunt grupate după gradul de stabilitate şi dinamica
materialului deplasat, după intensitatea şi frecvenţa alunecărilor de teren ce se asociază cu procesele de ravenare şi a
gradului de implicare a activităţii antropice. Au fost identificate 6 categorii de risc geomorfologic, grupate în cele trei
clase de risc: mare, moderat şi mic (Grecu, 2002).
Risc geomorfologic mare include: versanţi alunecărilor masive de teren (5-20 m grosimea materialului
deplasat) de tip glimee si-versanţi cu alunecări profunde (2-5 m grosimea matrerialului deplasat)
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Versanţii cu risc geomorfologic moderat prin reactivarea anuală a alunecărilor profunde şi a obârşiilor
ravenelor Versanţi cu risc geomorfologic moderat datorat proceselor de ravenare care se asociază cu frecvente
prăbuşiri.
Din categoria suprafeţelor cu risc mic fac parte culmile principale şi parţial prelungirile secundare despădurite
cu risc mic prin extinderea regresivă a obârşiilor ravenelor şi de reactivare a vechilor râpe de desprindere. De asemenea
porţiuni din treimea medie şi superioară a versanţilor cu un risc mic de reactivare periodică a alunecărilor vechi şi slabei
eroziuni în suprafaţă. Sunt în general versanţi cu potenţialul geomorfologic cel mai scăzut

Fig. 3. Alunecări de teren: de la Movile (sus) şi cornişa de desprindere împădurită a celei de la Cornăţel
(jos; foto mai 2012)
4. Probleme ale dinamicii contemporane
Studiul terenului, comparativ cu datele obtinute în cartările de teren din anii 1970 – 1980, pune in evidenţă
următorele:
- o diminuare a dinamicii proceselor de versant pe cornişa de desprindere a alunecarilor de teren, datorită
reîmpăduririi naturale, urmare, probabil, modificărilor climatice;
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- adâncirea albiei Hârtibaciului în cursul inferior;
- acumulări în albiile râurilor afluente Hârtibaciului şi în luncile acestora;
- rolul crescut al ravenaţiei în modelarea cuestei nord-făgărăşene, urmare nivelului local de bază creat de
lacurile de pe Olt;
- lucrările de amenajare a versanţilor pentru combaterea declanşării alunecărilor au condus în unele areale la
echilibrarea versantului. Astfel sunt lucrările dese de stabilizare a şoselei între Cornăţel şi Sibiu prin captarea apei
freatice la distanţe de câtive zeci de metri.
În concluzie, modificările apărute în unii factori ai modelării reliefului (naturali şi antropici) impun revizuirea şi
actualizarea acestora, prin cartări de teren şi prin analize de laborator.
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SEMNIFICAŢIA HĂRŢILOR MORFOMETRICE ÎN UNITĂŢI DE CÂMPIE
Dr. Cristina Ghiţă
Abstract. The significance of morphometric maps in plain units. The morphometric analyse of a relief unit presents a
distinct importance and forms a compulsory phase of an undertaking regarding the decoding of the genesis, the evolution and
dynamics of the relief. The present study is attempting a complex analyse of the variables which describe from morphometric point of
view a plain unit area. Mostistea drainage basin was chosen for illustration, a fluvial geomorphological system of the Eastern
Romanian Plain.
Cuvinte cheie: harti, morfometrie, unităţi de câmpie, bazinul Mostiştea
Key words: maps, morphometry, plain units, Mostiştea basin

1. Introducere
Analiza morfometrică a unei unităţi de relief prezintă o importanţă deosebită şi constituie etapă obligatorie întrun demers privind descifrarea genezei, evoluţiei şi dinamicii reliefului. Prin studiul de faţă se încearcă o analiză
complexă a variabilelor ce descriu cel mai bine din punct de vedere morfometric un areal de câmpie. S-a ales pentru
exemplificare bazinul hidrografic al Mostiştei, un sistem geomorfologic fluvial autohton Câmpiei Romane de Est.
Râul Mostiştea izvorăşte din conul aluvionar al Dâmboviţei, la o altitudine de 91,5 m, iar după ce parcurge o
distanţă de 115 km se varsă în limanul Iezerul Mostiştei, la 11 m altitudine. Primeşte cei mai mulţi afluenţi pe partea
stângă (Colceag, Livezilor, Vânăta, Argova), iar pe partea dreaptă pe Belciugatele, Corâta şi o serie de văiugi de mici
dimensiuni. Împreună cu afluenţii săi, Mostiştea drenează o suprafaţă de 1802 km 2, fiind al doilea bazin hidrografic
autohton Câmpiei Române, ca dimensiuni, după Călmaţuiul brăilean.
Depozitele pleistocen-superioare, care au determinat formarea şi dinamica micro-formelor de relief, acoperă
Nicipurile de Mostiştea (Grecu et. al., 2006; Geografia României, 2005). Grosimea mare depozitelor loessoide a condus
la apariţia microdepresiunilor de tasare, iar altitudinea relativă mică a bazinului favorizează procesele de meandrare şi
apariţia unor sectoare cu valori critice ale eroziunii laterale şi de retragere a malurilor.
2. Metodologie
Având în vedere caracteristicile morfografice ale arealului analizat (câmpuri cvasiorizontale largi drenate de
artere hidrolacustre), origine şi morfodinamică diferită, precum şi modul de utilizare al terenurilor, demersul cercetării s-a
axat ţinând cont de aceste două subsisteme.
Hărţile topografice, scara 1:50 000, 1970-1971 au fost georeferenţiate în sistem Stereo 70, Datum Dealu
Piscului (EPSG 31700). Pe baza lor au fost vectorizate curbele de nivel, cotele altimetrice şi reţeaua hidrografică
permanentă şi temporară.
Pentru câmpurile interfluviale, unde predomină procesele de tasare şi sufoziune au fost măsuraţi următorii
parametrii pentru microdepresiunile de tasare (crovuri): suprafaţa, perimetrul, lungimea, lăţimea şi au fost calculaţi mai
multi coeficienţi, indicatori ai formei crovurilor. Formulele rapoartelor de circularitate şi de alungire, fac referire la forma
cercului, precum şi cea a factorului de formă, raportat la forma pătratului, au fost preluate din analiza morfometrică a
bazinelor hidrografice, iar coeficientul de sinuozitate a fost calculat ca raportul dintre perimetrul cercului cu aceeaşi
suprafaţă cu cea a depresiunii şi perimetrul depresiunii, având valoare de referinţă 1, corespunzatoare formei cercului
(Gherghina et. all, 2008).
Harta densităţii crovurilor pe unitatea de suprafaţă s-a calculat prin metoda cartogramelor (fiecare pixel
reprezentând 1 km2), considerându-se centrul fiecărei microdepresiuni un pixel la fiecare 1 km2. O altă metodă care ar
putea fi utilizată în vederea redării suprafeţelor afectate de crovuri ar fi prin măsurarea suprafeţei afectate de tasare
dintr-un areal de 1 km2 căreia i s-ar atribui noi valori/punctaje la unitatea de suprafaţă.
Pentru albiile de râu, care favorizează inundaţiile, precum şi procesele de albie (eroziune laterală şi meandrare,
surpări de maluri, acumulări în albia râurilor) (Grecu et. al., 2010), au fost calculaţi o serie de de indici morfometrici
(grupaţi pe cartograme fiecare pixel reprezentand 1 km2) cum sunt: densitatea fragmentării reliefului, adâncimea
fragmentarii reliefului şi panta râului.
Pentru corelarea densităţii cu adâncimea fragmentării reliefului s-a întocmit un grafic de corelaţie în programul
Excel, iar pentru reprezentare cartografică atributele obţinute pentru fiecare parametru folosind programul ArcMap au
fost grupate în 4-5 clase de valori cărora li s-au atribuit un punctaj suma acestora redând noi cartograme. Înclinarea
talvegurilor faţă de orizontală este un indice morfometric care influenţează direct funţionalitatea sistemului
morfohidrolacustru (Grecu, 1992). Astfel, panta râurilor poate influenţa procesele de formare şi propagare a viiturilor şi
poate fi corelată la rândul său ajutând la aprecierea calitativă a reliefului prin identificarea sectoarelor de albie care
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favorizează o dinamică activă a proceselor fluvio-lacustre (ex. surpări în lungul liniei de maluri înalte şi retragerea
acestora).
Pentru a avea o imagine mai completă asupra evoluţiei reliefului se pot efectua analize morfometrice ale
sectoarelor de albie. Morfologia de ansamblu a unui meandru este dată de elementele sale morfometrice şi cele ale
buclei de meandru. Întrucât fiecare segment de albie se poate înscrie într-o curbură, se consideră buclă de meandru
atunci când coarda este mai mare decât înâlţimea curburii cu cel mult de şapte ori. Lungimea meandrului sau lungimea
de undă este distanţa dintre capetele a două bucle, măsurată în linie dreaptă, iar amplitudinea sau lăţimea fâşiei active
este distanţa măsurată perpendicular pe lungimea meandrului (Grecu, Palmentola, 2003).
3. Analiza morfometrică la nivelul reţelei hidrografice
Harta densităţii fragmentării reliefului reprezintă raportarea lungimilor totale a sistemelor hidrografice, incluzând
aici şi văile seci, la unitatea de suprafaţă (km/km2) (Grecu, Comănescu, 2008). Este un parametru care oferă o bună
imagine asupra gradului de fragmentare al reliefului, cuantificând astfel natura variaţiei în suprafaţă. Pentru bazinul
Mostistei harta densităţii fragmentarii reliefului a fost realizată prin metoda cartogramelor, fiecare pixel reprezentand
1km2 şi au fost obţinute 5 clase cu valori cuprinse intre 0 si 1.55 km/km 2, media pe întreg bazinul fiind de 0,44km/km2 .
Cea mai mare parte a suprafeţei bazinului (73%) prezintă o densitate slabă a fragmentarii de către reţeaua hidrografică
(0-0.4km/km2), în timp ce valorile mari corespund cu ariile de confluenţă la contactul câmp-vale (peste 0.7km/km2) (10%)
(fig. 1, dreapta).
Harta energiei de relief, obţinută prin calcularea valorii adâncimii fragmentării reliefului în fiecare pixel prin
diferenţa dintre altitudinea maximă şi altitudinea minimă (Grecu, Comănescu, 1998), evidenţiază 5 clase cu valori
cuprinse intre 0 si 46 m/km2. Peste 60% din suprafaţa bazinului este reprezentată de suprafeţe cvasiorizontale (cu valori
cuprinse intre 0-8 m/km2). Valori mai mari ale adâncimii fragmentării reliefului (peste 23m/km2) corespund cu malurile
abrupte din lungul văilor principale şi a lacurilor, în special din sectorul inferior.
Valorile corespunzatoare celor cinci clase de valori ale densităţii fragmentarii reliefului şi ale energiei de relief
(pixeli ce reprezintă 1 km2) au fost corelate prin reprezentare grafică, obţinându-se un coeficient de 0,95, ceea ce
reflectă o buna corelaţie directă (fig. 1, stânga).
Prin stabilirea coeficientului de determinare (CD = r2 = 95%), se admite că 95% din valorile energiei de relief
sunt influenţate de densitatea drenajului. Variaţia neexplicată va avea valoare de (1-0,955) = 4,5%, adică în 4,5% din
cazuri relaţia energie de relief - densitate nu este strictă, ea fiind determinată de alţi factori (ex: antropici – excavaţiuni,
ramblee, deblee, movile, morfologici – terasele Dunării, abruptul terasei Ialomiţei din nordul bazinului etc.).

Fig. 1 - Corelaţia energie de relief - densitatea fragmentării reliefului
Valorile densităţii fragmentării şi ale energiei de relief au fost reclasificate prin înmulţire de raster (densitate x
energie) obţinându-se 6 clase de valori ce indică anumite stadii de evoluţie şi dinamică a reliefului fluvial şi lacutru (fig. 2,
dreapta).
Datele obtinute pot fi înmulţite cu valorile pantei din lungul râurilor şi sectoarele cu maluri abrupte cartate în
teren şi cartografiate.
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Fig. 2 - Analiza morfometrică la nivelul albiei (stânga) şi la nivelul câmpului (dreapta)
Morfometria meandrelor râului Mostiştea între Tămădău şi Gurbăneşti rarată un grad ridicat de sinuozitate
(Ks=2) şi indică un stadiu de evoluţie avansat al râului (fig. 2, stânga). Lăţimea medie a albiei în acest sector prezintă o
valoare mare (320 m), datorită numeroaselor baraje transversale din lungul râului. Lungimea meandrelor este în
creştere, din amonte spre aval, de la 2,15 la 4,1 km, cu o valoare medie de 3,36 km. Amplitudinea meandrelor prezintă
valori din ce în ce mai mari tot spre aval, valoarea cea mai mare, de 2,4 km înregistrând meandrul de la Gurbăneşti; tot
acest meandru prezintă cel mai ridicat coeficient de sinuozitate (3,41) deoarece este un meandru foarte strâns şi
complex ce indică un grad de evoluţie ridicat al râului (Ghiţă, 2009).
4. Analiza morfometrică la nivelul câmpului
Pentru câmpul interfluvial principala harta morfometrica întocmită a fost cea a densităţii crovurilor (fig. 3).
Tasarea este mai activa pe spaţiile cu o scurgere îngreunată (endoreice şi semiendoreice - ex. Câmpul Ciornuleasa), iar
sufoziunea, cu precădere, în apropierea văilor (Coteţ, 1976). Astfel, în bazinul Mostiştei valori mari ale densităţii
crovurilor apar în Câmpul Ciornuleasa şi terasa a 3-a a Dunării, unde grosimea mare a depozitelor loessoide şi
adâncimea mare a pânzei de apă freatică au determinat apariţia microdepresinilor cu suprafeţe mici (10 m-3,3 km) şi cu
forme circulare, fără neregularităţi (coeficient de sinuozitate redus) (Grecu et. all. 2006, 2011). În nordul bazinului şi pe
interfluviul Mostiştea-Ialomiţa, densitatea crovurilor este mică, însă suprafaţa lor este mai mare, cu un ridicat coeficient
de sinuozitate. Raportul lungime/lăţime depăşeşte valoarea 2, iar orientarea generală respectă direcţia generală a
vântului şi direcţia izopahitelor.

Fig. 3 - Densitatea crovurilor în bazinul
Mostiştei
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Atributele obţinute pot fi corelate (adunate) cu cele ale repartiţiei soluri specifice depresiunilor de tasare
(cernoziomuri argiloiluviale tipice freatic-umede, cernoziomuri argiloiluviale (slab luvice) pseudogleizate (in crovuri si
padini), cernoziomuri cambice freatic-umede si cernoziomuri argiloiluviale vertice, freatic-umede şi gleizate) în vederea
stabilirii unei corelaţii de dependenţă (Ghiţă, 2008).
5. Concluzii
Hărţile morfometrice oferă importante informaţii teoretice şi practice constituind punctul de plecare pentru
analiza geomorfologică la nivelul unei unităţi de relief. În câmpie, harta densităţii drenajului reflectă sectoarele cele mai
expuse la procese fluviale, iar corelată cu adâncimea fragmentării şi panta râurilor oferă informaţii cu privire la eroziunea
malurilor sau inundaţii. La nivelul câmpului interfluvial, unde la prima vedere este considerat stabil din punct de vedere al
dinamicii geomorfologice, caracteristicile depresiunilor de tasare (suprafaţa, perimetrul, forma, densitatea
microdepresiunilor) sunt indicatori preţioşi în redarea genezei şi gradului de evoluţie al acestor microforme având
aplicabilitate în utilizarea agricolă.
Pentru bazinul Mostiştea parametrii morfometrici analizaţi scot în evidenţă sectoarele cele mai expuse la
procese hidrogeomorfologice (la nivelul albiilor sau al câmpului) şi constituie o prima etapa în întocmirea unei harti
geomorfologice complete. Prin asocierea cu alte elemente cantitative (date climatice, hidrologice, demografice) şi cu
cele calitative (modul de utilizare al terenurilor, procesele geomorfologice actuale, proprietatile litologice ale depozitelor,
tipuri de soluri) şi daunele înregistrate se poate obţine o hartă sintetică ce poate fi utilizată în vederea amenajării
terenurilor pentru preîntâmpinarea intensificării ritmului de desfăşurare a unor procese ce pot conduce la situaţii critice.
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PROCESE DINAMICE ALE RÂULUI TÂRNAVA MARE ÎN CURSUL MIJLOCIU
ŞI ACŢIUNI DE COMBATERE
Ioan Sas
Olimpiu Oneţ
Summary. Dynamic processes during the Tarnava Mare River, the middle course, and actions to combat. The
water resources from the basin of the Tarnava Mare river are unevenly distributed and have a great variability, both seasonal and
yearly in the last 40 years, becoming a necessity the anthropogenic redistribution of water resources through dams, reservoirs, dams
to protect towns, recalibration of the river beds and diminishing the negative effects produced in the floods of the river. Through the
particularities relief-climate they reached the conclusion that the works done in the hydrographic basin and which is reflected in the
arrangement of terraces, coastal channels, outlets for directing water, forests, which combat largely the negative effects after the first
catastrophic floods in year 1970. The Tarnava Mare river as a dynamic geographical system through triple action: erosion, transport
and storage has changed the temporal-spatial flow, the shore’s shape, influencing the anthropogenic component that occurred
through positive action and consolidation recalibration and negative sides, respectively uncontrolled exploitation of beds and banks
that led to imbalances within the basin. In terms of quantitative hydrological - meteorological phenomena that flood risk and damage
evolution process development banks to analyze natural and human geographic in recent decades and whether the measures in
hydro development.
Cuvinte cheie: râu, sistem, albie, eroziune, transport, acumulare, combatere

Key-words: river system, river beds, erosion, transport, storage, control
1. Procese de degradarea a albiei şi malurilor râului Târnava Mare
Bazinul hidrografic al râului Târnava Mare este situat în partea central-estică a Depresiunii Colinare a
Transilvaniei, având o direcţie de scurgere de la NNE la SSV, cuprinzând până la confluenţa cu râul Târnava Mică aval
de Blaj o suprafaţă de 1930 kmp, el înscriindu-se in bazinul de scară ierarhică superioară al Mureşului.
Râul Târnava Mare izvorăşte din partea sud-vestică a munţilor vulcanici Gurghiu şi străbate Subcarpaţii
Transilvaniei respectiv Piemontul Odorheiului, depresiunile subcarpatice Vărşag, Odorheiu Secuiesc(tectono-erozive) şi
Cristuru Secuiesc(erozivă) iar in continuare străbate Podişul Târnavelor până la confluenţa cu Târnava Mică în aval de
Blaj.

Fig. 1.Harta bazinului hidrografic al râului Târnava Mare (Sas, 2012)
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În sectorul mijlociu al râului, respectiv pe segmentul Sighişoara-Copşa Mică, în ultimii ani a avult loc o dinamică
continuă a albiei ca sistem morfogeografic.
1.1. Degradarea naturală a albiei râului Târnava Mare.
1.1.1. Factorii care determină degradarea naturală a albiei minore se concretizează în:
- meandrarea puternică a cursului mijlociu al râului;
- panta redusă a patului albiei şi viteza de deplasare moderată a apelor mari şi a viiturilor;
- procesele de degradare a albiei cresc anual cu cca. 0,5-15 m (Sighişoara, Hoghilag, Şaroşu pe Târnave,
Dârlos, Târnava);
- sunt afectate sectoare insumând 6,5 km.
1.1.2. Degradarea albiei datorită acţiunii componentei antropice, se datorează mai ales:
- exploatării de nisipuri şi pietrişuri în albia minoră la contactul cu lunca;
- agriculturii necorespunzătoare ce favorizează scurgerea torenţială şi eroziunea;
- balastierelor, care constituie obstacole în scurgerea normală a apei din albia minoră: Sighişoara, Hoghilag şi
Şmig.1
1.2. Tipuri de eroziune.
1.2.1. Eroziunea in adâncime (de fund).
Cauzele eroziunii de adâncime sunt: a) lipsa patului aluvial şi eroziunea în cadrul talvegului mai ales in cazul
viiturilor; b) antrenarea aluviunilor semigrosiere si grosiere prin procese de târâre; c) energia reliefului, care influenţează
scurgerea superficială; d) înclinarea (panta) redusă 0,7 -1 m/km a patului râului.
Efectele eroziunii de adâncime:
- la debite minime, albia „se ridică“ datorită aportului de material solid (nisip, pietriş) rezultat din „desărcinarea
masei de apă“;
- adâncimea ridicată în cazul sectoarelor de roci friabile: nisip, pietriş;
- adâncime mai redusă în cazul sectoarelor de praguri conglomeratice.2
1.2.2. Eroziune lateral.
Cauzele externe ale eroziunii laterale în cadrul sectorului mijlociu al râului sunt:
- forţa centrifugă, care determină formarea meandrelor;
- substratul litologic heterogen, format din nisip, argilă, marne, pietrişuri;
- împigerea afluenţilor de stânga ai Târnavei Mari spre malul opus;
Cauze hidrodinamice:
- supraînalţarea patului aluvial în sectoarele de lărgire şi panta redusă.
În urma eroziunii şi depunerii aluviunilor rezultă:
a. Maluri convexe şi maluri concave abrupte;
b. Renii - depuneri de aluviunii la coada lacurilor de acumulare Zetea;
c. Ostroave - insule aluvionare;
d. Meandre: divagante şi încătuşate;
e. Grinduri aluvionare, format de acumulările de aluviuni, nisip şi pietriş din timpul apelor mari de primăvară şi
lipsite parţial sau total de vegetaţie din cauza inundării periodice. Apare fenomenul de gâtuire a mendrelor, în special la
viituri, formându-se: popine (grădişti), meandre părăsite (belciuge), uneori mici lacuri;

Foto 1. Insulă aluvionară - localitatea Alma, Târnava
Mare (Oneţ, 2012)

1
2

Foto 2. Meandrare şi eroziune mal concav, amonte
Dumbrăveni (Oneţ, 2011)

Apele Române Mureş - Lucrări de gospodărire a apelor (2010).
Sorocovski şi colab.,1990a, p. 35.
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f. Forme negative fluviale:
Japşele - forme negative depresionare umplute cu apă în timpul revărsărilor apelor mari şi zvântate în timpul
anului (în aval de localitatea Dumbrăveni, în aval de localitatea Târnava).
1.3. Transportul aluviunilor
Transportul aluviunilor cuprinde aluviunile în suspensie sau târâte pe fundul albiei, mai ales în cazul apelor mari
şi viiturilor.Acestea sunt influenţate de forţa de transport care depinde de viteza de curgere a apei.
În cursul mijlociu materialul sedimentar transportat se soluţionează, cel grosier se depune pe patul de scurgere
iar cel fin este depus în cursul inferior spre vărsare,sub formă de particule fine şi mâluri. Când forţa de transport
slăbeşte, apare depunerea formându-se insulele aluvionare iar la vărsare conuri aluvionare.
1.4. Depunerile de aluviuni:
Cauzele depunerilor de aluviuni în perimetrul cursului mijlociu au la bază:
- turbiditatea ridicată;
- în perioada apelor mari si a viiturilor, în special primăvara şi vara;
- vegetaţia de trestie, papură şi rogoz;
- pilonii de susţinere a podurilor de traversare a râului;
- creşte gradul de eroziune laterală şi de fund;
- drenajul incetinit – specific structurilor de dealuri coborâte (Dumbrăveni - Mediaş - Copşa Mică).3
În sectorul amonte de îndiguiri se produc depuneri, în sectorul îndiguit afuneri, iar in aval de îndiguire se produc
iarăşi depuneri. Depuneri de aluviuni se produc la vărsarea afluenţilor mici (mai ales a celor de stânga), datorită
îndepărtării cuverturii pedovegetale şi creşterea torenţialităţii.
Materialul sedimentar transportat se soluţionează, cel grosier se depune pe patul de scurgere iar cel fin este
depus în cursul inferior spre vărsare, sub formă de particule fine şi mâluri.
1.5. Influenţa vegetaţiei de luncă asupra scurgerii.
Vegetaţia azonală-şleaurile de luncă este formată din: tufuşuri de lemn câinesc, salcie, plop alb, anin, soc.
Vegetaţia de trestie, papură şi rogoz,îngreunează scurgerea apelor mari şi a viiturilor, produce blocaje şi
revărsări ale apelor în cadrul albiei majore.
2. Acţiuni de consolidare a albiei minore
2.1. Lucrări de consolidare ale albiei minore,efectuate în perioada anilor 2000-2012, constau în:
- deschideri de albii prin excavare;
- recalibrare curs de apă;
- consolidări de maluri cu prismă de anrocamente (4,12 mc/ml);
- pe saltea de fascine şi saltele de gabioane pe taluz;
- tăiere de cot, consolidari de maluri şi praguri de fund pentru stabilizara talvegului, din gabioane;
- cădere din anrocamente;
- rizbermă din anrocamente;
- diguri de închidere a cursului vechi al Târnavei Mari (belciugului);
- înierbări de maluri;
- lucrări de mărire a secţiunii albiei minore şi calibrare a cursurilor de ape;
- decolmatarea în arealele cu obstacole la secţiunile picioarelor podurilor şi podeţelor.4
- cleionaje - protecţii cu material vegetal mai ales din salcie (segmentul amonte localitatea Mediaş).
Lucrările de calibrare a cursului de apă urmăresc următoarele elemente:
- mărirea secţiunii de curgere a albiei minore prin excavarea completată eventual cu lucrări de umplutură sau
de îndiguiri de mică înălţime pentru apărarea zonelor cu maluri mai coborâte ale albiei minore (Dumbrăveni,
Dârlos,Târnava);
- modificarea traseului astfel încât să se obţină un traseu cât mai scurt cu o pantă cât mai mare şi cu o
capacitate de scurgere cât mai mare. În consecinţă cu traseul albiei calibrate se vor elimina meandrele şi coturile albiei
minore în măsura în care condiţiile topografice şi cele de utilizare a luncii permit. Pe cursul Târnavei Mari asemenea

3
4

V. Sorocovschi, 1993b, p. 38.
M. Şelărescu, M. Podani, 1993, p. 60.
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măsuri de calibrare se vor impune pe viitor în zona localitaţiilor Hoghilag şi Brateiu cu meandrări puternice ale cursului
de apă.5
2.2. Lucrări de regularizare a afluenţilor
În cadrul afluenţilor, s-au executat lucrări de regularizare ce constau în:
- regularizarea râului Visa - amenajare albie (7,10 km), consolidare mal (7 km);
- regularizarea pârâului Laslea - reprofilare albie (3,65 km), consolidare mal (3,55 km), praguri de fund;
- regularizarea Văii Căpâlna (Dumbrăveni) – îndiguire (1 km), consolidare mal (1 km),praguri de fund;6
- regularizare în zona de confluenţă cu pârâul Curciu - regularizare albie (2 km), consolidare mal (3 km);
-amenajare pârâului Biertan la confluenţa cu Târnava Mare - adâncirea patului aluvial şi realizarea unor
parapeţi de beton (minidiguri din beton pentru protejarea gospodăriilor de inundaţii).
Ca urmare se remarcă faptul că sistemul morfohidrologic al râului Târnava Mare se află în stadiul de echilibru în
energia reliefuli, existând şi momente de deyichilibre naturale şi antropice.7
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CARACTERISTICI ALE IERNII 2011-2012
COMPARATIV CU CELE ALE IERNII 1953-1954
Dr. Octavia Bogdan
Dr. CătăIina Mărculeţ
Abstract. Characteristics of the winter 2011-2012 versus winter 1953-1954. Among the great many winters recorded
by the history of Romanian Meteorology that proved detrimental to the environment and society, the 1953-1954 episode was the
severest 20th –century one, especially in the south and south-east regions of Romania. It represents a many-sided record in terms of
numerous associated phenomena: very active atmospheric dynamics, the most violent blizzard interval, the greatest number of
monthly snowstorm intervals and of snowstorm days, the longest persisting freeze/frost, heaviest snowfalls, the deepest snowpack
on the met platform, the highest snow-drifts, etc. Again hard winters in early 21st century, the winter of 2011-2012, which followed
after a warm decade in this century, recalled, yet without equalling, the terrible winter of 1953-1954, by its blizzard, snow pack depth
and snow-drifts height. The paper presents the differences between the two winters with highlight on heavy snowfalls snowpack
depth, snow-drift and minimum temperatures.
Cuvinte cheie: iarna 2011-2012, viscol, înzăpeziri, România.
Key-words: winter 2011-2012, blizzard, snow-blocked, Romania.

În istoria Meteorologiei româneşti au existat mai multe ierni, care prin ninsorile abundente, fenomenele de
viscol, grosimea şi durata stratului de zăpadă, viteza vântului etc., au adus prejudicii mediului şi societăţii. Aşa au fost
iernile: 1941-1942, 1953-1954, 1955-1956, 1965-1966, 1969-1970, 1971-1972, 1984-1985, 1995-1996, precum şi cea
mai recentă, iarna 2011-2012.
Dar cea mai severă iarnă din secolul XX, care s-a impus ca un hazard climatic complex cu multiple alte
fenomene asociate, a fost iarna 1953-1954, mai ales pentru regiunile sudice ale României. Ea poate fi considerată în
acelaşi timp un record climatic multiplu ca urmare a numeroaselor fenomene asociate: dinamica atmosferică deosebit de
activă, cel mai violent viscol, cel mai mare număr lunar de intervale cu viscol (4 ca şi la Iaşi în 1966), cel mai mare
număr de zile cu viscol (13 zile),cel mai persistent îngheţ (pod de gheaţă pe râuri, iar pe Dunăre, acesta a atins 2 m
grosime, încât se putea traversa cu tractorul), cele mai intense şi abundente ninsori; cel mai gros strat de zăpadă pe
platforma meteorologică (> 150 cm grosime), cele mai înalte troiene (3-6 m) etc.
La geneza acestora au concurat mai mulţi factori (Bogdan-Şeitan, 1969) şi anume:
- poziţia regiunilor din sud, sud-est şi estul României (în faţa barajului orografic al Carpaţilor Româneşti), care
constituie arena de interferenţă a aerului rece polar sau arctic cu cel cald tropical de origine mediteraneană şi de
producere a celor mai violente viscole şi ninsori abundente;
- caracteristicile suprafeţei active care constau în altitudini mai reduse şi relief dispus în amfiteatru cu expunere
sudică, sud-estică şi estică, poziţionat în marea depresiune Carpato-Balcanică în care se acumulează aerul rece;
prezenţa „porţii carpatice“ dintre Curbură şi Munţii Măcinului prin care pătrund „gâtuiţi“ curenţii de aer rece generând
inversiuni de temperatură ; barajul orografic carpato-balcanic care stopează advecţiile de aer rece sau cald; prezenţa
Curburii care direcţionează curenţii de aer ce vin din nord pe o diagonală nord-est–sud-vest determinând două mari
areale: la est de aceasta, supus vântului din toate direcţiile, o adevărată „răscruce de vânturi“, iar la vest de aceasta, un
areal care intră în „conul de umbră“ al Curburii, cu predominarea calmului atmosferic şi vânturi slabe ca frecvenţă şi
intensitate etc.;
- caracteristicile circulaţiei generale a atmosferei care a fost deosebit de activă în această iarnă, cu deosebire
în luna februarie 1954, care a generat ninsori abundente, fenomene de viscol, depunerea neuniformă a stratului de
zăpadă etc. Fenomenele, meteo-climatice din această iarnă au evoluat crescendo începând din decembrie când a
predominat Anticiclonul Est-European, cu temperaturi reduse şi absenţa precipitaţiilor, fapt pentru care a fost
caracterizată ca o lună răcoroasă şi secetoasă; a urmat luna ianuarie 1954, cu geruri mari şi ninsori abundente în prima
parte, care au continuat şi în partea a doua după un prag termic pozitiv de +9, +10ºC de la mijlocul ei, ninsorile fiind
însoţite de vânturile reci şi uscate din est şi nord-est generate de Anticiclonul Scandinav, precum şi de răciri accentuate
şi viscol în special în sud-estul ţării, formând troiene de 1-2 m înălţime; luna februarie 1954 a fost luna de vârf, în care
dinamica maselor de aer a atins apogeul şi care, prin modul spectacular al fenomenelor meteo-climatice produse a
determinat caracterul de record climatic cu caracter complex.
În februarie au existat trei intervale de timp caracteristic şi anume: intervalul 2-4 februarie 1954, când peste
jumătatea sudică a Europei a acţionat Anticiclonul Scandinav care pompa mase de aer de origine arctică, cu temperaturi de
-15ºC, concomitent cu un vast Ciclon Mediteranean care pompa aer cald cu temperaturi de +7, +8ºC ceea ce a determinat
ninsori abundente şi viscol care a atins viteza de 125 km/h în ziua de 3 februarie. Pe 4 februarie, stratul de zăpadă măsura
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grosimi de 60-70 cm în Câmpia Română de Est şi 70-80 cm în Câmpia Română de Vest. Vânturile dominante din vest şi
din nord-est deviate de Curbura Carpaţilor şi sub influenţa Ciclonului Mediteranean s-au intensificat mult, spulberând şi
troienind zăpada, determinând caracterul anormal al viscolului aşa cum l-a caracterizat Gh. Diaconescu (1954).
Configuraţia barică la data de 3.II.1954 (fig. 1a) se caracteriza prin prezenţa unei vaste dorsale anticiclonice care
unea formaţiunile barice anticiclonice din jumătatea nordică a Europei (Azoric, Scandinav, Est-European) cu Anticiclonul
Siberian extins mult până la vest de Munţii Ural, la sud de care acţiona o vastă arie ciclonică mediteraneană cu presiunea la
centru de 990 hPa. Interferenţa dintre cele două mase de aer a generat cel mai puternic viscol al secolului XX, care, până
la sfârşitul lunii februarie, a mai fost reeditat de trei ori:
- în intervalele 7-9.II.1954, când temperatura aerului a scăzut sub -25ºC, iar stratul de zăpadă a atins valori de
70-80 cm la staţiile meteorologice şi troiene de peste 2 m înălţime;
- 17-19.II.1954 când temperatura a scăzut sub -33ºC, concomitent cu intensificarea Ciclonilor Mediteraneeni care
au provocat alte ninsori şi viscole puternice;
- 21-22.II.1954, ultima fază de viscol, cu vreme geroasă şi vântoasă care a spulberat zăpada înălţând troienele la
4-6 m, ca urmare a acumulării zăpezii din toate ninsorile produse în această lună.
În luna martie, dinamica atmosferică a continuat să fie activă, fenomenele de iarnă s-au prelungit şi împreună
cu stratul de zăpadă, deosebit de gros, au menţinut un timp răcoros cu temperaturi sub normală.
Acest lucru a favorizat topirea treptată a stratului de zăpadă spre sfârşitul lunii martie şi prima parte a lunii
aprilie, fără a produce inundaţii. Fenomenul s-a datorat şi faptului că cele 4 luni premergătoare formării stratului de
zăpadă au fost secetoase (septembrie – excesiv de secetoasă; octombrie şi noiembrie – secetoase; decembrie foarte
secetoasă) ceea ce a permis infiltrarea treptată a apei provenită din topirea zăpezii în sol (Tiron, 1954).
În acelaşi timp, regimul termic moderat a făcut ca să coincidă perioada topirii zăpezilor la munte cu cele din
câmpie, încât apele de munte nu au contribuit la mărirea debitelor râurilor (Stoica, 1954), care şi aşa erau cu nivele
reduse din cauza secetelor premergătoare instalării stratului de zăpadă.
În concluzie, ceea ce a caracterizat iarna 1953-1954, a fost în primul rând, dinamica atmosferică foarte activă,
care s-a reflectat, pe de o parte, în fenomenele de viscol deosebite ca frecvenţă, durată şi intensitate, iar pe de alta, în
dezvoltarea tuturor fenomenelor şi elementelor climatice, între care cele mai semnificative au fost temperatura aerului şi
stratul de zăpadă care au pus foarte bine în evidenţă caracterul de record meteo-climatic multiplu al acestei ierni.
Astfel din punct de vedere al temperaturii aerului, luna cea mai geroasă a fost februarie, când temperaturile
medii au fost cu 6-8ºC mai mici decât normalele respective şi nu luna ianuarie cum este de obicei. În februarie 1954,
temperaturile minime au fost cuprinse între -23º şi <-30ºC, iar dintre acestea, 20% au devenit minime absolute pentru
staţiile respective, care se menţin şi astăzi.
De asemenea, numărul zilelor de iarnă (cu temperatura maximă ...  0ºC) a fost dublu faţă de valorile normale
(50 zile în partea de vest a Câmpiei Române şi 60 în cea de est), iar numărul zilelor cu îngheţ (temperatura minimă
… < 0ºC) a fost cu circa 1/3 mai mare decât valorile normale, înregistrându-se frecvent inversiuni de temperatură
(Struţu, Mihăilă, 1967; Bogdan, 1969), fapt ce a contribuit la menţinerea şi conservarea stratului de zăpadă.
În ceea ce priveşte stratul de zăpadă, acesta a constituit cel mai mare risc climatic din această iarnă împreună
cu viscolul din 3.II.1954. Prin durata stratului de zăpadă (80-100 zile), care a fost neîntreruptă de la apariţia lui până la
topire, la sfârşitul lunii martie (cu 40-50 zile mai mult decât media multianuală), această iarnă a deţinut şi din acest punct
de vedere, recordul secolului, până în iarna 1995-1996, când a fost depăşit (160->170 de zile) (Marinică, 2006).
Remarcăm în aceste cazuri că durata stratului de zăpadă a fost tot una cu numărul de zile cu strat de zăpadă.
De asemenea, grosimea stratului de zăpadă din această iarnă constituie o altă caracteristică fundamentală a
acesteia şi totodată, un alt record meteo-climatic al secolului XX. Din acest punct de vedere, nu atât grosimea medie
prezintă o importanţă deosebită, cât grosimea maximă absolută a stratului de zăpadă (fig. 1b).
Astfel, cu excepţia Bărăganului de Nord şi a Curburii situate în “gura” Crivăţului, unde stratul de zăpadă a fost
spulberat şi deci, grosimea acestuia a fost mai mică, în rest, în toată Câmpia Română, acesta a atins >100-150 cm
înălţime (Băileşti 150 cm, Calafat 153 cm), dar cele mai mari grosimi maxime absolute s-au produs la Moara Domnească
(170 cm) situată într-o arie cu păduri ceea ce i-a oferit un adăpost topoclimatic şi la Călăraşi (173 cm pe platforma
meteorologică), pe terasa inferioară a Dunării, la adăpostul oferit de fruntea Bărăganului, aceasta fiind cea mai mare
valoare din ţară.
Pe parcursul iernii, grosimea stratului de zăpadă a crescut continuu cu fiecare nouă ninsoare, care, datorită
temperaturilor negative, s-a cumulat şi conservat, astfel că cele mai mari grosimi nu s-au realizat în timpul viscolului din
3.II. 1954 când ninsorile au fost cele mai abundente, ci spre sfârşitul iernii.
Faţă de grosimile înregistrate pe platformele meteorologice, stratul de zăpadă format pe restul teritoriilor a fost
depus neuniform şi spulberat de vânt pe la adăposturi, formând troiene înalte de 3-6 m, ceea ce constituie un alt record
climatic al acestei ierni pentru secolul XX care-i conferă caracterul de record climatic multiplu.
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Demn de semnalat este şi cantitatea de apă provenită din stratul de zăpadă depus în luna februarie 1954, care
a făcut din această lună care reprezintă minimul pluviometric anual, luna maximului pluviometric anual (100-200 mm) ca
în cazul staţiei Griviţa din centrul Bărăganului, unde acesta a totalizat 234.3 mm (Bogdan, 1980).

Fig. 1a, Repartiţia presiunii la sol în ziua de 3.II. 1954, ora 00 UTC.

Fig. 1b, Grosimea maximă absolută a stratului de zăpadă (cm) din iarna 1953-1954.
Prin caracteristicile sale, această iarnă a generat numeroase riscuri pentru mediu şi societate care au evoluat în
cascadă, provocând numeroase dezechilibre. Astfel, gerul, viscolul şi stratul de zăpadă troienit şi-au pus pecetea asupra
vieţii şi activităţilor umane, asupra unor ramuri ale economiei naţionale precum şi asupra mediului. Depunerea
neuniformă a stratului de zăpadă a creat mari prejudicii aşezărilor umane, adăposturilor de animale şi transporturilor de
toate felurile (rutiere, navale, aeriene, telefonice şi telegrafice, cablurilor de transport al energiei electrice etc.).
Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă şi cele mai mari troiene s-au format la periferia nordică şi
nord-estică a localităţilor din sud-estul României, inclusiv a Capitalei care s-a aflat între „munţi” de zăpadă, izolată şi
lipsită de posibilitatea asigurării populaţiei cu alimente şi energie electrică (din cauza ruperii cablurilor aeriene sub
povara depozitului de gheaţă şi a vitezei vântului care a variat între 40 şi 125 km/h.
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De asemenea, aşezările rurale, în special cele situate în calea Crivăţului şi a viscolului au fost aproape total sub
nămeţii de zăpadă, care acopereau garduri, case, adăposturi de vite, din care răsăreau ca nişte „insule”, acoperişurile cu
coşurile fumegânde. În multe situaţii, uşile au fost blocate, încât oamenii au ieşit prin coşuri afară pentru a le debloca şi a
asigura hrana animalelor. Prin curţi, gospodinele întindeau rufele pe crengile copacilor, sau pe liniile de telegraf. Sub
povara zăpezii şi sub influenţa umezelii, multe case construite din chirpici s-au dărâmat, altora le-a căzut tencuiala de pe
pereţii exteriori, iar de pe acoperişuri, plăci de ţiglă şi tulpini de stuf „au colindat” duse de vântul puternic şi de viscol
(Bogdan-Şeitan, 1969).
În adăposturile de animale, multe dintre acestea au murit asfixiate. În numeroase cazuri s-au săpat tunele prin
stratul gros de zăpadă pentru a putea alimenta vitele cu apă şi fân.
Viscolul şi troienele au produs şi înzăpezirea arterelor de circulaţie, mai ales în Bărăgan, Dobrogea, Podişul
Moldovei şi în regiunea de Curbură, care erau situate perpendicular pe direcţia Crivăţului. Au fost, de asemenea,
impracticabile toate drumurile naţionale şi căile ferate care ieşeau din capitală spre direcţiile de nord, nord-est, est, sudest şi sud.
Un „spectacol” deosebit a fost în lungul drumurilor însoţite de liziere şi plantaţii forestiere, care au ţinut loc de
parazăpezi, în dreptul cărora acumularea zăpezii s-a înălţat până în coronamentul copacilor. Aşa a fost cazul lizierei
care însoţea D.N. Bucureşti-Giurgiu şi care a fost toată îngropată în zăpadă. Şoseaua se transformase într-o „cale albă”,
cu „dune” de zăpadă pe deasupra cărora şerpuiau potecile la nivelul cablurilor aeriene, pe care veneau muncitorii din
Giurgiu la Combinatul de cauciuc de la Jilava (sud de Bucureşti).
Dintre toate căile de comunicaţii, cele mai mari troiene au fost pe şoseaua şi calea ferată Bucureşti-LehliuFeteşti din inima Bărăganului, a căror direcţie vestest, este perpendiculară pe direcţia Crivăţului. Ca urmare,
numeroase gări şi magazii de cereale, precum şi trenuri au fost îngropate în zăpadă; de asemenea, numeroase case din
nordul şi nord-estul localităţilor respective au fost înăbuşite de viscol şi troienele de zăpadă.
Mari înzăpeziri au fost şi pe şoselele şi căile ferate din sud-estul ţării: Bucureşti-Brăila, Bucureşti-Buzău, GalaţiTecuci, Galaţi-Bârlad, Buzău-Râmnicu Sărat, Bucureşti-Ploieşti etc., din care cauză a fost întreruptă circulaţia timp de
2-3 zile până la o 1-2 săptămâni.
Sub zăpadă s-au aflat şi petecele de pădure din Bărăgan, în care zăpada urca până în vârful arborilor. Ca
urmare, animalele şi-au părăsit adăposturile, iepurii rodeau coaja din vârful acestora, iar lupii dădeau târcoale
gospodăriilor.
După topirea zăpezii, care pe măsură ce se topea se şi tasa, aspectul era dezolant: sub greutatea zăpezii s-au
rupt ramurile arborilor, încât în anul respectiv a fost o muncă susţinută pentru curăţirea pădurilor.
Un alt aspect impresionant l-au prezentat şi luncile râurilor Buzău, Ialomiţa, Argeş, Mostiştea. Aici, viscolul a
îngheţat apele, a format „cornişe albe” pe malul stâng sub influenţa Crivăţului, iar în coronamentul pădurilor de luncă
care abia se înălţau deasupra câmpului, a făcut ravagii. Crovurile de pe câmpul Bărăganului au fost acoperite cu
zăpadă, cu uşoare denivelări pe fundul lor. Ele s-au pus foarte bine în evidenţă ulterior, prin apa adunată din topirea
stratului de zăpadă, aşa cum a observat şi Vâlsan (1915).
Pe suprafaţa Dunării s-a format pod de gheaţă de 2 m grosime care se putea traversa cu tractorul. Aşa s-au
stabilit legăturile între localităţile situate de o parte şi alta a Dunării, dintre Ghecet şi Brăila, Giurgeni-Vadu Oii şi OvidiuFeteşti.
Gerul şi viscolul au provocat şi numeroase riscuri de sănătate. S-au înmulţit cazurile de morbiditate şi chiar
mortalitate. Au fost cazuri când, din cauza străzilor înzăpezite, morţii au fost reţinuţi în case, circa o săptămână.
Economia naţională a înregistrat numeroase pagube şi în rândul animalelor, a construcţiilor dărâmate sau degradate, a
reţelelor electrice cu stâlpi răsturnaţi şi cabluri rupte. Toate aceste aspecte au necesitat costuri însemnate în anul
respectiv pentru refacere şi redresare economică şi a sănătăţii populaţiei.
Singurul avantaj pe care l-a avut această iarnă a fost acumularea unei rezerve importante de umiditate
productivă în sol, favorabilă pentru perioada de vegetaţie din anul respectiv, provenită din topirea lentă a stratului de
zăpadă, care s-a infiltrat treptat, fără a determina inundaţii.
În concluzie, toate hazardele meteo-climatice care s-au produs în iarna 1953-1954 au declanşat un întreg lanţ
de riscuri meteo-climatice, cu manifestare unică în secolul XX ceea ce-i conferă acestei ierni, caracterul de record
climatic multiplu (cu numeroase fenomene asociate).
***
În ultimele decenii ale secolului XX şi primele ale secolului XXI, clima a marcat o perioadă de uşoară încălzire.
Din această cauză, iernile de altă dată, specifice pentru zona temperată au dispărut sau, s-au împuţinat, predominând
iernile calde şi călduroase (Bogdan şi colab., 2008). Cu toate acestea, cel de al doilea deceniu al secolului XXI este din
nou marcat de ierni grele, care amintesc de iarna 1953-1954. Aşa este cazul iernii 2011-2012 care prin episoadele de
viscol, grosimea stratului de zăpadă şi înălţimea troienelor (2-5 m), reeditează în parte, iarna 1953-1954, fără a o depăşi.
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După ce luna decembrie 2011 a fost anormal de caldă, ca şi primele două decade din ianuarie 2012, a urmat
ultima decadă în care s-a declanşat fenomenul de viscol.
În perioada 25.I.2012 – 15.II.2012, au avut loc patru intervale de viscol: 25-26.I., 3-4.II., 5-7.II şi 14-15.II.2012.
Cel mai important însă, prin intensitatea şi abundenţa ninsorilor, ca şi prin consecinţele lui, a fost cel din 25.I.2012.
La data respectivă, situaţia sinoptică care l-a generat a fost următoarea (fig. 2a):
La nivelul solului acţiona un brâu de mare presiune atmosferică format prin unirea Anticiclonului Azoric cu cel
Est-European cu valori de >1025 hPa, care traversa Europa dinspre Insulele Azore, peste Peninsula Iberică, Franţa,
Europa Centrală, Peninsula Scandinavia până în Câmpia Europei de Est, unde presiunea atmosferică depăşea
1045 hPa. La nord de acesta era poziţionat Ciclonul Islandez, iar la sud, în Marea Mediterană de Est şi Peninsula
Balcanică acţiona Ciclonul Mediteranean cu valori ale presiunii la centru de 1005 hPa, care s-a format în talvegul de
altitudine al Depresiunii Islandeze cu orientare nordsud, bine delimitat de izohipsa de 536 damgp, extins din
Scandinavia, peste Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, fosta Iugoslavie.
Cuplajul centrilor barici de la sol este specific fenomenului de viscol care s-a produs la contactul dintre masa de aer
rece care acoperea jumătatea nordică a Europei şi cea caldă din sud.
În altitudine, la nivelul de 550 hPa (circa 5500 m altitudine) s-a format un câmp de geopotenţial ridicat în
sud-vestul şi sudul continentului cu valori cuprinse între 568 damgp în sud şi 552 damgp în nord, dincolo de care erau
trei nuclee de geopotenţial scăzut: unul deasupra Islandei cu valoare de 504 damgp, altul din sudul Italiei până în
Scandinavia cu valoare de 536 damgp şi altul în nord-estul Câmpiei Ruse din faţa Munţilor Ural, cu valoare de
552 damgp.
În consecinţă, circulaţia aerului în altitudine la acest nivel era din sud-vest, iar ulterior din nord-vest; în
troposfera inferioară, la sol, circulaţia aerului era din sud-est şi est şi apoi din nord-est.
Vântul a suflat cu >70 km/h, mai ales în regiunile sudice şi sud-estice ale României, care au fost cele mai
afectate. Ca urmare, pe 25.I., în Bucureşti au fost doborâţi circa 100 de arbori şi 30 de autoturisme avariate. Toate
drumurile care ieşeau din Bucureşti, inclusiv A1 şi A2 au fost blocate, iar cursele aviatice de la Otopeni, sistate. De
asemenea, în ţară, 37 DN şi 80 DJ au fost blocate din cauza viscolului din 25 ianuarie 2012. Totodată, 4 porturi fluviatile
şi maritime, căile navigabile, bara şi canalul Sulina au fost închise din cauza valurilor mării cu înălţimi de peste 10 m. La
ţărmul Mării Negre, un cetăţean în vârstă care admira valurile, a fost într-o secundă acoperit de apa îngheţată (imaginea
a fost surprinsă de un cameraman).
Vântul puternic a produs numeroase avarii la sistemul energetic naţional ceea ce a provocat întreruperea
curentului în 150 de aşezări umane din 21 de judeţe.
Ninsorile abundente au format strat de zăpadă cu grosimi de până la 50 cm şi troiene de circa 2 m înălţime,
ceea ce a dus la izolarea multor localităţi din judeţele situate în sud-estul ţării (Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu,
Ilfov etc.) aflate în calea Crivăţului, care au fost cele mai afectate.
Din această cauză, pe linia de centură a capitalei au fost blocate timp de 2 zile, sute de autoturisme şi tiruri
încărcate cu mărfuri. Unii şoferi au părăsit maşina şi au plecat pe jos; în această situaţie s-au înregistrat decese prin
hipotermie. Alţi şoferi au rămas în maşina îngropată în zăpadă, cu motorul în funcţiune ceea ce adus la alte decese prin
intoxicare din cauza gazelor provenite prin arderea combustibilului, dar şi prin hipotermie.
Din cauza Crivăţului şi a nămeţilor de zăpadă 718 unităţi de învăţământ au fost închise, iar în judeţul Călăraşi,
toate şcolile. Tot din aceste cazuri, salvarea nu a putut ajunge la bolnavi, înregistrându-se şi în astfel de situaţii, decese.
Zăpada căzută nu a putut fi repede îndepărtată, încât s-a acumulat de la o ninsoare la alta, crescând în grosime.
După viscolul din 25 ianuarie 2012 au urmat alte două episoade în intervalele 3-4 februarie combinate cu ploaie
îngheţată şi 6-7 februarie care au continuat să mărească grosimea stratului de zăpadă şi prin aceasta, să menţină riscul
înzăpezirilor.
Dintre cele două episoade, cel din 6-7 februarie a fost mai important prin abundenţa ninsorilor şi intensitatea lui.
Acesta s-a datorat unei configuraţii barice aproximativ similară cu cea care a generat viscolul din 25 ianuarie 2012
(fig. 2b comparativ cu fig. 2a).
După cum rezultă din fig. 2b, la nivelul solului, poziţia centrilor barici deasupra Europei era următoarea: brâu de
mare presiune format între Anticiclonul Azoric şi Anciciclonul Est-European, care traversa Europa de la vest la est,
suprapunându-se peste Peninsula Iberică, Franţa, Europa Centrală, Scandinavia până în Câmpia Europei de Est.
Presiunea atmosferică atingea 1040 hPa deasupra Insulelor Azore şi 1060 hPa în Câmpia Europei de Est.
La nord de acest brâu anticiclonic, în Oceanul Atlantic, existau două arii ciclonice la sud de Groenlanda şi
deasupra Insulelor Islandei, care au devenit pe rând Cicloni Islandezi, iar la sud de acest brâu exista Ciclonul
Mediteranean centrat în sudul Italiei şi Peninsulei Balcanice, cu valori la centru sub 990 hPa, care s-a format în talvegul
de altitudine al câmpului de geopotenţial aferent Depresiunii Islandeze. În interiorul acestuia s-a individualizat izohipsa
închisă de 536 damgp care acoperea o bună parte din Italia, Marea Tireniană şi Marea Ionică.
Ca şi în cazul precedent, cuplajul acestor centri barici de la sol este tipic pentru fenomenul de viscol.
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La altitudinea de 500 hPa (circa 5500 m), în vestul şi sudul continentului exista un câmp de geopotenţial ridicat
cu valori care au variat între 552 damgp (ce acoperea toată jumătatea vestică a Europei, nordul Oceanului Atlantic şi
America de Nord) şi valori de 584 damgp deasupra Insulelor Azore. În interiorul izohipsei de 552 damgp s-au
individualizat câteva arii de geopotenţial scăzut şi anume: unul de 504 damgp în sudul Groenlandei, apoi alte două cu
valoare de 520 damgp în nordul Scandinaviei şi estul Câmpiei Ruse precum şi altul de 536 damgp peste Marea
Tireniană, Marea Ionică şi Italia.
În altitudine, la 500 hPa, circulaţia aerului la momentul respectiv deasupra României era din sector sudic, în
troposfera inferioară, din sud-est şi est, iar ulterior, din nord-est. La interferenţa aerului polar continental rece şi uscat din
nord-est, cu cel maritim-polar mai cald şi umed de deasupra Mediteranei advectat din sud-est s-a produs viscol.
Meteorologii au dat cod portocaliu de ninsori pentru judeţele din sudul şi sud-estul ţării.

Fig. 2a, Situaţia sinoptică la sol suprapusă peste situaţia
sinoptică din altitudine la nivelul de 500 hPa din data de
25.I.2012 ora 06 UTC (08 OIR – ora de iarnă a României).

Fig. 2b, Situaţia sinoptică la sol suprapusă peste situaţia
sinoptică din altitudine la nivelul de 500 hPa din data de
6.II.2012 ora 12 UTC (14 OIR – ora de iarnă a României).

Fig. 2c, Grosimea maximă a stratului de zăpadă în intervalul 15.I.2012 ora 06 UTC – 15.II.2012 ora 07 UTC.
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Intensificările de vânt şi viscolul au dus la închiderea din nou a autostrăzilor A1, A2 şi a DN1, precum şi a
40 DN şi DJ şi a 4 curse Tarom. Cele mai grave consecinţe au avut loc tot în sud-estul României. Vântul a suflat cu
peste 80 km/h viscolind şi troienind zăpada. Cele mai afectate au fost judeţele Galaţi, Buzău, Vrancea, Prahova,
Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, unde s-au produs înzăpeziri. La Belciugatele, stratul de zăpadă atingea 2,5 m grosime, iar în
nordul ţării, în Depresiunea Maramureşului, au fost cazuri de troiene de 3-4 m înălţime.
Ca urmare, 42 de trenuri au fost blocate în judeţele afectate de viscol. La Buzău, sute de persoane au fost
blocate 29 ore în tren. În zilele de 6,7,8 februarie, >1200 de şcoli au fost închise, iar numărul deceselor a crescut la 30.
Numeroase localităţi au fost izolate: Galbenu, Măicăneşti, Ţăndărei etc., în total 37. În general, 252 de localităţi din 16
judeţe au fost afectate din cauza vremii, dintre care 203 au rămas fără curent electric. În intervalul 4-6 II 2012,
ambulanţa Bucureşti-Ilfov a înregistrat în 48 de ore, 1213 apeluri dintre care 682 erau urgenţe, 33 persoane cu fracturi,
alte 32 persoane cu traumatisme prin cădere, 4 căzuţi pe stradă; alte 99 persoane fără adăpost au fost duse în centre
sociale.
Viscolul a fost foarte bine delimitat la regiunile sudice şi sud-estice ale ţării datorită barajului orografic al
Carpaţilor. Astfel, pe 6 II, în Piemontul Getic şi în Subcarpaţi, la vest de Argeş, deasupra stratului de inversiune termică
şi cu adăpost orografic, a fost soare şi calm relativ. La fel şi în regiunile centrale ale ţării, în Transilvania, unde stratul de
zăpadă era în acelaşi timp, de circa 5 cm grosime şi soare.
În intervalul 8-12 februarie, ninsorile au fost sporadice şi slabe. Echipe de militari, poliţişti, jandarmi, inclusiv
populaţia civilă, diverse firme şi grupuri de sportivi au acţionat pentru deszăpezire, transport de alimente şi îmbrăcăminte
provenite din donaţii.
Stratul de zăpadă a crescut prin cumularea ninsorilor, astfel că în unele localităţi ca Săgeata, Găvăneşti (jud.
Buzău), Ghergheasa, Pojorâta (jud. Vrancea), Ciochina, Reviga (jud. Călăraşi), nămeţii au ajuns până la acoperiş;
75.000 persoane au fost sub zăpadă în toată ţara şi s-au înregistrat 59 morţi în total.
În intervalul 13-14 februarie a avut loc ultimul episod de viscol. Deşi pe 13 februarie, temperaturile au fost
pozitive (6-7ºC) la Bucureşti), a început din nou să ningă des şi mult, de dimineaţă până seara, depunând un strat nou
de zăpadă de 30 cm. În ţară, ANM a dat avertizare: cod portocaliu de ninsori pentru jumătatea sudică a României,
inclusiv sudul Transilvaniei. Deşi intensitatea acestuia a fost mai mică, consecinţele au fost cele mai grave, deoarece
s-au cumulat cu precedentele, întrucât de la un viscol la altul, nu a fost timp suficient de lichidare a efectelor produse de
fiecare viscol.
Pe 14 februarie, viscolul a continuat în SE României. Zeci de drumuri naţionale şi judeţene au fost închise,
precum şi A1, A2, DN1. Numărul morţilor a crescut la 74 în toată ţara, din cauză de hipotermie.
8 212 şcoli au fost închise pentru 13-14. II, în Bucureşti şi 11 judeţe din ţară, greu afectate; 24 judeţe din sudul
ţării au fost afectate de ninsori.
S-au produs 3 avalanşe în Defileul Dunării, între Drobeta Turnu Severin şi Orşova care au blocat E70, la fel şi
pe Valea Oltului, care au blocat şoseaua E81; 15 000 persoane au rămas fără energie electrică din cauza avariilor la
sistemul energetic naţional. Au fost sistate 5 curse de aviaţie de pe Aeroportul Otopeni şi 330 de trenuri anulate. În
capitală, pe unele străzi, troienele au atins 2 m înălţime, aceasta fiind şi din cauza curăţării carosabilului. Sud-estul
României, judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu au fost cele mai afectate.
Pe 14 februarie, deşi ninsorile s-au oprit din seara precedentă, erau încă multe localităţi sub zăpadă ca de
exemplu: Puieţi în jud. Buzău, Mircea Vodă în jud. Brăila, unde grajdurile animalelor şi coteţele de păsări erau sub
zăpadă de 3-4 zile, cu animale şi păsări moarte de foame, apă şi frig; unele case erau gata să se prăbuşească din cauza
acoperişurilor şubrede, acoperite cu zăpadă.
În ţară, cele 8 212 şcoli continuă să fie închise în Bucureşti şi în 11 judeţe; 35 DN şi 112 DJ, ca şi A1, A2, DN1,
au fost, de asemenea, închise; 31 comune fără curent electric.
S-au reactivat avalanşele în defileul Dunării şi pe Valea Oltului, ca urmare a scurtelor intervale cu temperaturi
pozitive precum şi a grosimii cumulate a stratului de zăpadă din intervalul precedent, care, în regiunile montane >1200 m
a depăşit 100 cm pe platforma meteorologică: 108 cm la Vârfu Omu (2004 m), unde din cauza altitudinii mari a fost cel
mai spulberat; 115 cm la Parâng, 117 cm la Cuntu, 124 cm la Semenic, 125 cm la Sinaia, 138 la Stâna de Vale, 145 cm
la Ţarcu şi Penteleu, 181 cm la Lăcăuţi, 183 cm la Bâlea-Lac, aceasta fiind cea mai mare de pe tot teritoriul ţării (fig. 2c).
Un al doilea areal cu grosimi maxime ale stratului de zăpadă de peste 60 cm îl constituie Subcarpaţii Moldovei
şi de Curbură, în special pe culoarele de vale: Bacău 70 cm, Adjud 61 cm, Focşani 85 cm, Râmnicu Sărat 66 cm,
Pătârlagele 68 cm, Ploieşti 71 cm, Câmpina 63 cm. Ambele areale au constituit baraje în calea curenţilor de aer.
Pe cea mai mare parte a Bărăganului, zăpada a fost spulberată ceea ce a dus, pe de o parte la grosimi mici ale
stratului de zăpadă care au variat între 28 cm la Călăraşi (staţie la care în iarna 1953-1954 s-au înregistrat 173 cm, cea
mai mare din regiunile sudice ale ţării), 46 cm la Griviţa şi 50 cm la Galaţi), în Dobrogea acestea fiind şi mai mici  25
cm, cea mai mică fiind la Gorgova de 3 cm), iar pe de alta, la troienirea acestuia şi la producerea celor mai mari
înzăpeziri din ţară, ca urmare a poziţiei acestor regiuni în calea viscolului.
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S-a pus în evidenţă şi de această dată, rolul Curburii Carpatice care deviază vânturile pe o traiectorie NE-SV,
pe diagonala Buzău-Turnu Măgurele. În faţa acesteia, spre est, rămâne Bărăganul cu stratul de zăpadă spulberat şi
troienit şi cu grosimi reduse pe platformele meteorologice, iar în spatele acesteia, spre vest, unde creşte frecvenţa
calmului atmosferic şi scade viteza vântului, respectiv în Câmpia Română dintre Olt şi Argeş, în Câmpia Olteniei şi
Piemontul Getic, regiuni care intră în ''conul de umbră'' al Curburii, stratul de zăpadă a înregistrat grosimi mai mari
(30-74 cm) şi depuneri mai uniforme, iar pericolul înzăpezirilor a fost mai redus.
În Bucureşti, la Filaret, grosimea stratului de zăpadă a atins 72 cm, pe platforma meteorologică, ca urmare a
adăpostului local, aceasta fiind cea mai mare grosime cumulată a stratului de zăpadă din intervalul 15.I – 15.II.2012, din
Câmpia Română de Est. Alte valori mai mari de 50 cm s-au realizat tot în împrejurimile capitalei: 63 cm la BucureştiBăneasa, 66 cm la Fundulea şi 52 cm la Bucureşti-Afumaţi (fig. 2c).
În consecinţă, această iarnă, deşi scurtă (circa 1½ luni) a constituit un risc climatic major pentru regiunile din
sud-estul ţării prin pagubele provocate de ninsorile abundente şi viscolele produse.
Astfel, judeţele Vrancea, Buzău, Prahova, Călăraşi au fost cele mai afectate de înzăpeziri, şi aceasta, nu din
cauza grosimii mari a stratului de zăpadă, ci din cauza spulberării lui aşa după cum s-a explicat mai sus.
Troiene mari (2-5 m înălţime) s-au format mai ales la periferia aşezărilor expuse Crivăţului. Aşa a fost în
localităţile Bisoca, Râmnicelu, Valea Râmnicului, Puieţi, Beilic, Valea Salciei şi Glodeanu-Siliştea (judeţul Buzău) care au
rămas izolate.
Efectele negative ale spulberării stratului de zăpadă din câmp au constat în descoperirea culturilor de rapiţă,
grâu de toamnă, orz, ele fiind expuse gerurilor severe (producerea temperaturii minime absolute zilnice de -23C/1
februarie 2012, la Bucureşti), care, alături de vântul intens din Bărăgan şi Dobrogea, au coborât indicele de răcire din
noaptea 31 ianuarie  1 februarie 2012 sub -32°C, depăşind pragul critic de răcire. În consecinţă au fost total
compromise mii de hectare de rapiţă şi a fost diminuată cu 50% producţia de cereale din Câmpia Bărăganului. Pe de
altă parte, culturile de pomi fructiferi şi viţă de vie, aflate îndeosebi în gospodăriile populaţiei, au suferit grave vătămări
din cauza greutăţii troienelor care le-au acoperit.
Efectul pozitiv al căderilor abundente de zăpadă din intervalul ianuarie-februarie 2012 a constat în
contracararea consecinţelor secetei care s-a manifestat în toamna precedentă. Căderea primelor ninsori pe solul ne
îngheţat şi apoi menţinerea unor temperaturi negative în lunile februarie şi martie, ce au asigurat topirea lentă a stratului
de zăpadă, au condus la infiltrarea treptată şi refacerea rezervei de apă din sol.
S-au luat măsuri de ajutorare a populaţiei sinistrate cu alimente, apă, medicamente, îmbrăcăminte, s-au
organizat mai multe centre de colectare de unde zeci de camioane încărcate cu sute de tone de produse s-au dirijat spre
localităţile respective. În satele izolate, acestea s-au transportat cu elicopterul sau cu parapanta (cu motor), de exemplu
la Valea Salciei. Persoanelor fără adăpost din Bucureşti li s-a oferit adăpost şi alimentele necesare în mod gratuit.
Numărul total de decese din cauza hipotermiei a fost de 86 în toată ţara.
În luna februarie a crescut consumul mediu zilnic de energie electrică foarte mult, care conform declaraţiei
directorului general al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica, a ajuns la 7 740 Mwh, cu
vârful în 3 februarie, acesta fiind cel mai mare consum din ultimii 10 ani.
Iarna 2011-2012 a avut un caracter general nu numai în România (fig. 3a), dar şi în toată Europa (fig 3b) şi Asia
(fig. 3c). Acest lucru s-a datorat faptului că Anticiclonul Siberian a avut o dezvoltare foarte mare, situaţie foarte rar
întâlnită, când aria lui de influenţă s-a extins de la Pacific până la Atlantic, peste toată Asia de Vest, peste Munţii Ural şi
stepele Ucrainei; în Europa, s-a unit cu Anticiclonul Est-European şi Anticiclonul Scandinav blocând astfel, aerul cald
meditereanean, la întâlnirea cu care a generat viscolele şi ninsori abundente.
Totuşi, pentru România, această iarnă a amintit de iarna 1953-1954, dar n-a egalat-o. Ea ar putea fi un record
meteo-climatic pentru secolul XXI, în condiţiile în care, procesul de încălzire a climei va fi în creştere.
Deosebirile dintre cele două ierni constau în:
- durata foarte mare a iernii 1953-1954 de circa 100 zile (din 25 XII până la sfârşitul lunii martie), comparativ cu
iarna 2011-2012 care a durat circa 1½ luni (din 25 ianuarie până în 15 martie);
- durata stratului de zăpadă care a coincis cu durata iernii, fiind cea mai mare în 1953-1954 (80-100 zile) ceea
ce a constituit până în 1995, recordul secolului XX, comparativ cu durata iernii 2011-2012, de numai 48-50 zile;
- dinamica deosebit de activă a atmosferei în iarna 1953-1954, când numai într-o lună s-au înregistrat 4
intervale de viscol, totalizând 13 zile, în timp ce în 2011-2012, numărul acestora a totalizat 3 intervale într-o lună,
reprezentând 8 zile cu viscol;
- viteza vântului a atins 125 km/h în 1953-1954 şi numai 80-100 km/h în 2011-2012;
- grosimea maximă a stratului de zăpadă a atins în 1953-1954 în regiunile de câmpie, 173 cm pe platforma
meteorologică la Călăraşi şi numai 72 cm la Bucureşti-Filaret în 2011-2012;
- înălţimea troienelor a atins maxim 5-6 m în 1953-1954 şi numai 2-4 m în 2011-2012;
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Fig. 3a, Iarna 2011-2012 în România: Fig. 3b, Iarna 2011-2012 în Europa:
sus, Câmpia Bărăganului; jos, Litoralul.
sus, Franţa, jos, Germania.
(După Stelas. Pps, Images from net)

Fig. 3c, Iarna 2011-2012 în Japonia.

- CF Bucureşti – Cernavodă în sectorul Lehliu a fost în 1953-1954 total acoperită de zăpadă, inclusiv gara,
magaziile de cereale şi vagoanele de pe linie, iar pe şoseaua Bucureşti-Giurgiu, zăpada ajungea până în vârful lizierei
care o însoţea: iepurii rodeau din vârfurile arborilor, iar gospodinele întindeau rufele pe stâlpii de telegraf; în iarna
2011-2012, înzăpezirile nu au fost de aceeaşi amploare;
- temperaturile minime realizate în iarna 1953-1954 în regiunile sudice ale României au fost de -30ºC:
Bucureşti-Filaret, -30.0ºC, Bucureşti-Băneasa, Bucureşti-Afumaţi şi Giurgiu... -30.2ºC, Tâncăbeşti... -31.0ºC etc., în timp
ce în iarna 2011-2012 au fost >-25ºC.
- sub raport termic, luna februarie 1954 a fost a doua lună foarte rece a secolului XX (după ianuarie 1942), când
cea mai mare parte a Câmpiei Române a avut temperaturi medii lunare de ...-8, -9ºC, ceea ce a însemnat abateri
negative de 5-6ºC faţă de media multianuală, în timp ce în iarna 2011-2012, temperatura medie a fost mai mare, iar
abaterea negativă mult mai mică (tabel 1).
Tabel 1 Caracteristici comparative între iarna 1953-1954 şi iarna 2011-2012
Caracteristici
Iarna 1953-1954
Iarna 2011-2012
circa 100 zile
circa 1½ luni
durata iernii
(din 25 XII până la sfârşitul lunii martie) (din 25 ianuarie până în 15 martie)
durata stratului de zăpadă
80-100 zile
48-50 zile
intervale de viscol
4 intervale într-o lună
3 intervale într-o lună
zile cu viscol
13 zile/lună
8 zile/lună
viteza vântului
125 km/h
80-100 km/h
grosimea maximă a stratului de zăpadă
173 cm la Călăraşi
72 cm la Bucureşti-Filaret
înălţimea troienelor
maxim 5-6 m
2-4 m
temperaturi minime
>-25ºC
-30ºC
Asemănarea dintre cele două ierni a fost dată de faptul că masivele căderi de zăpadă au survenit după o
perioadă îndelungată de secetă, cu efect pozitiv în refacerea rezervei de apă din sol, şi nu au determinat inundaţii decât
izolat, în unele gospodării construite pe suprafeţe mai joase (crovuri, vâlcele, lunci).
Prin caracteristicile ei, iarna 1953-1954 rămâne un hazard climatic multiplu prin fenomenul de viscol,
viteza vântului, grosimea stratului şi a troienelor de zăpadă şi temperaturile coborâte pentru regiunile sudice şi sudestice ale României, şi totodată, un record climatic multiplu, nu numai pentru secolul XX, ci de când se fac
observaţii meteorologice în România.
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VARIABILITATEA ALTITUDINALĂ A PARAMETRILOR PLUVIOMETRICI ÎN
PARCUL NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI
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Abstract. The altitudinal variability of pluvial parameters in the Maramureş Mountains Natural Park. The paper is
aiming to emphasize the mean and extreme values of the pluvial parameters in the Maramureş Mountain Natural Park by using data
series covering an extended period (1961-2007) in order to point out the altitudinal variability of the meteorological elements under
discussion. The authors used and processed annual and monthly meteorological data from two weather stations located in the studyarea (Ocna Şugatag and Vişeu de Sus) and one situated outside the Maramureş Mountain Natural Park, due to the absence of a
weather station framed into the alpine region (Iezeru Rodnei, representative for the high altitudes). Therefore, the paper analyses the
main features of the pluvial parameters related to the mean annual, semestrial, seasonal, monthly precipitation amounts, maximum
quantities of precipitation cumulated in 24 hours, the frequency of liquid and solid precipitation etc. in the area under discussion.
Cuvinte cheie: parametric puviometrici, variabilitate, precipitaţii excedentare, Parcul Natural Munţii Maramureşului
Key words: pluvial parameters, variability, heavy rainfall, Maramureş Mountain Natural Park

Introducere
Precipitaţiile atmosferice constituie cel mai reprezentativ element meteorologic sub aspectul implicaţiilor asupra
mediului geografic în general şi a calităţii acestuia în special, atât ca element singular cât şi în asociere cu alţi
parametri. Astfel, apele meteorice, provenite din precipitaţiile atmosferice lichide, solide şi mixte, modifică, prin cei trei
parametri specifici (cantitate, durată şi intensitate), viteza de curgere şi turbulenţa râurilor joacând un rol important în
dezvoltarea învelişului vegetal şi în modul de utilizare a terenurilor, conducând la declanşarea de procese
geomorfologice actuale etc.
După regionarea climatică a lui Koppen, Parcul Natural Munţii Maramureşului se încadrează în două provincii
climatice: D.b.f.k (în partea inferioară corespunzătoare zonei fagului cu altitudini de 500-1000 m) caracterizat printr-un
climat boreal umed cu ierni aspre şi veri răcoroase şi D.f.c.k. (în zona răşinoaselor şi a păşunilor alpine) (Neacşa şi
Berbecel, 1979). Potrivit Regionării Climatice (Bogdan şi Frumuşelu, 2002) Parcul Natural Munţii Maramureşului se
încadrează în Sectorul climatic cu influenţe oceanice, şi anume în Regiunea climatică a munţilor mijlocii şi munţilor
înalţi, prezentând etaje sau tipuri climatice distincte. Acest sector se caracterizează prin prezenţa unui climat temperat
continental moderat, cu influenţe baltice. Poziţionarea în nordul Carpaţiilor Orientali facilitează dominanţa influenţei
maselor de aer umed din vest (atlantic) şi mai rece şi umed din nord (polar).
Metode şi date
Analiza caracteristicilor climatice specifice Parcului Natural Munţii Maramureşului s-a realizat pe baza valorilor
principalelor elemente meteorologice înregistrate în perioada 1961...2007, la staţiile meteorologice Iezer, situată pe
versantul nordic al Munţilor Rodnei la 1 770 m altitudine (cea mai apropiată staţie meteorologică de altitudine) şi Ocna
Şugatag localizată în Depresiunea Maramureşului la 503 m, ţinându-se cont şi de datele aleatorii de la staţia Rahiv de
pe teritoriul Ucrainei, precum şi de cele de la Vişeu de Sus pentru perioada anterioară anului 1955. Acestea au fost
selectate în funcţie de reprezentativitatea pe unităţi de relief şi de proximitatea faţă de Parcul Natural Munţii
Maramureşului (tab. 1, fig. 1).
Tabelul 1. Perioada de funcţionare şi coordnatele geografice ale staţiilor meteorologice de pe teritoriul României
analizate pentru Parcul Natural Munţii Maramureşului
Coordonatele geografice Altitudinea
Staţia
Perioada de funcţionare
meteorologică
(m)
lat.N
long.E
Iezeru Rodnei
1906-1915,1926-1932, 1934-1943, 1958-2007
47°37’
24°39’
1785
Ocna Şugatag
1896-1915, 1921...2007
47°47’
23°56’
503
Vişeul de Sus
1896-1915, 1924-1939, 1948-1955
47°43’
24°25’
478
Pentru analiza cantităţilor extreme de precipitaţii s-au utilizat şirurile de valori provenind din întreaga perioadă
de observaţii (1875…2007).
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Arealul de studiu – Parcul Natural Munţii Maramureşului
Parcul Natural Munţii Maramureşului este situat la graniţa de nord a ţării cu Ucraina (fig.1a), inclunzând
aproape integral Munţii Maramureşului de pe teritoriul românesc, parte componentă a Munţilor Carpaţi. Din suprafaţa
totală a masivului (cca.1.400km2), Parcul ocupă 1.334 km2 (Planul de Management al Parcului Natural Munţii
Maramureşului, 2008), având ca limite Munţii Ţibăului în est, Munţii Rodnei şi Depresiunea Maramureşului în sud, iar la
nord Munţii Rahiv, Cernahora şi Civcin (din Ucraina).
În vederea protecţiei şi conservarii peisajului specific, prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004, Munţii
Maramureşului capătă statutul de parc natural (categoria a V-a IUCN), la baza desemnării stând diversitatea habitatelor,
a speciilor şi a peisajelor. Cu o suprafaţă de 1.334 km2, Parcul Natural Munţii Maramureşului devine cea mai mare arie
naturală protejată de interes naţional, după Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (5.800 km2), fiind inclus în Reţeaua Natura
2000 datorită prezenţei unor tipuri de habitate naturale, urmărindu-se în viitor obţinerea statutului de Rezervaţie a
Biosferei Transfrontalieră (Năstase, 2012).
Cu o mare varietate geologică caracterizată de roci metamorfice de vârstă Proterozoic-Paleozoic, magmatice
(Miocen Superior) şi sedimentare acumulate în peroada Jurasic Mijlociu – Cretacic Inferior, relieful este reprezentat de
unităţi montane separate de văi fluviale şi o succesiune de bazine depresionare, culoare de vale, glacisuri şi terase.
Trecerea dintre treapta înaltă (1000-1800 m altitudine), cu maximum în Vârful Farcău (1957 m) şi cea joasă este
marcată de Glacisul Vişeului, caracterizat prin versanţi puternic înclinaţi, cu o serie de cueste între localităţile Borşa şi
Ruscova. De asemenea, o caracteristică a peisajului este dată de prezenţa reliefului glaciar şi periglaciar (circuri glaciare
şi văi nivo-glaciare, grohotişuri, culoare de avalanşă, microdepreiuni nivale, muşuroaie înerbate etc.), a reliefului carstic
(doline, creste şi abrupturi, lapiezuri, peşteri), precum şi a reliefului vulcanic reprezentat de vârfuri proeminente. Râul
Vişeu şi afluenţii săi au creat o reţea hidrografică reprezentată de o succesiune de lărgiri şi înşeuări date şi de litologia
locală, cu o serie de defilee.
Circulaţia generală a atmosferei reprezintă principalul factor genetic dominant în variabilitatea neperiodică a
regimului meteorologic, fiind determinată de dinamica maselor de aer deasupra unui teritoriu, sub acţiunea sistemelor
barice principale (anticicloni şi cicloni) (Dragotă, 2006). În Parcul Natural Munţii Maramureşului predomină circulaţia
vestică persistentă tot timpul anului (generând ierni mai blânde şi precipitaţii bogate) şi circulaţia polară frecventă
primăvara şi toamna (favorizând scăderea temperaturii şi a cantităţilor de precipitaţii), iar iarna determinând căderile
abundente de zăpadă pe fondul unor temperaturi foarte scăzute şi vânt cu viteze de peste 100 km/oră (generând
fenomenul de viscol). Dintre componentele regimului climatic, cele de interes major pentru spaţiul analizat sunt factorul
radiativ, cel caloric, cel higric, hidric, compoziţia atmosferei şi factorul eolian.
Înălţimile relativ mari, expoziţia diferită a versanţilor şi prezenţa numeroaselor culoare adânci de vale determină
o distribuţie neuniformă a principalilor parametri climatici, cu deosebiri marcante între văi şi treapta montană înaltă (etajul
alpin) şi a proceselor fizice şi biopedoclimatice, contribuind astfel la definirea tipurilor de peisaje. În condiţiile climatului
temperat procesele fiziologice specifice covorului vegetal se declanşează la un prag termic diurn situat între 8 şi 10°C
cel puţin câteva zile consecutive, devin maxime la un optim caloric ce variază între 25 şi 30°C, după care scad şi
încetează dacă se depăşesc maxime specifice fiecărei ecocenoze (Florescu, 1980).

a

338

Ocna Şugatag
Iezeru Rodnei

toamna

vara

primavara

iarna

mm 0

b

50

100

150

200

250

300

350

400

c

37%

39%

63%

61%
semestrul cald

semestrul rece

semestrul cald

d

semestrul rece

e

mm 160

Iezeru Rodnei
Vişeul de Sus
Ocna Şugatag

140
120
100
80
60
40
20
0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

f
Fig. 1. Localizarea (a) şi principalii parametri ai cantităţilor de precipitaţii atmosferice: medii multianuale (b), anotimpuale
(c), semestriale (d şi e) şi lunare (f) în Parcul Natural Munţii Maramureşului (1961...2007).
Dezvoltarea mare a pădurilor, principala resursă prezentă în acest areal, se datorează climatului răcoros,
caracterizat de temperaturi medii anuale de 2-6°C, cu veri scurte şi răcoroase, precipitaţii bogate (800-1000 mm), dar şi a
substratului de roci epimetamorfice şi mezometamorfice, unde s-au dezvoltat în principal soluri din clasele cambisoluri şi
spodisoluri. Bine închegate la partea superioară şi din ce în ce mai fragmentate spre partea inferioară, unde sunt
prezente comunităţile locale, pădurile de amestec caracterizează în principal partea vestică a parcului iar molidişurile pe
cea estică.
Variabilitatea altitudinală a parametrilor pluviometrici
Cantităţile medii anuale de precipitaţii înregistrează diferenţieri în funcţie de altitudine şi expunere, totalizând în
etajul alpin şi pe versanţii cu orientare vestică între 1200 mm şi 1400 mm şi numai 900-1000 mm pe versanţii cu
orientare estică. Astfel, în condiţiile de expunerii predominant sudice, sud-vestice şi vestice a versanţilor din Parcul
Natural Munţii Maramureşului ce prezintă un grad ridicat de insolaţie şi o expunere la fenomene meteorologice extreme
de tipul ploilor torenţiale, se explică una dintre cauzele ce conduc la apariţia şi dezvoltarea unor procese de modelare
actuală precum eroziunea, transportul şi acumularea exercitată de râuri, ravenarea şi solifluxiunea în partea montană
superioară şi alunecările de teren în partea inferioară. În Depresiunea Maramureşului cantităţile medii anuale de
precipitaţii scad simţitor, înregistrând la Ocna Şugatag numai 742.3 mm (fig. 1b). La posturile pluviometrice cabana
Făina de pe Vaser şi la Poienile de sub Munte situate la 800 m cantităţile de precipitaţii ating în regim anual 1072 mm,
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respectiv 1160 mm. La staţia meteorologică Vişeu de Sus aceste cantităţi au atins în intervalul 1899-1955 cantităţi
anuale în medie de 830 mm.
Date fiind altitudinile şi modul de alimentare a reţelei hidrografice, regimul caracteristic altitudinilor până la
1550-1600 m este pluvio-nival, iar cel al altitudinilor superiare este nivo-pluvial.
Regimul neuniform al precipitaţiilor atmosferice în Parcul Natural Munţii Maramureşului, oscilează cantitativ în
jurul valorilor medii multianuale, însumând între 500 şi 600 mm în anii secetoşi şi între 1700 şi 1900 mm în anii ploioşi.
Cele mai mari cantităţi medii anuale din intervalul analizat (1961-2007) au atins 996.1 mm la Ocna Şugatag în anul 2001
(iar din întreaga perioadă de observaţii 1132.6 mm în anul 1941) şi 1935.1 mm la Iezeru Rodnei în anul 1970. În schimb,
cele mai mici cantităţi anuale, din acelaşi interval analizat, au fost cele totalizate în 1961 care au atins doar 552.2 mm la
Ocna Şugatag şi 940.3 mm la Iezeru Rodnei. De asemenea, analiza recordurilor istorice pluviometrice evidenţiază o
amplitudine maximă deosebită ce se incadrează între:
cele mai mari cantităţi anuale de 1334.0 mm la Iezerul Rodnei în 1912 şi 1132.6 mm la Ocna Şugatag
în 1941;
cele mai mici cantităţi anuale de numai 524.1 mm la Ocna Şugatag în 1934 şi 414.6 mm la Iezeru
Rodnei în 1935.
Cantităţile anotimpuale şi semestriale de precipitaţii sunt distribuite diferit în cuprinsul Parcului Natural Munţii
Maramureşului. Astfel, iarna şi toamna, ca urmare a condiţiilor genetice specifice se însumează cantităţi în general mai
mici, comparativ cu restul anului. Aceeaşi distribuţie reiese şi din analiza cantităţilor medii semestriale evidenţiind
ponderea superioară a semestrului cald al anului comparativ cu cel rece la ambele staţii meteorologice analizate (fig.
1c).
Variaţia cantităţilor medii anotimpuale este identică celor două staţii meteorologice reprezentative din Parcul
Natural Munţii Maramureşului, în sensul că ierarhizarea lor potrivit indicelui Musset-Gaussen se prezintă sub forma
VPTI, indicând cantităţile cele mai mari vara şi cele mai mici iarna indiferent de altitudine (Dragotă, 2006). De altfel, şi
din figurile 1d (staţia meteorologică Iezeru Rodnei) şi 1e (staţia meteorologică Ocna Şugatag) se remarcă dominanţa
valorică a anotimpului de vară fără ca aceasta să prezinte un ecart de variabilitate deosebit de mare în cursul perioadei
analizate.
De asemenea, în regim lunar multianual se remarcă un maxim pluviometric în lunile iunie şi iulie şi un minim în
lunile ianuarie şi februarie la toate staţiile meteorologice analizate (fig. 1f) evidenţiat şi în graficele comparative ale celor
mai mari, a mediilor şi a celor mai mici cantităţi de precipitaţii (fig. 2a).
Din analiza cantităţilor minime, maxime şi medii lunare pentru staţiile meteorologice Iezeru Rodnei şi Ocna
Şugatag, se remarcă un minim lunar pluviometric în februarie-martie, când în regim mediu multianual cad în jur de 5055 mm în arealele joase depresionare, crescând gradat spre înălţimile montane la 55-60 mm la altitudini de 1500-1800
m şi chiar 65-70 mm la peste 1800 m (fig. 2b).
În şirul multianual 1961-2005 se remarcă una dintre cele mai secetoase luni februarie, în anul 1976, când
pentru întreg arealul analizat s-au totalizat între 0.4-0.5 mm la Ocna Şugatag şi 1.5 mm la altitudinile mari (Iezeru
Rodnei). Din întreaga perioadă de observaţii 1875...2005, în cele mai secetoase luni februarie s-au realizat precipitaţii de
numai 4.0 mm/1910 la Iezeru Rodnei şi 8.1 mm/1934 la Ocna Şugatag.
La antipod, luna februarie 1999 poate fi considerată cea mai ploioasă din intervalul 1961-2005, şi chiar din
întreaga perioadă de observaţii când s-au totalizat 150.8 mm la Ocna Şugatag. La staţia meteorologică Iezeru Rodnei
cea mai ploioasă lună februarie a fost in anul 1970, când s-au însumat 226.0 mm.
Maximul lunar pluviometric din cursul anului se remarcă în iunie, iulie, uneori septembrie când în regim
mediu multianual se însumează între 90 şi 120 mm în arealele depresionare (Ocna Şugatag/110.2mm) şi 100-170 mm
pe înălţimile muntoase (165.2 mm/Iezeru Rodnei). Şi în cadrul acestui parametru climatic se remarcă valori cu distribuţie
temporală extrem de neuniformă, între anii cei mai ploioşi, cum au fost 1966, 1974 şi 1980 (pentru intervalul de
referinţă), 1903, 1910, 1928 şi 1936 (pentru intervalul anterior) şi cei mai secetoşi 1961, 1964, 1986, 1995 şi 2003
(respectiv 1903 şi 1928) (fig. 2c). Astfel, la staţiile meteorologice din arealul de interes s-au însumat în lunile de maxim
pluviometric din cursul anului, cantităţi de precipitaţii care au atins valoarea record de 333.1 mm în iunie 1980 la Iezeru
Rodnei (faţă de numai 261.0 mm înregistrată în perioada anterioară anului 1961, în septembrie 1912). Cantităţi lunare
maxime ce au depăşit 200 mm s-au mai înregistrat la Ocna Şugatag (208.7 mm în iulie 1974).
Referindu-ne la acest maxim lunar pluviometric din timpul anului, s-au remarcat şi luni în care cantităţile de apă
totalizate nu au reuşit să însumeze mai mult de 0.0 mm la Iezeru Rodnei în septembrie 1903 (faţă de 8.5 mm tot în
septembrie în anul 1961 la Iezeru Rodnei).
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Fig. 2. Cantităţile lunare de precipitaţii – cele mai mari, medii şi cele mai mici (a), variaţia multianuală a cantităţilor
minime – februarie (b) şi maxime – iulie (c), cantităţile medii totalizate în intervale temporale scurte (d) şi cuplate cu
temperatura aerului în regim anual şi tendinţele lor de evoluţie în Parcul Natural Munţii Maramureşului (1961-2007).
Pp. anuale (Iezer)

Cantităţile maxime de precipitaţii cumulate în intervale scurte de timp (24, 48 si 72 de ore) din punct de
vedere genetic, de cele mai multe ori, sunt legate de mişcările verticale ale aerului, pe direcţii ascendente sau
descendente, determinate fie de încălzirea inegală a straturilor inferioare ale atmosferei (convecţie termică), fie de
existenţa obstacolelor în calea maselor de aer aflate în mişcare (convecţie dinamică). În cel de al doilea caz, obstacolele
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pot fi orografice (lanţuri muntoase înalte şi bine închegate), sau frontale (prezenţa unei mase de aer mai rece, stabilizată
în timp) (Dragotă, 2006). În Parcul Natural Munţii Maramureşului advecţiile de aer vestice şi nordice sunt caracterizate
prin cantităţi de precipitaţii bogate, de cele mai multe ori căzute în intervale scurte de timp.
Ecartul de variabilitate al acestor cantităţi, precum şi durata căderii precipitaţiilor oferă în practica meteorologică
dimensiunea impactului acestora asupra mediului, implicit a vulnerabilităţii acestuia la inundaţii, dinamica poluanţilor
în/pe sol, declanşarea proceselor geomorfologice actuale etc. În spaţiul analizat, efectul negativ al acestor cantităţi
maxime de precipitaţii însoţite de regulă de alte fenomene meteorologice periculoase (căderi de grindină, vânt tare,
chiciură, polei etc.) provoacă daune însemnate fondului forestier, ecosistemelor acvatice, comunităţilor locale etc. În
aces sens, analizând şi datele hidrometrice, se detaşează anii 1998, 2000, 2001 şi în special anul 2008, când, pe fondul
unor cantităţi mari de precipitaţii, la cinci dintre cele şapte staţii hidrometrice aflate pe raza Parcului Natural Munţii
Maramureşului, s-a înregistrat debitul maxim maximorum (Năstase, 2012), ceea ce a condus la producerea unor
importante pagube materiale.
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore prezintă o distribuţie altitudinală în cursul anului care
urmăreşte cu mici excepţii, modul de distribuţie al cantităţilor medii lunare cu o amplitudine medie ridicată în tot cursul
anului. Astfel, cele mai semnificative cantităţi maxime diurne se înregistrează vara (iunie-iulie), iar cele mai mici iarna
(ianuarie-februarie), în principal datorită condiţiilor genetice specifice.
Se remarcă valori mai mari înregistrate în perioada mai-octombrie, care se suprapune perioadei de vegetaţie,
mai ridicate în etajul montan înalt, unde există probabilitate mai mare de depăşire a pragului de 50 mm/m 2/24 ore (fig.
2d). Acestea au o semnificaţie pozitivă în desfăşurarea principalelor fenofaze într-un interval anual mult redus faţă de
etajele inferioare.
Stratul de zăpadă. Atât primele cât şi ultimele ninsori la altitudinile medii şi joase ale Parcului Natural Munţii
Maramureşului nu reuşesc să formeze un strat stabil de zăpadă astfel încât data apariţiei şi data dispariţiei acestuia sunt
incluse în intervalele cu ninsoare. La altitudini mari, persistenţa stratului de zăpadă până în lunile de vară face ca ultima
ninsoare să preceadă dispariţia stratului de zăpadă (Sandu et al., 2008). În arealul analizat, primul strat de zăpadă se
instalează în prima decadă a lunii noiembrie la altitudini mici şi mijlocii şi prima decadă a lunii octombrie în spaţiul
montan înalt. Datele extreme de apariţie a acestui fenomen meteorologic au în general un domeniu de variaţie mai
restrâns decât cel al primei ninsori, în medie, cu abateri de 40 zile faţă de data medie de apariţie. Spre sfârşitul
sezonului rece, creşterea temperaturii aerului şi predominarea precipitaţiilor sub formă lichidă şi mixtă determină topirea
stratului de zăpadă, dispariţia acestuia încadrându-se între ultima decadă a lunii martie şi prima decadă a lunii aprilie la
altitudini medii şi joase şi prima decadă a lunii mai în spaţiul montan înalt, ajungând până în lunile de vară.
Durata medie cu strat de zăpadă însumează astfel, peste 230 de zile în etajul alpin scăzând la mai puţin de 150
zile la altitudinile joase.
Tabelul 2. Grosimea medie şi maximă decadală şi lunară a stratului de zăpadă (cm) în Parcul Natural Munţii
Maramureşului (1961-2007)

Grosimea stratului
de zăpadă
I
Decada
II
III
Maxima decadală
Media lunară
I
Decada
II
III
Maxima decadală
Media lunară

Lunile
XI
XII
I
II
III
IV
Staţia meteorologică Iezeru Rodnei
0.0
4.6
19.9
60.3
91.0
58.0
1.2
0.0
11.0
26.4
77.4
82.0
40.1
0.4
0.3
18.4
48.7
98.2
56.7
12.3
0.1
11/1997 332/1981 344/2001 665/1966 536/1966 419/1973 51/1963
0.0
1.8
3.1
7.6
8.5
4.0
0.1
Staţia meteorologică Ocna Şugatag
0.0
2.4
28.7
78.5
109.6
58.5
0.8
0.2
6.6
47.9
102.3
107.2
33.9
1.1
0.3
17.1
80.4
120.0
73.4
13.0
0.9
7/1972 251/1971 273/1980 441/1985 481/1964 339/1976 17/1967
0.0
1.2
5.0
9.7
10.6
3.6
0.2
X

Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este de până la aproximativ 100 cm în lunile ianuarie şi
februarie în arealele montane înalte afectate de transport de zăpadă şi spulberare în condiţiile unor viteze mari ale
vântului şi de până la 120 cm în aceleaşi luni în regiunile depresionare adăpostite (tab. 2). În condiţii sinoptice prielnice
căderilor masive de zăpadă se produc frecvente doborâturi şi rupturi de zăpadă în etajul forestier soldat cu pagube
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materiale apreciabile, cum sunt cele din anii: 1960, 1973, 1976, 1978, 2001-2002, 2008, produse în special în partea de
est a Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Concluzii
Din analiza comparativă a celor două elemente meteorologice de bază (temperatura aerului şi precipitaţiile
atmosferice) efectuată la cele două staţii meteorologice corespunzătoare celor două trepte altitudinale majore 400-500 m
(Ocna Şugatag) şi peste 1000 m (Iezeru Rodnei) reies câteva elemente esenţiale:
- regimul precipitaţiilor atmosferice este bogat susţinut de cantităţi mari de precipitaţii cumulate an de an cu
amplitudini dintre cele mai mari raportat la teritoriul României;
- valorile temperaturii aerului sunt moderate în etajul inferior fără fluctuaţii anuale majore şi mai coborâte în
etajul alpin cu diferenţieri anuale minore;
- dreptele de regresie care evidenţiază tendinţa de evoluţie a temperaturii aerului la ambele staţii meteorologice
analizate indică un trend pozitiv de 0.8-0.9°C (Iezeru Rodnei) şi 0.7-0.8°C (Ocna Şugatag) înscriindu-se valoric în
tendinţa generală a secolului XX pentru România care estimează o creştere cu 0.6-0.8°C (Sandu et al., 2008).
- precipitaţiile atmosferice prezintă o tendiţă de evoluţie diferită între cele două staţii meteorologice analizate.
Astfel, dreapta de regresie liniară în cazul arealului alpin indică o scădere cu aproximativ 80-90 mm şi o creştere cu circa
60 mm în etajul inferior (fig. 2e) (Kucsicsa, 2009, cu completări).
În acest context, semnalele de schimbări climatice evidenţiate pe parcursul perioadei analizate (1961-2007)
poate afecta ecosistemele naturale pe termen mediu şi lung prin afectarea habitatelor caracetristice şi reducerea
biodiversităţii în Parcul Natural Munţii Maramureşului.
Diversificarea categoriilor de impact antropic în această arie naturală protejată (expansiunea habitatului uman,
despăduriri, apriţia de noi categorii de folosinţă a terenurilor şi exploatarea excesivă a resurselor naturale etc.) pot
accentua efectul negativ al fenomenelor climatice extreme, una dintre caracteristicile importante ale schimbărilor
climatice.
Totodată, alături de condiţiile de sol şi relief, condiţiile climatice au favorizat apariţia şi dezvoltarea celor 19
tipuri de habitate de o mare diversitate şi valoare conservativă, precum şi de importanţă comunitară pentru conservarea
cărora au fost declarate Siturile de Importanţă Comunitară ROSCI 0124 „Munţii Maramureşului”; ROSCI 0251
„Tisa Superioară” şi Situl de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0131 „Munţii Maramureşului”.
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PRECIPITAŢIILE EXCEDENTARE DIN LUNA IUNIE 2011, ÎN TRANSILVANIA
Dr. Nicolae Rusan
Abstract. This paper ”Rain surplus in june 2011 in Transylvania„ highlights the synoptic situation favored the rain fall,
which amounts exceeded 30 l / m. Rainfall data largely are intensifying cyclones Atlantic, the general atmospheric circulation and
increasing role of thermal convection. It is also emphasized the role of the Western Carpathians orographic barrier in the way of air
masses and weather fronts. Described damage from significant falls of rain.
Cuvinte cheie: ciclon, anticiclon, masă de aer, barieră orografică
Keywords: cyclone, anticyclone, air mass, orographic barrier
1. Introducere

Sub aspect pluviometric, anul 2011 se încadrează în categoria anilor „capricioşi“, în sensul că, abaterile
cantităţilor anuale de precipitaţii faţă de mediile lor multianuale sunt cu mult mai mari.
De asemenea şi numărul de zile cu precipitaţii este cu mult mai mare faţă de media multianuală. Din analiza
zilelor cu precipitaţii, pe perioada verii (iunie-august), reiese că aproape de două ori şi jumătate faţă de medie, s-a
depăşit numărul de zile cu ploi, situaţie anormală pentru climatul temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate,
specific teritoriului României (tab.1).
Situaţia sinoptică (în care s-au produs aceste cantitati, pe teritoriul Romaniei), a permis raportarea acesteia la
contextul european, pe baza hărţilor presiunii atmosferice.
În anotimpul cald, precipitaţiile devin tot mai abundente atât datorită circulaţiei generale crescute a atmosferei
cât şi rolului tot mai activ al convecţiei termice ce se dezvoltă în masele de aer instabile, ceea ce se reflectă şi în mersul
cantităţilor de precipitaţii.
Precipitaţiile frontale care afectează partea de vest şi centrală a ţării noastre sunt direct influenţate de bariera
orografică a Carpaţilor Occidentali. Fără să prezinte înălţimi care să se impună în lanţul Carpaţilor Româneşti, Carpaţii
Occidentali constituie totuşi, prin poziţia lor geografică, o barieră climatică ce separă întinsa zonă depresionară dinspre
vest – Depresiunea Panonică, de Depresiunea Transilvaniei, spre est.
Din punct de vedere climatologic, lunile iunie, iulie si mai puţin august 2011, sunt cele care prezintă o
semnificaţie deosebită, atât prin cantităţile de precipitaţii cumulate, cât şi prin producerea fenomenelor meterologice
periculoase cu impact asupra mediului şi a activităţii umane.
2. Descriere generală
În lucrare sunt prezentate caracteristicile esenţiale ale lunii iunie, analizată sub aspect pluviometric, prezentând
valori reale şi abaterile acestora de la mediile lunare multianuale.
Anul 2011, sub aspect pluviometric, se încadrează în categoria anilor “capricioşi”, mai precis prima jumătate a
anului, în sensul că, abaterile cantităţilor anuale de precipitaţii faţă de mediile lor multianuale, cu mici excepţii, sunt
pozitive, prin valorile însemnate cantitativ.
Pe baza criteriului Hellman, folosit în analiza de prognoză lunară, au fost analizate cantităţile de precipitaţii
căzute în acestă lună, evidenţiindu-se excedentele faţă de normală, caracterizată ca o lună excepţional de ploioasă
(tab.1 ).
IUNIE 2011
Nr.de zile
cu
Staţia meteo
Hm
S (l/mp)
N
Ä=S-N
Ä%
Cr.H precipitaţii
Sibiu
443
156.5
99
57.5
58.1
EP
15
Boiţa
518
167.6
107
60.6
56.6
EP
16
Păltiniş
210
150.7
59.3
39.3
FP
20
1453
Bâlea
2037
588.4
229.6
358.8 156.3 EP
20
Alba
246
76.4
80.6
- 4.2
-5.2
N
15
Blaj
139
79.1
59.9
75.7
EP
13
334
Sebeş
253
104.4
75.4
29
38.5
FP
16
Dumbrăveni
205.6
98.5
107.1 108.7 EP
18
318
Câmpeni
73.8
103.3
-29.5
-28.6
PP
15
591
Roşia Montană
1196
78.8
101.7
-22.9
-22.5
PP
13
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Sf. Gheorghe
Întorsura Buzăului
Făgăraş
Braşov
Tg. Mureş
Batoş
M.Ciuc
Odorheiul Secuiesc
Topliţa
Vf. Lăcăuţ
Joseni
Sărmaş
Târnăveni
Bucin
Baraolt

99.2
78.3
20.9
26.7
EP
18
523
152.0
97.3
54.7
56.2
EP
17
707
428
194.8
95.3
99.5
104.4 EP
16
110.6
90.6
20
22.1
NP
14
534
153.6
78
75.6
96.9
EP
18
308
449
131.2
74.7
56.5
75.6
EP
16
130.3
90.7
39.6
43.7
FP
21
661
139.4
86.7
52.7
60.8
EP
20
523
687
124
84.4
39.6
46.9
FP
18
252.3
131.6
120.7
91.7
EP
15
1776
750
101.6
81.3
20.3
25.0
FP
18
399
72.5
83.5
-11.0
-13.2
NP
14
183.2
59.6
123.6 207.4 EP
15
523
1282
139.6
135.8
3.8
2.8
NP
16
508
248.4
83.2
165.2 198.6 EP
19
Date prelucrate după criteriul Hellman
S = Suma lunară a cantităţilor de precipitaţii (l/m2); N = Media multianuală a cantităţilor lunare de precipitaţii (l/m 2)
calculată pe intervalul 1901-1990, considerată normală; Ä = S-N este abaterea cantităţilor lunare în (l/m2) faţă de normală; Ä% =
Abaterea procentuală a cantităţilor lunare faţă de normală; Cr.H = Clasificarea conform criteriului Hellmann: EP = Excepţional de
ploioasă; FP= Foarte ploioasă; P= Ploioasă; PP = Puţin ploioasă; N = Normală pluviometric; PS = Puţin secetoasă; S = Secetoasă;
FS = Foarte secetoasă; ES = Excepţional de secetoasă.
Cantităţile de precipitaţii cumulate în luna iunie, ating valori record. Astfel în depresiuni, pe versanţii vestici ai
Orientalilor, precum şi pe cei nordici ai Carpaţilor Meridionali, dar şi în Carpaţii de Curbură, aceste cantităţi de precipitaţii
depăsesc 100 l/mp,atingând şi depăşind pe alocuri 200 l/mp şi chiar mai mult. Exemplificam prin: 194.8 l/mp la Făgăraş
în judeţul Braşov; 205.6 l/mp la Dumbrăveni, 210.0 l/mp la Păltiniş şi 588.4 l/mp la Bâlea Lac în judeţul Sibiu (tab.1).
Procentual, cu câteva excepţii, s-a depăşit cu 30% faţă de normal, ajungându-se la peste 100% (108.7% la Dumbrăveni,
156.3% la Bâlea Lac în jud. Sibiu; 104.4% la Fagăraş în jud. Braşov; 207.4% la Târnăveni, 198.6% la Baraolt în jud.
Mureş.
Astfel, la nivelul arealului studiat, cantităţile de precipitaţii excedentare acoperă aproape întreg arealul, faţă de
media multianuală lunară.
O altă trăsătură distinctă rezultă din faptul că, la toate staţiile luate în studiu, numărul de zile cu precipitaţii (cu
excepţia staţiei Roşia Montană şi Blaj unde am avut 13 zile cu precipitaţii), au depaşit 15 zile, iar pe alocuri 18 zile,
ajungându-se chiar şi la 20 de zile la Păltiniş în judeţul Sibiu şi la Odorheiul Secuesc, în judeţul Harghita şi 21 de zile cu
precipitaţii la Miercurea Ciuc, tot în judeţul Harghita, ceea ce reprezintă o excepţie în climatul temperat-continental cu
nuanţe de excesivitate, specific teritoriului României (tab. 2).
Din punct de vedere climatologic, luna iunie 2011, prezintă o semnificaţie deosebită, atât prin cantităţile de
precipitaţii cumulate, cât şi prin producerea fenomenelor meterologice periculoase cu impact asupra mediului şi a
activităţii umane. Este vorba despre ploile torenţiale, asociate cu descărcări electrice, căderi de grindină, intenficări
temporare ale vântului, care trecător au luat aspect de vijelie .
În luna iunie 2011, datorită circulaţiei aerului rece polar în altitudine, din sector nordic şi nord-vestic peste
Europa de vest şi centrală şi a unei circulaţii compensatorii a aerului cald, de origine tropicală (care a determinat o
creştere excesivă a temperaturilor, peste 30 de grade, ajungând-se la 35 de grade în data de 19 şi 22 iunie), dinspre
sudul şi sud estul continentului, la nivelul Europei centrale şi de sud, s-au produs şi au acţionat o serie de perturbaţii
atmosferice bine conturate, care au dezvoltat o instabilitate atmosferică pronunţată în sudul, centrul şi mai ales sud-estul
continentului (fig.1a, b, c). Ţara noastră a fost afectată în acest context sinoptic, de o suită de fronturi atmosferice,
precedate de mase de aer cu un conţinut ridicat de umezeală, situaţie care a determinat o vreme deosebit de instabilă,
cu intervale în care temperatura aerului a scăzut foarte mult, până la 11 grade în estul Transilvaniei, în data de 28 iunie,
când temperaturile maxime din timpul zilei nu au depăşit 18 grade, vremea fiind carcterizată ca o vreme rece pentru
această perioadă a anului, cu ploi bogate cantitativ, căzute în zile consecutive şi mai ales cu caracter de aversă, însoţite
de descărcări electrice şi căderi de grindină. În zona înaltă de munte, precipitaţiile au fost sub formă de lapoviţă şi
ninsoare (la Bâlea Lac s-au depus 3-4 cm de zăpadă).
Din analiza cantităţilor de precipitaţii căzute în luna iunie 2012, faţă de valorile medii lunare multianuale, reiese
că aceasta a fost o lună excedentară, depăşind cu mult mediile lunare multianuale ale precipitaţiilor.
Acestea s-au grupat: în judeţul Sibiu între 156.5 l/mp la Sibiu si 205 l/mp la Dumbrăveni, iar în zona de munte
între 210.0 l/mp la Păltiniş şi 588.4 l/mp la Bâlea Lac; în judeţul Mureş între 131.2 l/mp la Batoş şi 183.2 l/mp la
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Târnăveni; în judeţul Alba între 73.8 l/mp la Câmpeni şi 139.0 l/mp la Blaj, iar în zona de munte 78.8 l/mp la Roşia
Montană; în judeţul Braşov între 110.6 l/mp la Braşov şi 194.8 l/mp la Făgăraş; în judeţul Covasna între 99.2 l/mp la
Sfântu Gherghe şi 248.4 l/mp la Baraolt, iar în zona de munte 252.3 l/mp la Vârfu Lăcăuţi; în judeţul Harghita între 101.6
l/mp la Joseni şi 139.4 l/mp la Odorheiul Secuesc, iar în zona de munte 139.6 l/mp la Bucin.

a.

b.

c.
d.
Fig.1. a) Repartiţia fronturilor atmosferice în data de 10.06.2011; b) Repartiţia fronturilor atmosferice în data de
28.06.2012; c) Cantităţile de precipitaţii cumulate la nivelul ţării, în interval de 24 ore ( intervalul 10.06.2011 ora 09 –
11.06.2012 ora 09 locală ); d) Repartiţia la nivelul Europei, a izotermelor (850 hPa = 1500 m) în data de 28.06.2011.
3.Cele mai ploiose intervale ale luniii iunie:
♦ 8-11 iunie în judeţul Sibiu (236,7 l/mp la Balea Lac, 65.8 l/mp la Paltinis, 98.1 l/mp la Arpasu de Sus, 88.0
l/mp la Iacobeni, 78.2 l/mp la Carţişoara, 69.4 l/mp la Porumbacu de Sus, 68.3 l/mp la Sadu, 62.4 l/mp Laslea, 61.5 l/mp
la Noul Român, 59.9 l/mp la Mediaş, 50.1 l/mp Şeica Mare (ziua de 11 iunie fiind caracterizată ca cea mai instabilă din
acest interval); în judeţul Mureş 62.9 l/mp la Sighişoara, 61.0 l/mp la Vânători, 54.7 l/mp la Bălăuşeri; în judeţul.
Harghita: 39.8 l/mp la Vârşag, 35.6 l/mp Frumoasa; în judeţul Covasna: 64.8 l/mp Covasna, 47.0 l/ mp Zagon; în judeţul
Braşov 63.0 l/mp Dopca, 49.6 l/mp Făgăraş, 47.8 l/mp Teliu, 45.0 l/mp Dumbrăviţa, 43.6 l/mp Hoghiz.
♦ 24-30, interval în care pe arii extinse s-au semnalat cantităţi de precipitaţii însemnate, atingând 20 l/mp la
aproape toate staţiile luate în studiu, dar cele mai însemnate s-au înregistrat în judeţul Mureş: 61.5 l/mp la Breaza, 65
l/mp la Luduş, 60.0 l/mp Sânger.
4.Pagube înregistrate
Impactul acestor cantităţi de precipitaţii asupra mediului fizico-geografic si al activităţii umane, este dedus prin
prisma daunelor produse, la nivelul judeţelor afectate, pe baza situaţiei reale,
provenite de la ISUJ-uri (Inspectoratele Situaţiilor de Urgentă Judeţene).
Şi în data de 10 iunie s-au înregistrat precipitaţii însemnate, cu impact mare asupra localităţilor Cârţişoara,
Arpaş şi Porumbacu din judeţul Sibiu.Ca urmare a cantităţilor mari de precipitaţii ce au căzut în cursul zilei de 10 iunie şi
până în dimineaţa zilei de 11 iunie 2011, s-au produs viituri pe râurile Arpaşu Mare, Arpăşel şi Cârţişoara. Din această
cauză echipele Serviciului ISUJ Sibiu, au fost nevoite să evacueze peste 250 de persoane, din 189 de locuinţe aflate în
localitatea Cârţişoara şi din 68 de locuinţe din localitatea Arpaş.
Au fost afectate porţiuni din drumurile montane şi cele de la baza muntelui, au fost inundate mai multe hectare
de terenuri agricole, au fost afectate poduri şi podeţe, unele luate de viitură, au fost distruşi stâlpi de înaltă tensiune. În
celelate judeţe, pagubele din această zi, au fost mai mici şi s-au limitat la inundarea unor demisoluri în localităţile Reghin
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din judeţul Mureş şi Baraolt din judeţul Covasna. În localitatea Viştea din judeţul Braşov, au căzut mai mulţi arbori pe
albia râului ce traversează localitatea, afectând scurgerea apei, inundând o parte din această localitate.
Cantităţile de precipitaţii, însoţite de descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului (61 km/h),ce au
luat şi aspect de vijelie, s-au produs şi în data de 24 iunie, povocând pagube însemnate şi victime omeneşti. Cele mai
afectate localităţi au fost cele din judeţele Alba şi Mureş. Conform informaţiilor primite de la Inspectoratele Situaţiilor
de Urgenţă (ISU), în localitatea Unirea din judeţul Alba au fost trăzniţi doi copii, dintre care unul a decedat, iar în
mai multe localităţi din judeţul Mureş apa a inundat case şi terenuri agricole, iar din cauza vijeliilor au fost
afectate mai multe acoperişuri ale caselor si au fost rupţi copaci (fig.2).

Fig. 2. Imagini în care se văd urmările precipitaţiilor căzute în data de 10.06.2011, în zona Bâlea Lac .

4. Concluzii
Se poate spune că ploile din perioada caldă a anului (mai ales cele din iunie − august), sunt rapide şi
însemnate cantitativ, ceea ce de multe ori duc la distrugeri de neimaginat. Acestea se datorează, în primul rând,
cumulizărilor (dezvoltări ale norilor Cumulonimbus, vârful acestor nori poate ajunge până în Tropopauză), ce au loc în
acest anotimp, dar şi a unor pasaje frontale, mai rare, care atunci când traversează Europa, au un impact foarte mare în
schimbarea vremii.
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CONSIDERAŢII GEOGRAFICE ŞI ISTORICE ASUPRA AŞEZĂRILOR UMANE
DIN DEALURILE BLAJULUI
Dr. Mircea Buza
Dr. Ioan Mărculeţ
Dr. CătăIina Mărculeţ
Abstract Geographical and historical considerations on human settlements in the Blaj Hills. The characteristics of
the terrain and the favourable biopedoclimatic conditions favoured the human settlements and their development in the Blaj Hills,
since Ancient times and up to the present.We distinguish 24 human settlements: three cities (Blaj, Copşa Mică, through the
annexation/ enclosure of the village Târnăvioara and Mediaş, through the district Gura Câmpului) and twenty villages. Depending on
the geographical location of the precincts of the rural settlements we distinguish three sites: in the main valleys (8 villages), in the
side valleys (7 villages) and in the basins of origin (5 villages).
Cuvinte cheie: relief, condiţii climatice, sate, oraşe, Dealurile Blajului, Depresiunea Transilvaniei.
Key words: terrain, climatic conditions, villages, cities, Blaj hills, Transylvanian Depression.

Dealurile Blajului reprezintă subunitatea de relief situată în sud-vestul Dealurilor Târnavei Mici din care mai fac
parte Dealurile Lopadei în vest, Dealurile Târnăvenilor şi Dealurile Nirajului în nord-est şi Dealurile Dumbrăvenilor în est.
Ele sunt mărginite la nord şi nord-vest de râul Târnava Mică până la confluenţa cu pârâul Balta, la sud-vest de Cetatea
de Baltă, la nord-est de pârâul Balta până la nord de Blăjel, la sud de râul Târnava Mare între Mediaş şi Blaj, iar la est de
o linie de urmăreşte drumul judeţean între Blăjel şi Mediaş.
Relieful. Cu o formă alungită pe direcţia est-vest, Dealurile Blajului se întind pe o suprafaţă de 360 km2, ceea
ce reprezintă doar 12,0% din Dealurile Târnavei Mici (fig. 1). Altitudinea maximă se întâlneşte în vârful Dealul Înalt (599
m), situat la sudsud-vest de Bazna, iar altitudinea minimă este de 240 m în lunca de la confluenţa celor două Târnave,
la sud-vest de Blaj. Relieful major este reprezentat printr-o culme prinsă între 450-599 m, foarte sinuoasă, situată în
partea de sud, fapt ce imprimă un pronunţat caracter asimetric. Din acestea se desprind numeroase culmi secundare, cu
înălţimi cuprinse între 350-460 m, majoritatea având orientarea nord-sud, separate de văi relativ largi (M. Buza, 2006).
Culmile secundare din partea de nord şi vest se continuă cu fragmente din podurile aproape plane ale celor opt terase
ale Târnavei Mici şi anume: T1=8-12 m, T2=18-25 m, T3 = 30-40 m, T4 = 50-60 m, T5 = 80-90 m, T6 = 110-120 m, T7 =
130-140 m şi T8 = 150-160 m (N. Josan, 1979). De-a lungul râurilor Târnava Mică şi Târnava Mare, precum şi a
pâraielor mai importante se întâlnesc lunci de dimensiuni diferite, în funcţie de mărimea agentului hidrologic care le-a
generat.
Activitatea umană a modificat peisajul natural, în primul rând prin defrişarea masivă a pădurilor, fapt ce a dus la
declanşarea şi intensificarea proceselor de eroziune. În decursul timpului au fost create pe mulţi versanţi numeroase
agroterase, cu precădere pentru culturile agricole, precum şi pentru cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi. În luncile
Târnavei Mici şi Târnavei Mari s-au produs modificări prin construirea căilor de comunicaţii, diguri pentru apărarea unor
localităţi, canale de desecare şi de colectare a apelor, iar în văile unor afluenţi la sud de Sâncel şi Jidvei s-au construit
lacuri mici de acumulare.
Asemănător aşezărilor din dealurile şi podişurile din sudul Depresiunii Transilvaniei (Florina Grecu şi colab.,
2008), vetrele localităţilor rurale, predominante în Dealurile Blajului, sunt dispuse pe trei tipuri de amplasamente: în văile
principale (8 sate: Jidvei, Şona, Lunca Târnavei, Sâncel, Târnava, Micăsasa, Lunca şi Valea Lungă), în văile secundare
(7: Bazna, Boian, Tătârlaua, Crăciunelu de Sus, Feisa, Lodroman şi Glogoveţ) şi în sectoarele superioare ale văilor
secundare, care şi-au format largi bazinete de obârşie (6: Blăjel, Făget, Bălcaciu, Chesler, Tăuni şi Văleni) (fig. 1).
În văile principale, alături de relieful favorabil (lunca înaltă, terase şi glacisuri), la amplasarea şi dezvoltarea
vetrelor umane au mai contribuit solurile fertile şi posibilitatea aprovizionării cu apă a populaţiei. De necontestat rămân,
însă, şi influenţele pozitive ale aşezărilor urbane din regiune şi infrastructura căilor de comunicaţie (şosele modernizate
şi căi ferate).
Totuşi, relieful, prin caracteristicile sale, a impus marea varietate a formelor vetrelor satelor (parţial poligonale,
lineare, tentaculare etc.) şi morfostructurile acestora (adunate, compacte, cu tendinţa de concentrare pe anumite
sectoare etc.). O parte din vetrele acestor state se întind şi în lungul văilor unor afluenţi tributari Târnavei Mici (Jidvei şi
Şona) şi Târnavei Mari (Valea Lungă şi Lunca).
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Fig. 1 Dealurile Blajului – harta reliefului şi aşezărilor umane: 1, luncă; 2, terase inferioare (t1-t4); 3, terase superioare (t5-t8); 4, treapta joasă a nivelului de
eroziune inferior (nivelul de vale); 5, treapta înaltă a nivelului inferior; 6, nivelul superior (de 550-600 m), 7, cuestă; 8, aşezări umane (a. rurale; b. urbane) (după
M. Buza, 2006). A. Dispunerea aşezărilor rurale pe tipuri de amplasamente: a) în văi principale; b) în văi secundare; c) în bazinete torenţiale.

Satele din văile secundare – din cauza caracteristicilor reliefului (văi înguste cu versanţi cu risc geomorfologic
mediu şi ridicat, fără terase şi cu lunci reduse) – au vetrele amplasate, în cea mai mare parte, pe tăpşanele coluviodeluviale şi în sectoarele cu luncă mai largă şi mai înaltă. Aspectul acestora este, preponderent, alungit, cu unele
ramificaţii pe văile afluente (Bazna, Boian, Crăciunelu de Sus, Lodroman ş.a.)
Aşezările rurale din regiunile superioare ale văilor afluente (bazinete de obârşie) ocupă mici areale
depresionare sau conuri de dejecţie formate în regiunile de confluenţă ale torenţilor. Din aceste cauze, formele vetrelor
au evoluat spre tipuri poligonal-areolare şi alungite cu ramificaţii.
În funcţie de altitudinea reliefului, circa 35% din suprafaţa vetrelor satelor este situată la înălţimi mai mici de 300
m, aproximativ 40% la înălţimi cuprinse între 300 şi 350 m, iar 25% la înălţimi mai mari de 350 m.
Clima. Prin poziţia geografică, Dealurile Blajului beneficiază de un climat temperat-continental moderat, cu
influenţe oceanice. Specificul climatic este cel al dealurilor şi podişurilor, favorabil locuirii şi practicării unei agriculturi
complexe (variate plante anuale şi perene şi creşterea diferitelor specii de animale).
La staţia meteorologică Blaj, poziţionată în sud-vestul subunităţii analizate, la altitudinea de 334 m, temperatura
medie anuală este de 9ºC. Temperatura medie a lunii celei mai reci, ianuarie, este de -3.6ºC, iar cea a lunii celei mai
calde, iulie, de 19.5ºC.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 543 mm. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în semestrul
cald al anului (386.1 mm), îndeosebi în lunile iunie (81.5 mm) şi iulie (81.6 mm). Cele mai scăzute cantităţi de precipitaţii
se produc în lunile februarie (17.9 mm) şi ianuarie (22.8 mm), fiind în numeroase rânduri sub formă de ninsoare. Stratul
de zăpadă, cu grosimi medii de 4-6 cm, se menţine în medie 49 zile/an. Grosimile mici ale stratului de zăpadă şi durata
lui medie anuală relativ redusă sunt cauzate de frecventele topiri determinate de manifestarea foehnului şi advecţiile de
aer cald pătrunse prin Culoarul Mureşului şi canalizate apoi prin Culoarul Târnavei.
Principalele fenomene implicate în intensele procese geomorfologice actuale din Dealurile Blajului sunt
precipitaţiile maxime căzute în 24 ore. La staţia meteorologică Blaj cea mai mare valoare a acestora aparţine lunii iunie:
84.4 mm, înregistrată în data de 18 iunie 1998.
La staţia meteorologică Blaj, direcţia predominantă a vântului1 este din SV (16.1%), cu viteze medii de 6.3 m/s,
explicabilă prin cumularea liniilor de curent în Culoarul Mureşului. Totuşi, calmul atmosferic deţine o valoare relativ
ridicată – 54.5% medie anuală.

1

Observaţiile localnicilor din jurul Blajului asupra direcţiei vântului s-au concretizat în denumiri date după cele patru regiuni ale
orizontului, folosind numele munţilor sau localităţilor mai importante: „Soreţul” sau „cupă goală” pentru vântul dinspre est,
„Bălgărădeanul” (Bălgrad fiind numele slav al oraşulu Alba Iulia) sau „Trăscăuanu” pentru cel de vest, „Turdeanul” pentru cel de
nord şi „Gureanu” pentru cel de sud (T. German, 1928; Ana Mărculeţ, informaţie verbală, 1999).
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Fenomenele de uscăciune şi secetă, dăunătoare activităţilor agricole, se produc destul de frecvent la Blaj, pe
fondul influenţelor foehnale resimţite aici: în medie 1,5 perioade pe an cu uscăciune şi 1,1 perioade pe an cu secete
(Cătălina Mărculeţ, I. Mărculeţ, 2005).
Apele din Dealurile Blajului, foarte importante în apariţia şi dezvoltarea aşezărilor umane, sunt diversificate:
ape subterane, curgătoare şi stătătoare.
Apele subterane – freatice şi de adâncime – s-au acumulat în depozite sarmaţiene, pannoniene şi cuaternare.
Adâncimea celor freatice oscilează de la câţiva metri, în interfluviile din interiorul Dealurilor Blajului, la câţiva zeci de
centimetri, în luncile joase ale Târnavei Mici şi Târnavei Mari şi în unele microregiuni cu aspect depresionar unde apare
excesul de umiditate din cauza scurgerilor de pe versanţi. Această apă freatică, apărută la zi la baza teraselor sau
exploatată prin fântâni, a asigurat de-a lungul timpului necesarul de apă potabilă şi menajeră locuitorilor din unitatea de
relief analizată.
La Bazna, în nord-estul Dealurilor Blajului, în depozitele permeabile sarmaţiene se găsesc ape clorosodice şi
iodo-bromurate legate de zăcămintele gazeifere. Acestea au fost puse în evidenţă de 5 izvoare şi mai multe foraje (12),
care acumulează circa 200 m3 de apă pe zi. Aceasta este folosită atât pentru băile din localitate, cât şi pentru obţinerea
aşa-numitei sări de Bazna (din aproximativ 20 litri de apă se obţine un kilogram de sare) (I. Preda, A. Ţenu, 1981).
Între apele curgătoare din regiune, cele mai importante în evoluţia aşezărilor umane au fost Târnava Mică şi
Târnava Mare.
Aşa cum arăta V. Sorocovschi (1996), râul Târnava Mică, situat în nordul Dealurilor Blajului, are debitul mediu
de 10,2 m3/s, la Târnăveni. Primeşte ca afluenţi pâraiele Balta (cu afluentul Tătârlaua), Spinoasa, Grabenul, Rorul, Valea
Mare (cu Valea Mică) ş.a. Alimentarea sa este preponderent superficială (73,8% – 39,3% alimentare pluvială şi 34,5%
nivală), cea subterană reprezentând doar 26,2%. Valoarile procentuale ale scurgerii medii indică faptul că lunile cu cele
mai ridicate cantităţi sunt aprilie (14,9%) şi mai (13,0%), iar cu cele mai scăzute, septembrie (3,95%) şi octombrie
(4,28%). Ca urmare, anotimpul cu cele mai ridicate valori ale scurgerii este primăvara (40,3%), iar anotimpul cu cele mai
scăzute, toamna (13,4%).
Râul Târnava Mare mărgineşte şi drenează versantul sudic al Dealurilor Blajului şi primeşte ca afluenţi mai
importanţi pâraiele Chesler, Lodroman şi Valea Lungă. La Blaj, debitul mediu al Târnavei Mari este de 15,7 m3/s. La fel
ca în cazul Târnavei Mici, alimentarea sa este tot preponderent superficială (73,7% – 47,6% alimentare pluvială şi 26,1%
alimentare nivală), aportul subteran fiind de doar 32,2%. Lunile cu cele mai ridicate valori ale scurgerii sunt aprilie
(15,5%) şi martie (13,8%), iar cele cu valorile scăzute sunt septembrie (3,92%) şi octombrie (4,17%). Primăvara este
anotimpul cu cea mai ridicată pondere a scurgerii (42,6%), iar toamna, cu cea mai redusă (12,7%) (V. Sorocovschi,
1996).
Apele acestor două râuri (Târnava Mică şi Târnava Mare) au o valorificare redusă, fiind folosite în special
pentru irigaţii.
Majoritatea pâraielor care drenează Dealurile Blajului (Balta, Spinoasa, Grabenul, Rorul, Chesler, Valea Lungă
etc.) au debitele temporare, la precipitaţiile torenţiale generând viituri.
Cea mai importantă apă stătătoare este Lacul Chereteu, situat pe terasa de 50-60 m a Târnavei Mari, la
altitudinea de 295 m, la marginea nordică a municipiului Blaj. Cu alimentarea din precipitaţii şi izvoare, lacul s-a format în
spatele unui val de alunecare şi are suprafaţa de peste un hectar, adâncimea maximă de 2,20 m şi un volum de 13.688
m3 de apă (M. Stroia, 1982; M. Buza, M. Stroia, 1985). În trecut era folosit pentru adăpatul animalelor, iar în prezent,
pentru agrement şi pescuit sportiv.
Vegetaţia naturală din Dealurile Blajului, în special cea forestieră, a asigurat materie primă diferitelor activităţi
economice şi a constituit un loc de refugiu în vremurile de restrişte. Din punct de vedere biogeografic, regiunea analizată
se înscrie în zona pădurii nemorale, în etajul pădurilor de stejar. Aici, alături de stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus
petraea) se găsesc şi alte specii, precum: carpen (Carpinus betulus), arţar (Acer campeste), corn (Cornus mas) etc.
În prezent, pădurea şi-a pierdut caracterul compact, fiind întâlnită pe suprafeţe tot mai restrânse: Pădurea
Aoaşului, la sud-vest de Blaj, Pădurea Corbului, la sud de Jidvei, Pădurea Dumbrava, la sud-est de Tătârlaua, Pădurea
Strâmbă, la nord-vest de Copşa Mică, Pădurea Boianului, la sud de Boian, Pădurea Puru, la sud-vest de Chesler,
Pădurea Dumbrava, la sud de Tăuni etc.
Pe unele terenuri defrişate s-au instalat pajişti stepice secundare (Harta geobotanică a României, 1960),
valorificate ca păşuni şi fâneţe. Sunt prezente asociaţii formate din specii mezofile şi xeromezofile: (Anthoxanthum
odoratum, Achillea milefolium, Medicago falcata, Filipendula vulgaris, Festuca rupicola, Koeleria macrantha ş.a.).
Solurile, prin nivelul fertilităţii, au avut un rol important în practicarea agriculturii în Dealurile Blajului. Nota
dominantă a învelişului de sol este dată de predominanţa eutricambosolurilor tipice, cu conţinutul în humus între 2,5 şi
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12% şi cu reacţie de la slab până la moderat acidă (pH = 6 - 6,8), în jumătatea nordică a regiunii studiate, a luvosolurilor
tipice – cu conţinutul de humus redus (circa 2%, de tip mull) şi cu reacţie până la puternic acidă (pH sub 5) –,
regosolurilor şi erodosolurilor, în partea sudică. În luncile râurilor şi pe terasele joase predomină aluviosolurile, cu
conţinutul în humus între 2 şi 3% (Enciclopedia geografică a României, 1982; Geografia României, I, Geografie fizică,
1983).
Relieful ospitalier şi condiţiile bio-climatice propice au favorizat instalarea omului din cele mai vechi timpuri şi
dezvoltarea până în prezent a 24 de aşezări umane, aici descoperindu-se vestigii arheologice din neolitic, epocile
bronzului şi a fierului (La Théne), daco-romană, precum şi feudală timpurie. De asemenea, o serie de toponime
româneşti din fondul lexical dacic şi latin atestă existenţa unei numeroase populaţii româneşti, iar cele de origine slavă
prezenţa unor grupuri de slavi veniţi în secolele VII şi VIII, care s-au contopit cu autohtonii şi care au fost asimilaţi
complet până în secolele IX-X (Istoria Românilor, I, II, 2001). Ca toţi cuceritorii, slavii au devenit pătura conducătoare,
dând o serie de denumiri de locuri şi aşezări, dar fiind mai puţin numeroşi ei s-au contopit cu populaţia românească
majoritară.
Datorită faptului că existenţa celor 24 de aşezări umane actuale au fost determinate de relaţiile istorice şi
sociale din Evul Mediu, trebuie arătat că în secolele X şi XI regii unguri cuceresc Transilvania locuită de români, căutând
să o administreze după sistemul feudalităţii de factură apuseană. Una din consecinţele directe ale acestei cuceriri a fost
iobăgirea populaţiei româneşti, impunerea limbii maghiare ca limbă oficială şi a limbii latine în documentele cancelariei
maghiare, astfel că primele menţiuni documentare apar în aceste două limbi. Totodată regii unguri aduc aici la sfârşitul
secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea (Th. Nägler, 1981), mai exact între anii 1280-1330, colonişti germani,
numiţi generic saşi după una din regiunile lor de origine  Saxonia Inferioară , cărora li se acordă o serie de privilegii,
aşezaţi pe aşa-numitul Fondus regius (Domeniul regal).
Ca urmare a acestor condiţii istorice, structura naţională a aşezărilor umane a avut un caracter mozaicat,
reflectată fidel şi în toponimie. Astfel, în Evul Mediu, cu precădere în secolele XII-XVII satele Sâncel, Lunca Târnavei,
Feisa, Crăciunelu de Sus, Făget, Tăuni, Chesler, Lodroman, Lunca şi Glogoveţ au avut o populaţie exclusiv
românească, localităţile Blaj, Micăsasa o populaţie mixtă formată din români şi unguri, iar Şona, Bălcaciu, Jidvei,
Tătârlaua, Boian, Bazna, Blăjel, Mediaş, Târnava, Târnăvioara (azi cartier al oraşului Copşa Mică) şi Valea Lungă a
populaţiei germană.
Această situaţie s-a menţinut oarecum asemănătoare până la unirea Transilvaniei cu România de la 1
Decembrie 1918, când mulţi români din localităţile mai izolate s-au stabilit în satele locuite de unguri şi saşi
(Recensământul populaţiei, 1930) şi s-a modificat radical ca urmare a emigrării masive a saşilor în Germania, după
Revoluţia din decembrie 1989, rămânând doar câteva zeci de persoane în fiecare sat (Recensământul populaţiei şi
locuinţelor, 2002), o dovadă în acest sens fiind existenţa bisericilor evanghelice (luterane) şi romano-catolice, datând din
secolele XIII-XVI.
Din punct de vedere geografic marea majoritate din cele 24 de aşezări umane din Podişul Blajului se află în
luncile largi ale celor două Târnave şi a pârâului Balta de la marginea propriu-zisă a podişului (12 aşezări), o altă parte în
luncile pâraielor mai mari afluente acestora (8 aşezări), iar câteva urcă şi pe terasele inferioare ale Târnavelor (4
aşezări). Cauza acestei preferinţe rezidă în predominarea în lunci a reliefului plan şi stabil, a apei freatice situată a mică
adâncime (2-5 m) şi existenţa căilor de comunicaţie ce facilitează legăturile cu regiunile înconjurătoare, la început sub
forma de drumuri pietruite, numite „drumul ţării” şi apoi a căilor ferate, care au urmat exclusiv văile Târnavei Mari şi
Târnavei Mici. Datorită faptului că fiecare aşezare umană are specificul ei, atât geografic, cât şi istoric, e necesară
prezentarea fiecărei aşezări în parte, după cum urmează:
Municipiul Blaj este situat în lunca şi pe terasele inferioare ale Târnavei Mari, în luncă aflându-se renumita
Câmpia a Libertăţii de la 1848, precum şi o parte din străzile de la periferia estică şi sudică, de dată mai recentă. Pe
terasa 1-a de 8-12 m (259-262 m alt. abs.), care deţine cea mai mare suprafaţă dintre toate nivelele inferioare, se
găseşte centrul cu piaţa istorică, în care a avut loc Marea Adunare Naţională de la 1848, înconjurată de primele şcoli
sistematice în limba română (1754), catedrala greco-catolică, castelul medieval, primăria, liceul pedagogic „Gheorghe
Şincai” şi liceul „Iacob Mureşanu”, precum şi bulevardul Republicii şi gara CFR. Pe terasa a 2-a de 18-25 m (266-275 m
alt. abs.) şi pe terasa a 3-a de 30-40 m (280-290 m alt. abs.) ca şi pe versanţii domoli care fac legătura dintre cele trei
nivele se află cartierele rezidenţiale, ce urcă pe versantul sudic al Dealului Hula (300 m) (fig. 3).
Evoluţia istorică a oraşului Blaj are o serie de particularităţi, între care menţionăm faptul că iniţial a fost o
posesiune feudală a unor nobili maghiari, lucru atestat documentar în anul 1252, când a aparţinut comitelui Herbord.
Aceasta a fost preluată în 1313 de fiul acestuia, Blasiu, de la care provine numele localităţii, respectiv de la Balasfalva,
menţionat documentar terra Blasii (C. Suciu, 1977). După ce trece succesiv în stăpânirea mai multor feudali maghiari, în
1535 domeniul Blajului era proprietatea lui Georgiu Bagdi, care în acelaşi an a ridicat castelul din centrul oraşului. În anul
1737 domeniul Blajului este cedat prin schimb de moşii Episcopiei Române Unite cu Roma (greco-catolică) a
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Transilvaniei. Din acel moment Blajul devine principalul centru cultural şi politic al românilor din Transilvania, fiind aduşi
locuitori şi meşteri români cu precădere din ţinuturile Făgăraşului şi Albei. Între anii 1738-1742 a fost construită catedrala
greco-catolică „Sfânta Treime”, iar câţiva ani mai târziu, în 1754 au fost deschise primele şcoli sistematice în limba
română: şcoala de obşte, şcoala latinească şi cea de preoţie. Pentru încurajarea comerţului au fost chemaţi şi români
macedoneni, cărora li s-a spus impropriu „greci”, considerându-se că ar fi venit din Grecia. În felul acesta populaţia
Blajului a crescut progresiv, devenind actualmente aproape exclusiv românească (M. Buza, M. Stroia, 1985).

Fig. 3 Regiunea municipiului Blaj – harta geomorfologică: 1, lunca; 2, terasa 1-a (8-12 m alt. rel.); 3, terasa a 2-a
(18-25 m); 4, terasa a 3-a (30-40 m); 5, terasa a 4-a (50-60 m); 6, terasa a 5-a (80-90 m); 7, terasa a (110-120 m); 8,
martor de eroziune; 9, culmi (a. principale; b. secundare); 10, versanţi şi frunţi de terasă; 11, râpe şi cariere de argilă; 12,
debluri; 13, agroterase; 14, lacuri, izvoare; 15, drumuri principale; 16, căi ferate; 17, localităţi (după M. Buza, 1996)
Sâncel, comună situată cu precădere în lunca Târnavei Mici şi a pârâului Valea Mare, o mică parte urcând pe
versanţii slab înclinaţi din vecinătate, precum şi pe terasa 1-a de 8-12 m. A fost atestată documentar în anul 1252 sub
denumirea terra Zonchel, a cărei semnificaţie provine din cuvântul latin summicellus „vârf, culme” (V. Frăţilă, 2002). Aici
s-au descoperit urme de locuire neolitică, topoare şi ceramică din epoca bronzului, bordeie şi obiective din epoca
timpurie a fierului (Hallstatt), o aşezare dacică, una romană şi alta prefeudală (sec. VII-VIII). Tradiţia spune că în timpul
năvălirii tătarilor şi turcilor oamenii s-au retras în păduri, unde se putea ascunde la Bord, Năşfalce şi Fundătură pe Valea
Mare în sus. Acolo ar fi avut ei prima biserică făcută din grădele şi bătută cu pământ, în 1762 a existat şi o mănăstire
românească, ale cărei urme se mai păstrează, iar în anul 1834 s-a înălţat biserica greco-catolică din centrul localităţii.
Lunca Târnavei, amplasată aşa cum îi spune şi numele în lunca Târnavei Mici, dar o parte din gospodării şi
biserica se află pe terasa 1-a (8-12 m). A fost menţionată documentar în 1411 sub numele maghiar Oláh Szepmeze
„Lunca Frumoasă a Românilor” (E. Wagner, 1977), iar în 1657 cu numele românesc Spini (Szpiny), din cuvântul latinesc
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spinus, pe care îl poartă până în anul 1968. Din cauză că s-a considerat că acest element de vegetaţie sună urât în
limba română, el a fost schimbat absolut întâmplător tot cu acest element de vegetaţie de origine slavă trunu (spini)
Târnava, care însă nu mai „sună urât”. În hotarul satului s-au descoperit ceramică şi topoare tip daltă ce aparţin culturii
Criş, ce datează din neoliticul timpuriu.
Şona situată, de asemenea, în lunca Târnavei Mici şi o parte din gospodării, şcoala şi biserica evanghelică
fortificată pe terasa 1-a de 8-12 m. În conformitate cu practica cancelariei maghiare de a indica naţionalitatea locuitorilor,
aşezarea a fost menţionată documentar tot cu numele maghiar Szász Szepmeze „Lunca Frumoasă a Saşilor”, traducând
denumirea germană Schönau „Lunca Frumoasă”, folosită de localnici. Şi aici s-au descoperit vestigii din prima epocă a
fierului în pădurea numită „La Cetate” de pe Dealul Podei, urmele unei cetăţi de pământ cu valuri de apărare, iar în
Lunca Târnavei Mici o aşezare de tip Hallstatt, urmate succesiv de aşezări daco-celtice (secolele III-II î.Hr.), romane,
prefeudale (secolele V-VI) şi feudale timpurii (secolele XI-XII). Biserica evanghelică fortificată a fost construită în stil gotic
în secolul al XV-lea, dar prezintă numeroase adăugiri aduse ulterior edificiului iniţial.
Bălcaciu, situat în lunca văii Graben şi pe versanţii slab înclinaţi din vecinătate, la circa 6 km sud de lunca
Târnavei Mici. A fost atestat documentar în anul 1319 ca possesio Bolkach, respectiv ca proprietatea lui Balcu (Frăţilă,
2002), locuită iniţial numai de saşi. În centrul aşezării se păstrează una din cele mai frumoase biserici fortificate din
Transilvania, ce datează din secolul al XIV-lea. Biserica evanghelică a fost ridicată în stil gotic transilvănean, însă a
suferit mari transformări în secolele XVI şi XVIII, când i se adaugă elemente noi, precum şi zidul de apărare. Zidul
exterior are şase turnuri masive, păstrate în bunăstare, iar în interior, lipite de zid, erau camere de locuit pentru familiile
din sat în caz de invazii.
Jidvei, se află în lunca largă a pârâului Spinoasa, la debuşeul ei în lunca Târnavei Mici, o parte din gospodării
urcând şi pe versanţii slab înclinaţi din vecinătatea văii. A fost menţionat documentar în 1309 sub denumirea de Sido, iar
în 1319 ca possesio Sythwe, probabil de la un feudal local numit Sigidiot (G. Kisch, 1929). Şi aici se păstrează o biserică
evanghelică, construită şi ea la început ca bazilică gotică cu trei nave, dar modificată în 1707 în stil baroc. Aceasta a fost
înconjurată la sfârşitul secolului al XV-lea cu o fortificaţie, din care a mai rămas turnul porţii, folosit ca clopotniţă.
Feisa, amplasată în lunca pârâului Feisa, la debuşeul lui în lunca Târnavei Mici, dar şi pe versanţii slab înclinaţi
din apropierea văii. A fost atestat documentar în 1332 sub numele Feyz care provine din cuvântul săsesc Fisse, ce
derivă la rândul lui din germanul Füchse „Locul cu vulpi” (V. Frăţilă, 2002), fapt ce presupune că în acel timp a existat o
mică comunitate de colonişti germani, care însă au plecat în Jidvei, cea mai apropiată aşezare săsească din vecinătate,
aici existând azi o numeroasă populaţie românească. Satul este renumit pentru zugravii, care au pictat în secolul al
XVIII-lea mai multe biserici şi monumente laice într-o serie de localităţi româneşti din Transilvania. În hotarul satului s-au
găsit oase de mamut din cuaternar, precum şi o cataramă de bronz cu încrustaţii de argint din secolul al IV-lea d.Hr.,
care prin comparaţie cu piese asemănătoare este atribuită unui paleocreştin.
Tâtârlaua, situată în lunca pârâului Tâtârlaua, afluentă a văii Balta, ce constituie limita nordică a Podişului
Blajului, precum şi pe versaţii slab înclinaţi din vecinătatea luncii. A fost menţionată documentar în 1332 ca sacerdotes
de Tatarlaka, ce făcea referire la clerici care slujeau la biserica evanghelică ridicată în stil gotic în secolul al XIV-lea şi
transformată în secolul al XVI-lea. Denumirea maghiară şi cea germană de Taterloch îneamnă „Gaura, locul ascuns al
tătarilor”, în aceste părţi ajungând în Evul Mediu o parte a hoardelor tătarilor. În biserica evanghelică se păstrează o
operă de seamă a Renaşterii transilvănene şi anume altarul lucrat în 1508 de către artistul sibian Vincentius Cibinensis,
urme de pictură al fresco şi sculpturi în piatră datând din acelaşi timp.
Crăciunelu de Sus se găseşte tot în lunca pârâului Tătârlaua, înspre obârşia acestuia, la circa 7 km faţă de
vărsarea acestuia în pârâul Balta. A fost menţionat documentar în 1332 sub denumirea latină de villa Karachini, dar
numită de administraţia maghiară Oláh Karacsonfálva, respectiv „Satul românesc a lui Crăciun”, un important jude local.
Aşezarea este cunoscută pentru faptul că a fost locul copilăriei poetului Octavian Goga.
Boian, situat în lunca pârâului Balta şi a unui mic afluent de pe stânga, precum şi pe versanţii învecinaţi ai
acestuia. A fost menţionat documentar în 1309 sub denumirea latină villa Boneti, Boyan, probabil de la numele unui
feudal local, mai târziu purtând numele german Bonesdorf, deoarece atunci a fost o aşezare predominant formată din
saşi. În vatra localităţii s-au găsit urme din epoca bronzului şi fierului, iar în Evul Mediu a făcut parte din domeniul Cetăţii
de Baltă, stăpânit de Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. Acest fapt este ilustrat de existenţa pe unul din turnuri şi pe uşa
bisericii evanghelice fortificate, construită în stil gotic în secolul XIV, a stemei Moldovei, reprezentată prin capul de bour.
Bazna, amplasată tot în lunca pârâului Balta şi a unui mic afluent de pe stânga, precum şi pe versanţii slab
înclinaţi ai acestuia. A fost menţionată documentar în 1302 ca villa Bozna, denumire slavă conform sufixului –na,
însemnând probabil „Locul cu boz” (asemănător cu alte toponime slave ca Zlatna „Locul cu aur”). Aceasta a fost preluată
de populaţia românească sub numele de Bazna şi apoi de coloniştii germani sub forma Baassen, fapt ce atestă că
aceştia din urmă au găsit aici şi s-au aşezat peste o comunitate românească, mai ales că aici se găsesc zăcăminte de
sare foarte apreciate în Evul Mediu, care au dat naştere la formarea de ape minerale. În localitate se păstrează biserica
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evanghelistă fortificată situată pe un promontoriu, construită în secolul al XIV-lea, având în exterior contraforţi puternici,
iar din incinta zidului se mai păstrează doar un turn masiv cu patru etaje.
Blăjel, situat în lunca Văii Blăjelului, un mic afluent pe stânga al pârâului Balta, ca şi pe versanţii slab înclinaţi ai
acestuia. A fost menţionat documentar în 1332 sub numele villa Blassi după numele unui feudal local, asemănător cu cel
al Blajului, denumirea germană semănând cu cea românească Klein Blasendorf, în timp ce cea maghiară Balázsteleke
însemnând „Valea lui Blaj”. În localitate există trei biserici, cea mai veche fiind biserica evanghelică fortificată construită
de colonişti germani în secolul al XIV-lea, o biserică românească şi una maghiară.
Glogoveţ, amplasat în lunca îngustă şi pe versanţii slab înclinaţi ai pârâului Glogoveţ, la circa 1 km depărtare
de lunca Târnavei Mari. Datorită izolării sale, a fost atestat în 1717 sub denumirea de Glogovicza, de origine slavă, glogu
însemnând „păducel”. În aproiere, pe Dealul Ţuţuman, se văd urmele unor ziduri de cetate, aici identificându-se vestigii
ale unei aşezări de tip Coţofeni. Tot în hotarul satului s-au găsit fragmente ceramice şi o aşezare din secolele XI-XII d.
Hr. În 1667 cetatea a fost dărâmată, din piatra recuperată construindu-se castelul contelui Bethlen Gabor din
Sânmiclăuş.
Valea Lungă, situată în lunca pârâului Valea Lungă şi pe versanţii slab înclinaţi ai acesteia, iar recent extinsă şi
în lunca Târnavei Mari. A fost atestată în 1309 sub denumriea de Longavallis, când peste populaţia românească
autohtonă au venit colonişti germani, care au numit-o Langenthal, în timp ce administraţia maghiară a tradus-o în
Hosszúaszo. Mărturia unei mai vechi locuri sunt urmele unor aşezări romane descoperite în cuprinsul satului. Aici se
remarcă biserica evanghelică, ridicată după anul 1324 în stil gotic, înconjurată de un zid de apărare datând din secolul al
XVI-lea. Din cele şase turnuri iniţiale ale zidului se mai păstrează doar două. Mai târziu, în 1572 este construit castelul
Iozsika, asemănător cu cel din Blaj, dar de dimensiuni mai mici.
Tăuni, amplasat în apropierea obârşiei pârâului Valea Lungă, cu precădere pe versanţii slab înclinaţi, dar şi în
lunca relativ îngustă a acestuia, în interiorul Podişului Blajului la cca. 10 km de lunca Târnavei Mari. Atestat în 1461 cu
denumirea maghiară Hoszúpathak (Pârâul Lung), satul este locuit doar de români ca urmare a izolării lui, de unde şi
numele lui pur românesc însemnând „Locul cu mulţi tăuni”.
Făget, situat tot în interiorul Podişului Blajului, la obârşia pârâului Tătârlaua, pe versanţii slab înclinaţi şi în
lunca îngustă a acestuia. A fost menţionat în 1296 sub denumirea maghiară Oláhbükkös, traducând fidel numele
românesc Făget ce provenea de la o pădurice de fag izolată în cadrul codrilor de stejar şi gorun. Şi aici s-au descoperit
vestigii din epoca bronzului, dar satul este renumit prin faptul că de azi este originar Ioan Bianu (1856-1935), renumit
filolog, membru al Academiei Române şi unul din întemeietorii Bibliotecii Academiei Române.
Lunca, situat pe versanţii slab înclinaţi ai unui mic afluent de pe stânga Văii Lodromanului, la circa 1 km
depărtare de lunca Târnavei Mari, unde s-a extins relativ recent. A fost atestat în 1447 sub denumirea maghiară
possessio Thothfalw cu semnificaţia „Satul slovacilor” din cauză că administraţia maghiară a asimilat limba română cu
limba slovacă, deşi satul era pur românesc.
Lodroman, situat în lunca îngustă şi versanţii slab înclinaţi ai Văii Lodromanului, la circa 2 km depărtare de
lunca Târnvei Mari. A fost menţionat în 1439 ca possessio Lodorman, ca proprietate a unui nobil maghiar, deşi satul este
constituit numai din români.
Micăsasa, situat în lunca Târnavei Mari şi pe versanţii slab înclinaţi ai pârâului Valea Rea, un mic afluent pe
dreapta. A fost atestată în 1267 ca possessio Mykazaza a unui feudal maghiar Mikeş. Ea s-a dezvoltat pe locul unei
vechi aşezări de aici, alături de care s-a descoperit o villa rustica romana, de unde au fost scoase la iveală numeroase
vestigii: ceramică dacică, statui romane, diferite obiective daco-romane din secolele II-III, monede, fundaţii de edificii
etc., precum şi urmele unei aşezări din feudalismul timpuriu (secolele XI-XII). În localitate se găseşte un castel în stil
gotic, edificat la începutul secolului al XV-lea, iar actualmente trăiesc românii majoritari, alături de o comunitate
maghiară.
Chesler, situat în interiorul Podişului Blajului la obârşia Pârâului Chesler, cu precădere pe versanţii slab
înclinaţi şi în lunca îngustă a acestuia. A fost menţionat în 1439 ca possessio Kezler de la numele unui feudal sas,
Kessler însemnând „Căldărarul“ , deşi satul este pur românesc.
Văleni, sat răsfirat situat pe versanţii slab înclinaţi ai pârâului Valea Podului şi în lunca pârâului Chesler, la
confluenţa acestora, format dintr-o serie de gospodării izolate, numite local odăi, a unor locuitori din Chesler şi Micăsasa,
care au venit aici pentru a fi în mijlocul păşunilor şi fâneţelor pe care le aveau în proprietate şi astfel să le poată folosi
mai eficient. A fost atestat relativ recent, în 1910 şi a purtat până la 1 Decembrie 1918 denumirea maghiară Külterület
(cu semnificaţia suburbie) şi germană Auβenhöfe (gospodării în afara satului), denumirea românească indicând forma
de relief „Cei din vale”. În momentul de faţă se află într-un proces de dezafectare din cauza izolării şi a condiţiilor mai
dificile de viaţă decât în satele de baştină.
Copşa Mică, cartierul Târnăvioara situat în lunca Târnavei Mari şi a unui mic afluent de pe dreapta. Până în
1968 s-a numit Proştea Mică, ce derivă din denumirea germană Kleinprobsdorf fiind locuit de saşi, atestat în 1358 ca
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villa Praepositi minor, prepozit fiind în Evul Mediu reprezentant al clerului catolic, care îndeplineşte o funcţie
administrativă importantă şi care derivă din latinescul praepositus „cap, şef” (DEX, 1975).
Târnava situată tot în lunca Târnavei Mari şi a pârâului Hillen, ca şi pe versanţii slab înclinaţi al acestuia. Până
în 1968 s-a numit Proştea Mare, care derivă din denumirea germană Grossprobsdorf, fiind locuit de colonişti germani,
atestat în 1331 ca villa Praepositi maior, actualmente fiind locuit de români şi saşi.
Mediaş municipiu situat doar parţial, prin cartierul său Gura Câmpului, în Dealurile Blajului, în lunca şi pe
terasele Târnavei Mari. Aici, în nord-vestul oraşului a fost identificată şi cercetată (1975 şi 1977) o aşezare rurală cu
suprafaţa de 8 ha. Au fost identificate vetrele a zece locuinţe şi o fierărie (un atelier de redus şi prelucrat fierul).
Locuinţele erau construite din lemn, pe fundaţii din piatră fără liant, şi aveau acoperişurile din paie sau şindrilă. În
prezent, Gura Câmpului este un cartier modern cu case şi blocuri.
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EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SPAŢIU RURAL ÎN LITERAURA DE SPECIALITATE
Drd. Bejinariu Alina
Drd. Suciu Ramona
Abstract: Evolving concept of rural area in the scientific literature. Rural area is a complex system formed by
interactions of natural and human components. Any amendment to one of its components will lead to changes in the others. Rural
areas should be considered spatial, taking into account not only strictly geographical features, but also social, cultural, economical
and political, as the global diversity of rural areas shows precisely how the above elements interact locally. Also it is necessary to
avoid confusion between the rural and agriculture (even if the latter holds significant shares in total rural land), or between the first
and rural settlements. Rural settlements and agricultural areas should be considered as components of rural areas together with
population, industrial space, tourism areas and forests. The way they interact at the local level, determine the individuality of the
concerned rural area. The scientific literature shows that countryside is currently affected by major changes such as those related to
demographical structure and the structure of the economical activities. As Michael Woods says, now stands as characteristics of
rural areal the following: productive activities are strongly influenced by distance from the place of goods sale; they are places of
attraction of the foreign investments; the rural regions are in a constant changing. In OECD, rural areas are divided into four types
taking into account spatial distribution of urban centers and the quality of the access by the transport infrastructure.
Cuvinte cheie: spaţiu geografic, peisaj geografic, spaţiu rural, dezvoltare durabilă, politici economice, spaţiu agricol,
aşezare rurală
Key words: geographical area, geographical landscape, rural area, sustainable development, economic policy, agricultural
space, rural settlement

Introducere
Spaţiul rural reprezintă înainte de toate o componentă a spaţiului geografic. Acesta din urmă este definit de
către I. Ianoş şi Wiefried Heller (2006, p. 5) ca fiind „un sistem de complexe geografice, care trebuie analizate în raport
cu favorabiliatea lor pentru activităţile umane“. Vorbind despre peisajul geografic, M. Ielenicz (1999) spune că acesta
„reprezintă o porţiune de la suprafaţa scoarţei terestre mai mică sau mai mare a cărei fizionomie şi alcătuire reflectă
calitativ şi cantitativ un rezultat dintr-o anumită etapă evolutivă, al raportului dintre elementele componentelor naturale şi
antropice ale unei unităţi de relief“. Având în vedere cele două definiţii se poate afirma că elementele cadrului natural
trebuie analizate în raport cu influenţa pe care acestea o exercită asupra activităţilor economice şi a societăţii umane în
ansamblul său.
Încă de la început, spaţiul geografic (peisajul geografic) este definit ca fiind un sistem, ceea ce denotă fapul că
fiecare componentă a acestuia se comportă ca un subsistem. Orice modificare adusă unui element component al
spaţiului geografic atrage după sine modificări în modul de manifestare al celorlalte şi în mod special asupra stilului de
viaţă al componentei sociale care nu poate fi separată de acest sistem (fig. 1).

Fig. 1 Structura spaţiului geografic
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Spaţiul geografic poate fi considerat orice teritoriu, astfel încât acesta poate avea anumite „particularităţi
dimensionale şi cantitative, rezultate ale interacţiunii diferenţiate dintre componentele geografice“ (I. Ianoş, 1987). De
asemenea, acesta are o anumită structură generată de elementele particulare din teritoriul considerat şi o anumită
funcţionalitate generată de specificul istoric, cultural, economic şi administrativ din arealul avut în vedere.
Silviu Neguţ (2011, p. 88) afirmă că „Spaţiul geografic, limitat uneori doar la suportul material, se
caracterizează, de fapt, printr-un anumit tip de combinare a tuturor componentelor geografice, proprietăţile sale specifice
derivând din variabilitatea atât cantitativă, cât şi calitativă, a elementelor geografice, din relaţiile locale sau regionale
dintre componentele naturale, sociale şi economice ale învelişului geografic. Se poate admite că această noţiune poate
fi atribuită unor entităţi teritoriale de mărime variabilă, de la cele mai restrânse unităţi geografice până la întreg spaţiul
planetar.“
Se constată, faptul că atât Silviu Neguţ cât şi Ioan Ianoş precizează că spaţiul geografic are o componentă
dimensională astfel încât orice areal de pe Terra şi planeta ca atare pot reprezenta tipuri de spaţii geografice.
I. Definirea conceptului de spaţiu rural şi caracteristicile acestuia
Terry Marsden (2006) afirma că în anii ’70 – ’80 era frustrant să faci studii de analiză asupra spaţiului rural şi a
componentelor sale, subiectul fiind marginalizat. În acea perioadă, tendinţa generală era de a analiza spaţiul rural prin
prisma agriculturii, avându-se în vedere îmbunătăţirea economică a acesteia pe baza metodelor intensive. În aceste
condiţii, se prefera menţinerea funcţiei predominant agricole a mediului rural decât o potenţială dezvoltare rurală în
concordanţă cu tendinţele perioadei respective. Autorul precizează că trebuia o delimitare a ruralului ca domeniu distinct
de studiu.
Începând cu anii ’90 se acordă o atenţie sporită spaţiilor rurale în literatura ştiinţifică. Aceasta porneşte analiza
de la datele generale oferite de legislaţia internaţională din care derivă ulterior elementele legislative naţionale şi
măsurile de aplicare a acestora la nivel local. În acest sens poate fi menţionată definiţia spaţiilor rurale aşa cum reiese
din Charta europeană a spaţiilor rurale „Regiunile interioare sau de coastă incluzând oraşele mici şi satele în care cea
mai mare parte a terenului este utilizată pentru: 1) Agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; 2) Activităţile
economice şi culturale tradiţionale ale populaţiei rurale (meşteşuguri, industrie, servicii etc.); 3) Amenajarea spaţiilor
non-urbane de petrecere a timpului liber (rezervaţii naturale); 4) Spaţiile utilizate în alte scopuri cum ar fi spaţiul de
locuit“.
În ordinul nr. 143 din 4 martie 2005, emis de către Ministerul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale din
România, scrie că „Prin spaţiu rural, sunt definite zonele aparţinând comunelor, precum şi zonele periurbane ale oraşelor
sau municipiilor, în care se desfăşoară, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, activităţi încadrate în
următoarele domenii economice: a) producţie agricolă vegetală şi/sau zootehnică, silvică, de pescuit şi acvacultură; b)
procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole şi de acvacultură, precum şi activităţi meşteşugăreşti,
artizanale şi de mică industrie; c) servicii de turism şi de agrement rural“.
Deosebirea majoră dintre cele două documente este aceea că dacă la nivel european oraşele mici sunt
încadrate spaţiilor rurale, în România acestea aparţin regiunilor urbane, doar zonele periurbane fiind considerate ca
aparţinând spaţiilor rurale.
În lucrarea „Enganging the global countryside: globalization, hybridity and the reconstruction of rural place“,
Michael Woods abordează tema globalizării prin prisma spaţiilor rurale. Vorbeşte despre noţiunea de „spaţiu rural global“
(„global countryside“) utilizată în mod deliberat ca o aluzie la oraşul global cu scopul de o oferi un contrapunct acestuia şi
de a prezenta necesitatea realizării unor studii rurale de globalizare pentru a fi identificate diferenţierile şi procesele
spaţiale care lucrează pentru oraşul global. În acelaşi timp, autorul precizează faptul că în realitate nu există echivalentul
rural al oraşului global, ci că se poate lucra cu această noţiune doar la nivel ipotetic, avându-se în vedere
interconectivitatea şi interdependenţa localităţilor rurale la nivel mondial.
Michael Woods (2007, p. 492-494), subliniază faptul că nu există localităţi rurale care să poată fi etichetate în
prezent ca „spaţii rurale globale“ („global countryside“) în acelaşi fel cum oraşele Londra şi New York sunt descrise ca
„oraşe globale“ („global cities“). El precizează totuşi zece caracteristici ale ipoteticului „spaţiu rural global“, ţinând cont de
continuarea proceselor de globalizare existente în prezent şi de tendinţele evolutive ale localităţilor rurale.
1) Acivităţile din sectoarele primar şi secundar (în special domeniul alimentar) ale economiei spaţiului rural sunt
dependente de reţelele de mărfuri, fiind puternic influenţate de distanţa dintre locul de producţie şi cel de consum al
bunurilor produse. De asemenea, chiar dacă relaţiile economice în spaţiul rural contemporan sunt foarte competitive, ele
sunt extrem de vulnerabile la fluctuaţiile monedelor.
2) În prezent „spaţiul rural global“ reprezintă locul de concentrare corporatistă şi de integrare cu reţelele
corporative la scară transnaţională. Acestea caută cele mai favorabile condiţii economice, deplasând interesele
comerciale şi transformând economiile comunităţilor rurale.
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3) „Spaţiul rural global“ este în acelaşi timp furnizor şi angajator al forţei de muncă. Citând din alte lucrări
asupra activităţilor din regiunile rurale, M. Woods precizează că economia rurală în lumea dezvoltată are o creştere
susţinută a migraţiei muncii, în special în agricultură, dar de asemenea şi în procesarea cărnii, meşteşuguri tradiţionale,
turism şi sectorul serviciilor.
4) Zonele rurale sunt marcate de creşterea fluxului de turişti atraşi de ameninţarea asupra aşezărilor rurale la
nivel mondial.
5) Regiunile rurale atrag investiţii străine atât cu scop comercial, cât şi rezidenţial.
6) Pe lângă relaţiile economice şi sociale în regiunile rurale se modifică şi relaţiile dintre componentele naturale,
ceea ce implică o creştere a interesului în ceea ce priveşte managementul mediului.
7) Peisajele rurale sunt într-o continuă transformare, cel mai evident acest lucru fiind ilustrat prin distrugerea
fondului forestier primar. Acestea sunt marcate de asemenea prin modificările survenite în: extinderea peisajelor agricole
pastorale şi a tufişurilor, deschiderea de noi câmpuri petroliere şi miniere, dezvoltarea la nivel mondial a staţiunilor
turistice şi a infrastructurii asociate. De asemenea, apar şi modificări mai subtile, cum ar fi introducerea de noi culturi mai
atractive din punct de vedere economic, în detrimentul celor tradiţionale.
8) Spaţiul rural este caracterizat de o polarizare socială în creştere, micii producători şi comercianţi nu pot sau
nu doresc să se adapteze noilor condiţii şi au fost scoşi din afaceri, uneori fiind nevoiţi să-şi vândă proprietăţile şi să
migreze. În anumite regiuni investiţiile au amplificat economiile rurale şi au determinat creşterea preţului proprietăţii,
lucru care a dus la excluderea rezidenţilor locali cu venituri mici, contribuind la probleme legate de deprivatizare,
emigrare şi apariţia persoanelor fără adăpost.
9) Spaţiile rurale suferă modificări din cauza: subordonării politicilor agricole la acordurile comerciale
internaţionale, concentrărilor corporative, impunerea parcurilor naturale şi a normelor de mediu.
10) „Spaţiul rural global“ este un spaţiu contestat.
Aceste zece caracteristici nu sunt prezente în toate localităţile rurale, deoarece nu se poate vorbi la nivel
mondial de existenţa unui spaţiu rural omogen. Caracteristicile sunt influenţate de elementele particulare locale şi de
modul în care sunt aplicate la nivel local procedurile din acordurile internaţionale.
Comisia de agricultură şi dezvoltare a C.E. defineşte spaţiul rural ca fiind spaţiul agricol aferent culturilor
agricole şi creşterii animalelor şi spaţiul funciar neagricol afectat altor întrebuinţări decât agricultura, şi anume, locuirea
sau activităţile oamenilor care trăiesc în mediul rural. Conform acestei comisii, ca de altfel şi în lucrările de specialitate
ale unor cercetători, spaţiului rural îi sunt atribuite şi oraşele mici. Problema apare în ceea ce priveşte definirea acestor
aşezări urbane mici, deoarece caracteristicile lor diferă de la o regiune la alta şi de la o ţară la alta. Deci, la nivel local, în
funcţie de criteriile avute în vedere la clasificarea oraşelor, cele în care predomină activităţile agricole sau cele
industriale legate de prelucrarea produselor agricole pot fi încadrate spaţiului rural.
Într-o lucrare despre dezvoltarea durabilă a spaţiilor rurale, Hediger Werner şi colaboratorii (1998) definesc
zonele rurale având în vedere diferite aspecte ale ruralităţii (elementele geografice, de mediu, economice, sociale şi
culturale). Autorii aminstesc faptul că în cadrul OECD au fost definite ca „regiuni predominant rurale“ acele spaţii în care
populaţia majoritară trăieşte în comunităţile rurale, lucru care se transpune în faptul că peste 50% din populaţia totală
trăieşte în regiuni cu o densitate a populaţiei de sub 150 loc./km². Avându-se în vedere acest aspect, se poate spune că
spaţiile rurale, conform aceloraşi autori depind mult de resursele de mediu „terenul şi alte resurse semi-naturale şi
naturale, reprezintă un atu pentru turismul rural, precum şi pentru atractivitatea pentru locuire a unei regiuni şi pentru
activităţi de petrecere a timpului liber. Agricultura nu mai este coloana vertebrală a economiilor rurale. Cu toate acestea,
structura lor este în continuare caracterizată prin ponderi relativ ridicate ale agriculturii şi ale altor resurse de bază ale
industriilor aflate în declin“. De asemenea se poate vorbi şi despre spaţii rurale, în cazul acelora în care ponderea
populaţiei care trăieşte la sat se află între 15-50%, pentru ca regiunile cu o pondere mai mică de 15% populaţie rurală să
fie considerate ca fiind spaţii urbane.
O altă caracteristică a spaţiilor rurale pe care o identifică Wener Hediger este aceea că în aceste areale
populaţia tânără şi cea vârstnică au o pondere mai mare în totalul populaţiei.
„O definire mai completă a spaţiului rural apare prin luarea în considerare a următoarelor criterii de ordin:
morfologic (număr de locuitori, densitate, tip de mediu), structural şi funcţional (tip de activităţi).
Din această definiţie a spaţiului rural sunt evidenţiate cel puţin următoarele elemente: spaţiul rural se
caracterizează printr-o slabă densitate a populaţiei; formele de stabilire umană sunt satele şi comunele, caracterizânduse prin individualitatea şi discontinuitatea spaţiului construit; activitatea productivă este predominant agricolă şi silvică
dar nu exclude industria de procesare şi comerţul rural; relaţiile dintre oameni se bazează, în principal pe cunoaştere
reciprocă din toate punctele de vedere; mediul înconjurător este mult mai puţin poluat decât în mediul urban etc.“1

1

T. Moga, Carmen Valentina Rădulescu, 2004, p.10.
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În cadrul OECD, se discută faptul că spaţiile rurale sunt dependente de distribuţia spaţială a centrelor urbane şi
de calitatea accesului la zonele rurale prin infrastructura de transport. Avându-se în vedere acest aspect, se diferenţiază
conform OECD (2007-2008, p. 9) patru tipuri de regiuni rurale:
1) spaţii rurale dinamice îndepărtate – care, chiar dacă se află la distanţe mari de centrele urbane, dispun de o
gamă variată de resurse naturale, lucru care le permite să se dezvolte;
2) spaţii rurale îndepărtate rămase în urmă – care din cauza resurselor sărace, sunt expuse dificultăţilor
tradiţionale ale declinului rural;
3) spaţii rurale intermediare dinamice – beneficiază de apropierea unui centru urban şi în consecinţă sunt
expuse unei creşteri puternice;
4) spaţii rurale intermediare rămase în urmă – se află tot în apropierea unui centru urban, dar traversează o
perioadă de tranziţie care urmăreşte declinul activităţilor primare.
Caracteristicile menţionate anterior se referă la spaţiile rurale dintr-o perspectivă predominant economică
avându-se în vedere, situaţia prezentă a acestora prin prisma politicilor economice conturate la nivel mondial şi aplicate
diferenţiat la nivel local. Din punct de vedere geografic regiunile rurale sunt caracterizate de: relaţia centru-periferie,
ponderea agriculturii în totalul activităţilor din aşezările rurale, mărimea aşezărilor, densitatea populaţiei şi relaţiile omului
cu natura. Astfel în definirea spaţiilor rurale trebuie să se ţină cont de numărul şi densitatea populaţiei, modificarea în
timp a sporului natural, migraţie, ponderea agriculturii în PIB, rata şomajului şi de ponderea populaţiei ocupate în
agricultură şi a celor ocupaţi în timp parţial.
În ceea ce priveşte realizarea studiilor asupra spaţiilor rurale, Ioan Ianoş spune că ar trebui urmărite trei
aspecte principale şi anume: sistemele de exploatare, grupurile familiare şi sociale şi nu în ultimul rând organizarea
spaţiului rural.
II. Componentele spaţiului rural
Aşa cum reiese din aspectele precizate anterior, spaţiul rural este un sistem complex, complexitatea sa
rezultând din continuitatea şi discontinuitatea factorilor naturali care conlucrează la realizarea lui, la care se adaugă
dinamica numeroaselor contradicţii care apar între existenţa individuală şi interesul public, aşa cum este în cazul
necesităţii creşterii producţiei agricole şi industriale (la nivel mondial în principal şi la nivel regional şi local în particular)
şi caracterul ecologic al acestuia.
Autorii care au realizat lucrări despre spaţiul rural precizează faptul că acesta nu ar trebui confundat cu teritoriul
rural, deoarece complexitatea acestuia apare tocmai datorită aspectelor legate de economia, aspectele culturale şi
sociale, comportamentul comunităţilor care îl locuiesc.
De asemenea, în numeroase lucrări se atrage atenţia că mult timp s-a făcut confuzia între spaţiul rural şi cel
agricol sau între acesta şi aşezarea rurală. Acest lucru greşit interpretat se datora faptului că regiunile rurale erau
definite prin caracterul lor agricol. De altfel, pentru o perioadă lungă de timp principalele activităţi economice din zonele
rurale erau reprezentate de cele agricole.
În ultimii anii, datorită dorinţei de „modernizare“ a spaţiilor rurale, de dezvoltare a acestora, s-a acordat o atenţie
ridicată diversificării activităţilor economice din cadrul lor (în special prin turism, prin localizarea regiunilor de exploatare
a resurselor naturale sau a celor de producţie a materiilor prime pentru ramurile industriale din regiunile urbane) şi
creşterii standardelor de viaţă şi de locuire din cadrul acestora.
Spaţiul rural este alcătuit din spaţiul: „forestier, producţiei piscicole sau pescuitului strâns legat de existenţa
unor comunităţi locale, industriei cu toate amenajările sale specifice, intravilanul aşezărilor umane de tip rural“ (I. Ianoş,
2005). Spre deosebire de I. Ianoş, Melinda Cândea spune că principalele componente ale spaţiului rural sunt
reprezentate de: spaţiul agricol, spaţiul forestier, spaţiul verde în general şi spaţiul periurban care se impun în peisaj
datorită morfologiei şi funcţionalităţii diferite.
Vorbind despre componentele spaţiului rural, Liliana Dumitrache şi Gabriela Vintilă (1995, p. 285), precizează
că acesta ar fi alcătuit din trei componente principale: teritoriul aşezării rurale (fondul construit şi terenurile aferente
construcţiilor), populaţia şi activităţile economice.
Ţinând cont de elementele conponente ale spaţiului rural identificate de către I. Ianoş, Melinda Cândea şi
Liliana Dumitrache, putem preciza sintetic, că acesta este alcătuit din: populaţie, vatra satului şi moşia, cu precizarea
faptului că moşia este de fapt un termen sintetic ce cuprinde diferitele tipuri de utilizări economice ale spaţiului geografic
din regiunile rurale.
1. Populaţia spaţiului rural trebuie analizată prin prisma modificărilor cantitative şi calitative apărute în ultimii ani.
Aceasta este extrem de importantă pentru dinamica zonelor rurale, deoarece este factorul principal care determină direct
un anumit tip de evoluţie. În timp ce în statele dezvoltate se constată necesitatea «importului» de forţă de muncă în
regiunile rurale din cauza incapacităţii asigurării acesteia pe plan local, în statele în curs de dezvoltare acest fenomen
este abia la început, acestea din urmă reprezentând sursa de forţă de muncă atât pentru spaţiile rurale din ţările
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dezvoltate cât şi pentru regiunile urbane din cadrul zonelor în curs de dezvoltare. În aceste condiţii, se remarcă migrarea
populaţiei din state mai puţin dezvoltate către ţări ca Australia, Japonia şi Canada pentru a suplini necesarul forţei de
muncă, în condiţiile unor venituri mai mari şi a unui mediu de lucru mai atractiv (modernizat).2
De asemenea, populaţia trebuie studiată prin prisma modificărilor comportamentale şi a percepţiei pe care
aceasta o are în ceea ce priveşte mediul rural şi impactul politicilor economice şi administrative aplicate de către
autorităţile locale.
Un alt mod prin care omul intervine în dinamica spaţiilor rurale este legat de intervenţia acestuia asupra
peisajului geografic prin activităţile pe care le desfăşoară. Prin exploatarea iraţională a resurselor naturale în general şi a
terenurilor în mod special; în zonele rurale pot apărea dezechilibre de mediu, unele uşor de corectat, altele necesitând
perioade îndelungate de timp pentru a putea fi remediate.3
Viaţa în zona rurală, mai mult decât în oricare alt tip de mediu social, este aşezată pe o serie de norme
emanate din experienţa de viaţă, din tradiţiile, obiceiurile şi cultura locală.
2. Vatra satului (fondul construit şi terenurile aferente construcţiilor) reprezintă „locul în care s-a format şi a
evoluat o grupare omenească şi în care se află locuinţele propriu-zise şi construcţiile aferente (servicii, depozitare,
adăposturi pentru inventar şi animale etc.)“.4
Modul de distribuţie a gospodăriilor în teritoriu este strict influenţat de condiţiile naturale care au un rol restrictiv
sau favorizant în amplasarea acestora. Un alt element este legat de arhitectura locuinţelor şi a anexelor acestora, care
sunt influenţate de cultura locală.
Vetrele satelor se diferenţiază între ele în funcţie de scopul care a fost urmărit de către populaţia rurală în
momentul în care le-au construit. În acest sens ele pot determina apariţia unor aşezări rurale pentru muncă, puncte de
sprijin pentru desfăşurarea unor activităţi productive sau puncte de apărare pentru comunitatea locală.5
Moşia satului „sau locul de muncă, teritoriul în care populaţia îşi desfăşoară activitatea de bază». «Acest spaţiu
variază de la o aşezare la alta, atât prin poziţia geografică faţă de vatră, prin mărime, formă, cât mai ales prin gradul de
folosire, ca loc de activitate pentru populaţia aşezării.“6
Având în vedere definiţiile pentru această componentă a spaţiului rural, în concordanţă cu tendinţele actuale de
evoluţie a acestuia poate fi identificată o serie de componente ale teritoriului utilizat pentru desfăşurarea activităţilor
economice şi recreative din regiunile rurale. În aceste condiţii se poate vorbi despre: spaţii agricole, spaţii verzi, spaţii
industriale şi spaţii turistice.
În regiunile rurale, spaţiile agricole rămân totuşi elementele de bază, având în vedere faptul că agricultura
reprezintă încă activitatea economică principală, chiar dacă în ultimii ani s-au depus eforturi susţinute de dezvoltare a
spaţiilor turistice prin modernizarea infrastructurii de transport, în acelaşi timp cu investiţii în restaurarea obectivelor
turistice şi în consolidarea unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică existentă sau construirea unora noi. De
asemenea, există regiuni rurale unde spaţiile industriale se impun în peisaj din cauza amenajărilor realizate pentru
exploatarea şi depozitarea resurselor naturale. În ceea ce priveşte spaţiul verde considerat în ansamblul său (fond
forestier, pajişti naturale, fâneţe şi pajişti secundare) în multe regiuni se constată o diminuare a spaţiilor forestiere, fapt
ce a atras la nivel mondial atenţia şi a impus adoptarea unor măsuri pentru realizarea de împăduriri. Unele regiuni rurale
sunt afectate de extinderea pajiştilor secundare din cauza scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ca urmare fie a
costurilor prea ridicate de întreţinere, fie din cauza îmbătânirii demografice din zonele rurale, tineretul fiind atras de
centrele urbane care oferă standarde de viaţă mai bune şi care au o piaţă a forţei de muncă mult mai diversificată
comparativ cu cea din zonele rurale. O altă cauză a ponderii ridicate a populaţiei vârstnice în totalul populaţiei din mediul
rural este aceea că şi în regiunile urbane s-au produs restructurări ale activităţilor economice şi implicit a crescut
numărul persoanelor disponibilizate, cărora li se adaugă persoanele ieşite din activitate la termen. Mare parte din aceste
categorii de persoane au decis să revină în satele de origine, determinând amplificarea procesului de îmbătrânire din
sate.
Din cauza nerentabilităţii economice a exploatărilor industriale, din spaţiile rurale, multe dintre acestea au fost
închise sau restructurate lucru care a determinat populaţia din aceste regiuni să-şi caute locuri de muncă şi implicit să
migreze (în unele cazuri definitiv) către alte regiuni din ţara de origine şi în unele cazuri chiar în alte ţări fapt ce a
determinat scoaterea din circuitul agricol al terenurilor deţinute de către aceştia, iar în unele situaţii chiar degradarea
fondului locativ al satelor.
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III. Evoluţia spaţiului rural românesc
În ceea ce priveşte evoluţia spaţiului rural românesc, într-un articol, Vasile Surd (2010) face o prezentare
generală luând ca perioadă de referinţă intervalul de după cel de-al doilea război mondial. Autorul identifică cinci etape
principale în dinamica regiunilor rurale: perioada de plată a datoriilor acumulate în urma războiului, către noul stat format
U.R.S.S. (1945-1958); etapa colectivizării masive (1957-1962); etapa industrializării accelerate (1963-1984); etapa
achitării totale a datoriilor externe ale României (1984-1989); etapa declinului economic şi demografic din regiunile rurale
(după 1989).
De asemenea, în spaţiul rural apar modificări generate de retrocedarea terenurilor realizată în urma aplicării
legii Nr.18/1991.
Ţinând cont de caracteristicile aşezărilor şi utilizării terenurilor în ţara noastră, se poate afirma faptul că 90% din
teritoriul României aparţine spaţiului rural. În cadrul acestuia, 70% din terenul agricol este ieşit din circulaţie, iar
majoritatea hranei vine din import (tab. 1).

Total
Total
Total
Total

Mediul
Total
Urban
Rural
% rural
Total
Urban
Rural
% rural
Total
Urban
Rural
% rural
Total

MACROREGIUNEA UNU

MACROREGIUNEA DOI

MACROREGIUNEA TREI

Anul
1990
5844104
3254148
2589956
44
6762491
3213772
3548719
52
5944833
3489658
2455175
41

Anul
1995
5573307
3146864
2426443
44
6738360
3372776
3365584
50
5869491
3551123
2318368
39

Anul
2000
5494097
3104146
2389951
44
6756320
3345889
3410431
50
5756866
3478437
2278429
40

Anul
2005
5276097
2975147
2300950
44
6585471
3205501
3379970
51
5547963
3392769
2155194
39

Anul
2010
5244137
2949135
2295002
44
6523614
3150288
3373326
52
5528968
3434105
2094863
38

MACROREGIUNEA
PATRU

4659967 4531236 4448202 4248997 4165467
Urban
2395103 2398296 2368650 2327616 2285142
Rural
2264864 2132940 2079552 1921381 1880325
% rural
49
47
47
45
45
Tabel 1 – Ponderea populaţiei rurale în totalul populaţiei, calculată la nivelul macroregiunilor de dezvoltare
(Sursă date: INS)

a)

b)

Fig. 2 Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe în mediul rural din România: a) 1990; b) 2010 (Sursă date: INS)
Din punct de vedere demografic, în regiunile rurale se constată două tendinţe generale. Una este legată de
declinul demografic care s-a accentuat începând cu anul 1995, pentru ca în intervalul 1990-2010 populaţia rurală să se
diminueze cu 1-2% (pentru cea mai mare parte a teritoriului ţării) cauza principală fiind înregistrarea unui bilanţ natural
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negativ. O evoluţie diferită se înregistrează la nivelul macroregiunii de dezvoltare doi (Moldova şi Dobrogea), unde
tendinţa generală de evoluţie este de creştere a ponderii populaţiei rurale după anul 1995 (tab. 1). A doua tendinţă este
accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, numărul populaţiei de 0-14 ani fiind în continuă scădere, în timp
ce populaţia de peste 60 ani este mai numeroasă. Această situaţie se înregistrează din două motive, pe de o parte din
cauza emigrării rurale, iar pe de altă parte din cauza reducerii ratei natalităţii (fig. 1).
Pe lângă modificările intervenite în ceea ce priveşte activităţile industriale din regiunile rurale, se pot constata
mutaţii importante şi în domeniul agriculturii.
După 1990 s-a schimbat locul agriculturii în economia naţională prin creşterea ponderii forţei de muncă ocupate
în agricultură de la 27,5% la 41,5%, modificare generată de restructurările din industrie şi construcţii care au determinat
întoarcerea populaţiei în agricultură. De asemenea nivelul de înzestrare tehnică a înregistrat o tendinţă de scădere.7
O evoluţie pozitivă au activităţile turistice din spaţiul rural deoarece în acest domeniu s-au făcut investiţii mari
generate de cererea mai mare de pachete turistice în mediul rural. Fluxul mai mare de turişti pentru spaţiile rurale este
rezultatul ameninţărilor ce există la nivel mondial asupra acestora.
Concluzii
Spaţiul rural, componentă a spaţiului geografic, este un sistem complex la realizarea căruia conlucrează atât
factorii naturali ca elemente de bază care îi dau fizionomia şi care favorizează sau nu dezvoltarea anumitor activităţi, cât
şi factorul uman (antropic) prin activităţile economice pe care le desfăşoară, dar şi prin infrastructura pe care o
construieşte.
În literatura de specialitate se vorbeşte despre caracteristica dimensională a spaţiului rural, precizându-se faptul
că acesta se poate restrânge la terenul aferent unei localităţi rurale şi se poate extinde, ce-i drept doar la nivel ipotetic la
scară planetară. Chiar dacă nu se poate vorbi despre un spaţiu rural global în sensul existenţei unei regiuni rurale care
să aibă relevanţă la nivel internaţional, prin prisma relaţiilor care se stabilesc în prezent între regiunile rurale din diferite
puncte de pe Terra s-ar putea vorbi de o reţea rurală planetară sau globală.
De asemenea, spaţiile rurale mai pot fi definite şi prin prisma unor indici cantitativi cum ar fi densitatea
populaţiei. În aceste condiţii, sunt considerate spaţii rurale cele în cadrul cărora densitatea populaţiei care trăieşte în
comunităţi rurale are o pondere de 15-50%, pentru ca regiunile cu peste 50% populaţie rurală să fie considerate
semnificativ rurale.
Ţinându-se cont de faptul că poziţia unei aşezări rurale faţă de un centru urban, corelată cu elemente legate de
potenţialul demografic şi de resursele disponibile, se poate constitui într-un factor care favorizează dezvoltarea unei
regiuni, în cadrul OECD, spaţiile rurale au fost clasificate în patru categorii: spaţii rurale dinamice îndepărtate, spaţii
rurale îndepărtate rămase în urmă, spaţii rurale intermediare dinamice şi spaţii rurale intermediare rămase în urmă.
Prin trăsăturile pe care le au, zonele rurale nu sunt omogene la nivel global, fiecare caracteristică a acestora
fiind modelată în funcţie de elementele istorice, culturale, sociale şi de aplicare a politicilor din domeniul dezvoltării rurale
la nivel local.
Caracteristicile actuale ale spaţiului rural în general sunt reprezentate de: relaţii sociale bazate pe cunoaştere
reciprocă între locuitorii satului; predominarea încă a activităţilor agricole, chiar dacă în ultimii ani s-au făcut eforturi în
sensul diversificării activităţilor economice (prin turism şi alte servicii); spaţiul rural reprezintă în acelaşi timp un furnizor
şi un angajator al forţei de muncă; spre regiunile rurale sunt atrase investiţii deoarece costurile cu forţa de muncă sunt
relativ mai mici.
În ceea ce priveşte populaţia, se constată fenomenul de îmbătrânire demografică generat de mai mulţi factori,
printre care emigraţia populaţiei tinere din regiunile rurale, revenirea către acestea a populaţiei ieşite din activitate din
zonele urbane, toate pe fondul înregistrării unui bilanţ natural negativ.
În prezent, cele mai multe şi semnificative modificări (de mediu, sociale, chiar şi culturale prin prisma
«importului» de modele din regiunile mai dezvoltate şi economice) se produc în regiunile rurale.
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EZERUL – REPERE MONOGRAFICE
Victoraş Daniel Dincă
Abstract: Ezerul monograph a village of deported. The Romanian communist system took the decision to deport the
inhabitants from Banat and Oltenia because they were considered “people’s enemies”. The dramatic story of the displaced
population in Bărăgan is a special one. During the time in this area have been established 18 villages. Ezerul, the commune which
has been inhabited by the displaced people, benefited by a school, a dispensary, a market, a local council, police office. But none of
these realities made them to feel like home or to say “home”. Their involvement in the agricultural field and building up poor houses
by their own hands were stages of the communist reeducation plan for the Romanian population. The will to live proudly without
being defeated makes them winners. We have a moral duty to these people to not forget and to reveal their story to the present
generation and the next one.
Cuvinte cheie: deportaţi, dislocaţi, Bărăgan, Banat, Oltenia, Ezerul, reeducare, învingător.
Keywords: deported people, displaced population, Bărăgan, Banat, Oltenia, Ezerul, reeducation, winner.

Regimul comunist instaurat in România a avut caracteristicile unui regim totalitar urmărind anihilarea individului,
a iniţiat şi desfăşurat deportările din Bărăgan, a avut grijă ca timp de câteva decenii, despre acest subiect să nu să se
vorbească nimic, să fie înlăturat complet din istoria actuală a României.
Evenimentele din vara anului 1951, au avut avut cauze aparent diferite, prima se referă la procesul de
sovietizare a României aflat la început, a doua cauză are legătură cu relaţiile sovieto-iugoslave şi statul român, obligat
să urmarească în politica externă aceleaşi interese cu U.R.S.S.
România participa şi ea la „războiul rece“, între cele două sisteme socialist şi capitalist, „imperialismul american
duce o politică de cucerire a dominaţiei mondiale, prin ameninţări şi agresiuni războinice împotriva popoarelor iubitoare
de pace şi libertate.Social democraţii de dreapta din Franţa, din Germania Apuseană şi din alte ţări capitaliste, ca şi clica
fascistă a lui Tito din Iugoslavia, trădând independenţa naţională a ţarilor lor, au îngenunchiat în faţa marilor bancheri şi
fabricanţi americani“.1
Divergenţele mai întâi subterane, dintre cele două state, U.R.S.S. şi Iugoslavia, au început să iasă la iveală şi
să se mărească într-un ritm cât mai alert. Cultul personalităţi lui Stalin avea un aderversar redutabil în persoana lui Iosif
Broz Tito, lider al comuniştilor din Iugoslavia care se bucura de o mare popularitate şi autoritate în rândul populaţiei.
Această situaţie va submina autoritatea de stăpân şi lider a U.R.S.S., asupra ţărilor comuniste din estul Europei.
În acest context, în plin război psihologic împotriva statului iugoslav, liderii comunişti din România, vor fi de
partea „fratelui mai mare de la Răsărit“, prin măsurile luate împotriva populaţiei din zona de graniţă cu Iugoslavia.
Acestea ar fi în mare cauzele deportării a unei părţi din populaţia Banatului şi Mehedinţului, practic a unei părţi
din populaţia aflată la frontiera cu Iugoslavia.
Pregătirea deportărilor. Aspectul intern al deportării este legat de începutul colectivizării forţate, legiferată prin
Decretul 83/ 1949. Comuniştii au folosit „ascuţirea luptei de clasă dintre ţărănimea săracă şi mijlocaşă, pe deoparte, şi
chiaburime, pe de altă parte“2, pentru a înfrânge rezistenţa ţărănimii faţă de acest proces prin distrugerea reacţiunii de la
sate, reprezentată de cea din urmă. Deportările au reprezentat şi un bun prilej de a înlătura elementele incomode care
au primit titulatura de chiaburi.
Modelul folosit de Tito, implica menţinerea proprietăţii private în agricultură, model care ar fi încurajat o
rezistenţă considerabilă din partea ţarănimii din zona Banatului, de aici apare nevoia unei zone de siguranţă la graniţa cu
Iugoslavia prin dislocarea populaţiei considerată nesigură.
La cele menţionate se poate adăuga faptul că în ţară se aflau în plin proces de constituire a gospodăriilor
colective, fapt întâmpinat cu rezistenţă şi în Banat.
Deportarea în Bărăgan a fost gândită şi pregătită îndelung de organele de partid şi de cele represive ale statului
comunist. În raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din martie 1949, consacrată procesului de
transformare socialistă a agriculturii, se menţiona necesitatea „îngrădirii şi lichidării elementelor capitaliste din
agricultură“.
O parte din legislaţia folosită la deportarea locuitorilor din Banat şi Mehedinţi, a avut la bază H.C.M. 200/1950,
H.C.M. 326/1950, H.C.M. 1154/26 octombrie 1950, 344/15 martie1951.3
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Ministerul Afacerilor Interne, propune prin reprezentantul său Teohari Georgescu, modificarea şi completarea
H.C.M. 1154/26 octombrie1950, măsură stabilită prin H.C.M. 344/15 martie 1951, care propune la art. 6 „Ministerul
Afacerilor Interne va putea dispune prin decizie, mutarea din centrele aglomerate a oricărei persoane care nu-şi justifică
prezenţa în aceste centre, precum şi mutarea din acea localitate a persoanelor care, prin manifestările faţă de poporul
muncitor, dăunează construirii socialismului în Republica Populară Română. Celor mutaţi li se va stabili domiciliu
obligatoriu în orice localitate“.4
Zona vizată era frontiera cu Iugoslavia pe o rază de 25 km şi se întindea între satele Beba Veche din judeţul
Timiş, respectiv Gruia din judeţul Mehedinţi, acoperind 203 localităţi plasate din actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin şi
Mehedinţi.
Persoanele vizate de reglementările elaborate de autorităţile comuniste, au împărţit persoanele dislocate în trei
categorii de elemente periculoase: prima categorie este formată din cetăţeni ai statelor imperialiste şi ai Iugoslaviei,
precum şi persoanele cărora aceste state nu le mai recunosc cetăţenia, funcţionarii epuraţi, militarii deblocaţi şi liberii
profesionişti excluşi. A doua categorie este reprezentată de refugiaţii din Basarabia, macedonenii, elementele care au
făcut parte din unităţile S.S., titoiştii, contrabandiştii şi călăuzele pentru trecere frauduloasă a frontierei, rudele celor care
au fugit din ţară, cârciumari, foştii comercianţi, industriaşi şi moşieri. Din a treia categorie făceau parte foşti deţinuţi de
drept comun care au săvârşit infracţiuni grave.
Din datele statistice reiese că au fost strămutate forţat în Bărăgan, 40.320 de persoane considerate ,,duşmani“
ai comunismului clasificaţi după cum urmează: 19 034 de chiaburi şi cârciumari, 8.447 de basarabeni, 3.557 de
macedoneni, 2.344 de persoane care colaboraseră cu armata germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
1.330 de cetăţeni străini, 1.218 de persoane care aveau rude refugiate în străinătate, 1.054 de susţinători ai mareşalului
Iosif Broz Tito, 731 de duşmani ai regimului socialist, 590 de persoane care vieţuiau în afara frontierei, 367 de persoane
care susţinuseră rezistenţa anticomunistă, 341 de criminali deţinuţi.5
Realizarea acţiunilor de deportare. Au fost înfiinţate 18 noi localităţi: Ezerul, Dâlga, Dropia, Pelicani, Olaru
Movila Gâldăului, Valea Viilor Salcâmi,Lăteşti ,Viişoara, Răchitoasa, Bumbăcari, Schei, Valea Călmăţuiului, Zagna,
Măzăreni, Frumuşiţa, în regiunile Ialomiţa,Galaţi şi Brăila.6
În august 1951, la două luni după declanşarea procesului şi debarcarea dislocaţilor în câmpia Bărăganului,
aglomerarea de bordeie intră în legalitate prin „formarea de centre de populaţie în care se stabiliseră muncitorii agricoli
din alte regiuni“
Localitatea Ezerul a fost aşezată pe raza comunei Cacomeanca, la aproximativ 4km distanţă de localitatea cu
acelaşi nume, iar în perioada 1951-1952 a purtat numele de Cacomeanca Nouă. Numele noii aşezări a avut în
componenţă adjectivul „nou“ pentru a o deosebii de vechea aşezare. Aşezarea a fost împărţită în 486 de loturi, formate
din 2.500m² pentru locuinţe şi gospodării personale din terenurile G.A.S. sau se va face schimb de terenuri cu particulari.
Casele au fost ridicate de locuitorii deportaţi, folosind materia primă din zonă, chirpică, pământ bătut, paie şi
stuf. În toamna anului 1951 se confecţionaseră 51.000 bucăţi de chirpici, iar materialul lemnos, ferestrele şi uşile
necesare ridicării locuinţelor,au fost aduse de autorităţile locale. Autorităţile comuniste au constatat o nemulţumire
crescândă în rândul dislocaţilor cu caracter general creată de faptul „că aceştia nu au lemne de foc fiind nevoiţi zilnic să
vină la sediul Sfatului Popular“. Din cauza lipsei de combustibil, dislocaţii din Cacomeanca Nouă au distrus 5 ha de
pădure, lemnul rezultat a fost folosit la construcţia de locuinţe cât, la încălzirea acestora şi prepararea hranei.7
Localitatea Ezerul a avut 353 de case de locuit şi o reţea stradală numerotată de la A-F. Locuinţele ridicate au
fost împărţite în două categorii, în funcţie de numărul de locuitori, şi împărţite în următorul mod: 58 case de tip mare, 291
case de tip mic şi 4 case având ca destinaţie şcoală, primărie, dispensar şi magazin comunal. 8 Casele au fost ridicate de
dislocaţi respectând dimensiunile impuse. Întâlnim case de tip mic, cu două camere, cu dimensiunile 4,80m lăţime şi
7,20 m lungime, şi case de tip mare aveau trei camere cu următoarele dimensiuni: 5,30m lăţime, 11,30m lungime
(fiecare dintre ele aveau două şi trei ferestre).9
Materialul utilizat la construcţie a fost pământul galben, lemnul şi stuful care să găsea din abundenţă in lunca
Dunării, iar grija faţă de condiţiile de locuit se manifesta şi prin impunerea unei anumite grosimi a pereţilor de 40 cm. O
problemă deosebită este reprezentată de aprovizionarea cu apă, iar în primele săptămâni nu începuse săparea puţurilor.
La Ezerul aprovizionarea cu apă se făcea foarte greu, fuseseră găsiţi specialişti pentru săparea puţurilor, dar nu se
prezentaseră la muncă, şantierul de abia începuse a fi organizat, în perioada 27-28 iunie 1951, deoarece inginerii
4
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cadastrali nu fixaseră perimetrul comunei. În domeniul sanitar datorită calităţii îndoielnice a apei, este semnalată apariţia
unei epidemii de febră tifoidă, la nivelul localităţii Cacomeanca Nouă întâlnim 32 de cazuri.10
Situaţia apei potabile este rezolvată prin săparea celor 36 de puţuri, 7 puţuri asigură apa pentru suta de familii,
în condiţiile în care apa se afla la 25m adâncime, iar costul unui astfel de puţ este de 8.500 lei. 11 Administraţia locală se
împrumută la G.A.S. Olga Bancic Cacomeanca, de 5m³ cherestea pentru săpatul fântânilor în noul sat, cu obligaţia de a
înapoia cât mai repede cantitatea primită.12
Numarul celor dislocaţi în mijlocul Bărăganului, în localitatea Ezerul, a fost pentru o perioadă de patru ani
următorul: în 1951 – 1.496 locuitori, în 1952 – 1.468 locuitori, în 1953 – 1.494 locuitori şi în 1954 – 1.419 locuitori. Datele
statistice sunt mai detaliate pentru anul 1954, când cei 1.419 locuitori, se împart în funcţie de sex astfel: 710 bărbaţi şi
709 femei. Structura pe categoriide vârstă a fost următoarea: 0-7 ani 129 locuitori, 8-14 ani 135 locuitori, 15-24 ani 241
locuitori, 25-35 ani 239 locuitori, 36-45 ani 169 locuitori, 46- 50 ani 129 locuitori, peste 50 ani 381 locuitori.
În anul 1954, locuitorii Ezerului aveau următoarea origine etnică: români 915 persoane, maghiari 18, germani
204, bulgari 2, polonezi 17, cehi 43, sârbi 47 şi macedoneni 173.13 Ocupaţiile întâlnite erau de: tâmplari, dulgheri,
lăcătuşi, instalatori, sobari, frizeri, potcovari, agricultori, contabili, şoferi şi învăţători care îşi desfăşurau activitatea în
G.A.S.-ul din zonă, S.M.T.-uri, şantiere, Staţia de egrenat bumbac etc.
În 21 mai 1952 este dat în folosinţă localul Şcolii Elementare, construită din chirpici, având 35,8m lungime, 15
m lăţime şi împărţit în 4 săli de clasă, 1 cancelarie, 3 camere pentru pentru materiale, 1 culoar şi două antreuri. Învelişul
este din stuf şi nu prezenta siguranţă contra ploilor.14 Activitatea didactică la clasele I-VII,a fost susţinută de profesori şi
învăţători, dintre care putem enumera pe Balman Iacob, Caraion Ion, Caraion Elena, Hiriza Petru, Chirici Tomislav.
Numărul copiilor prezenţi la şcoală nu este constant, diferenţele apar datorită plecării şi venirii familiilor de deportaţi.
Situaţia este exemplificată pentru anii şcolari 1952/1953, când şcoala funcţiona cu 7 clase, de la I-VII, având un număr
de 145 elevi, şi 1953/1954, când numărul copiilor înscrişi este în scădere, ajungând la 136 elevi. În toamna anului 1955
şcoala avea o singură elevă în clasa a IV-a, părinţii au hotărât să se mute într-o localitate vecină în condiţiile ridicării
restricţiilor de domiciliu obligatoriu, unitatea de învăţământ se desfiinţează.15
Calavrul celor deportaţi în Bărăgan ia sfârşit începând cu 1955-1956, când situaţia pe plan extern devine mai
relaxată şi datorită morţii lui Stalin în 1953. Revenirea deportaţilor sa realizat în urma tratativelor purtate de partea
iugoslavă şi cea română, respectiv a celor doi lideri comunişti Tito şi Gheorghe Gheorhiu-Dej. Demolarea localităţii
Ezerul începe în 1958, acţiune continuată treptat prin părăsirea ei şi revenirea locuitorilor în satele de origine, o mică
parte dintre ei se stabileşte în localităţile din apropiere sau în oraşul Călăraşi. După iarna anului 1961/1962 cu vânturi
puternice şi precipitaţii abundente, casele rămase fiind neîntreţinute sau deteriorat. Vatra satului, mult redusă în urma
depopulării, era situată acum la 200m de şoseaua naţională Bucureşti-Călăraşi şi era formată din 32 case locuite şi 15
case nelocuite. ,,Din punct de vedere arhitectural localitatea avea un aspect necorespunzător în comparaţie cu ideea
transformării şi sistematizării satelor“16, din cauza construcţiilor răspândite pe întreg intravilanul. Începând cu 1964 satele
de deportaţi aveau să dispară, casele demolate în întregime, terenul arat, ca urmele detenţiei cu caracter politic să
dispară.
Concluzii. Se poate afirma că dislocările şi deportările au reprezentat o perioadă neagră din istoria
comunismului. Afirmaţia deportaţilor din Bărăgan că acesta a reprezentat o versiune românească a Siberiei, este
perfect adevărată.
O parte din fostele persoane deportate în Ezerul continuă să trăiască şi astăzi în comuna Grădiştea şi oraşul
Călăraşi, alături de familiile băşinaşe. Drama trăită de locuitorii deportaţi a fosz evidentă, chiar şi documentele regimului
comunist nu au putut ascunde o realitate destul de crudă, care începe sa fie dezvăluită de supravieţuitori. Avem datoria
sa nu uităm şi să arătăm adevărata dimensiune a istoriei locuitorilor Băraganului Se poate spune că întinsa câmpie a
Bărăganului, a reprezentat o variantă românească a Siberiei.
În memoria locuitorilor din Banat, deportaţi în localitatea Ezerul, a fost ridicat un monument în centrul comunei
Grădiştea.
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TURISMUL DURABIL ÎN PARCURILE NAŢIONALE DIN ROMÂNIA.
STUDIU DE CAZ – PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI
Camelia Panciu
Dr. Gabriela Dîrloman
Dr. Manuela Mocanu Jaber
Abstract: Sustainable Tourism in the National Parks of Romania. Case Study: The Piatra Craiului National Park.
Nowadays, Sustainable Development is a concept which can be applied for tourism as well. The most valuable form of Sustainable
Tourism is Ecotourism, which implies the conservation of protected areas and which has increased annually with 20-34% all over the
world (according to The International Society for Ecotourism, 2008). According to the Law 49/2011, in Romania, there are over 1100
protected areas, with different management types. Among these, the Piatra Craiului National Park can be seen as a model for a
Sustanaible Tourism based on Ecotourism, taking into account its valuable touristic potential, reflected in the diverse and spectacular
landforms and landscapes, in rich flora, fauna species of game and hunting or in rural traditions. The negative impact generated by
tourists and local peoples’ activities, have urged the Park Administration to zoning the Park in four management protected areas. A
key factor in developing the Ecotourism in this park is to achieve a traditional product development program, designed to increase
revenues in local communities and financial support of the Park activities and also a program for the recreation and education of
tourists. Among the instruments of promoting this type of tourism in the Piatra Craiului National Park, we can mention increasing
public awareness through effective communication and non-formal education (using the different Park areas as outdoor classes).
The Sustainable Development of Tourism in the national parks of Romania must be preceded by the adoption of a model, developed
from the earliest ages of ’ecological intelligence’, of environmental research skills, so that young people might be aware of the
environmental issues and solutions to be offered for the nature conservation.
Cuvinte cheie: Turism durabil, ecoturism, arie protejată, parc naţional, Munţii Piatra Craiului, produs ecoturistic, educaţie
non-formală
Key words: Sustainable Tourism, Ecotourism, Protected Area, National Park, The Piatra Craiului Mountains, Ecotouristic
product, Non-formal Education

Capitolul 1. Turismul în contextul dezvoltării durabile
În secolul 21, date fiind schimbările rapide ale mediului, dar şi ale civilizaţiei umane, conceptul de
‘DEZVOLTARE DURABILĂ’ se poate aplica oricărui domeniu economic. În acest context, turismului îi revine rolul
esenţial de a observa şi promova obiectivele generale ale societăţii. Astfel, se poate fundamenta echilibrul dintre
activităţile turistice şi cele ale dezvoltării durabile.
Strategia naţională a dezvoltării economico-sociale durabile pe termen mediu priveşte turismul ca un sector
prioritar, considerându-se că este capabil să contribuie cu o pondere însemnată la relansarea şi redresarea economică a
României. Pentru aceasta este necesară adâncirea în timp şi spaţiu a relaţiei mediu-economie, care implică realizarea
unui echilibru între efectele negative şi cele pozitive rezultate din derularea activităţilor turistice.
În publicaţia OMT: „Turismul în anul 2010“ se specifică următoarele: „TURISMUL DURABIL dezvoltă ideea
satisfacerii nevoilor turiştilor actuali şi ale industriei turistice şi, în acelaşi timp, a protejării mediului şi a oportunităţilor
pentru viitor. Se are în vedere satisfacerea tuturor nevoilor economice, sociale, estetice, ale actorilor din turism,
menţinându-se integritatea culturală, ecologică, diversitatea biologică şi toate sistemele care susţin viaţa“ (Băltareţu
Andreea Mihaela, 2007). Turismul durabil acoperă toate formele şi activităţile din industria ospitalităţii, incluzând turismul
convenţional de masă, turismul cultural, montan, de litoral, balnear, de afaceri, rural etc.
Dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, iar legătura dintre turism şi mediu este mult mai puternică
decât în cazul altor industrii. De multe ori, turismul a creat efecte economice, sociale sau ecologice negative, iar
contracararea acestora nu se poate realiza decât printr-un management profesional, care să atragă în procesul
decizional toţi factorii implicaţi în dezvoltarea turismului.
Colaborarea dintre autorităţi (care dispun de instrumente legislative, economice, sociale), agenţi economici
(care iniţiază proiecte de amenajare şi servicii turistice), cei care militează pentru protecţia mediului şi păstrarea
moştenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, tur-operatori şi agenţii de turism şi, nu în ultimul rând, turişti, ca
beneficiari, este absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a turismului.
Cea mai valoroasă formă de manifestare a turismului durabil este ECOTURISMUL. Valorificarea cadrului
natural reprezintă una dintre cerinţele fundamentale ale ecoturismului. Acest enunţ lasă de fapt o uşă larg deschisă unei
game variate de activităţi, cu condiţia ca acestea să respecte condiţiile enunţate mai sus. Din această perspectivă,
ecoturismul interferează cu alte forme de călătorie bazate pe natură. Astfel, în cadrul activităţilor ecoturistice pot fi
incluse: tipuri de activităţi de aventură (de exemplu rafting, canoeing, turism ecvestru pe trasee prestabilite, schi de tură,
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excursii cu biciclete pe trasee amenajate etc.); excursii/drumeţii organizate cu ghid; tururi pentru observarea naturii
(floră, faună); excursii de experimentare a activităţilor de conservare a naturii; excursii în comunităţile locale (vizitarea de
obiective culturale, vizitarea fermelor tradiţionale, vizionarea de manifestări cultural tradiţionale, consumul de produse
alimentare tradiţionale, achiziţionarea de produse tradiţionale non alimentare etc.). În categoria “ecoturist” poate intra şi
o persoană care în timpul sejurului într-o staţiune turistică cumpără un program ecoturistic de o zi în cadrul unui parc
naţional din apropiere, chiar dacă activităţile desfăşurate în natură ocupă doar o mică parte din sejurul său.
Societatea Internaţională de Ecoturism (TIES) a identificat principalele tendinţe ale acestei forme de turism la
nivel internaţional: începând din 1990, ecoturismul s-a dezvoltat cu 20-34% anual; în 2004 ecoturismul s-a dezvoltat la
nivel global de 3 ori mai mult decât industria globală a turismului; piaţa internaţională a turismului bazat pe natură se
dezvoltă în prezent cu 10-12% anual; piaţa turismului clasic în cadrul staţiunilor turistice s-a maturizat, iar creşterea sa
va rămâne constantă. Spre deosebire de aceasta, turismul bazat pe experienţe - ecoturism, turism în natură, turism
cultural – se află printre sectoarele care se pot dezvolta foarte repede în următoarele două decenii; cea mai mare parte a
expansiunii turismului se desfăşoară în interiorul şi în apropierea ariilor naturale; turismul durabil ar putea să se dezvolte,
ajungând la 25% din piaţa globală a turismului în următorii 6 ani.
Capitolul 2. Turismul de arii protejate în România
Turismul de arii protejate, în general şi cel de Parcuri Naţionale în special, poate fi privit mai întâi ca o
oportunitate de afaceri, apoi ca un concept cu principii, studiat de cercetători şi organizaţii non-guvernamentale şi ca un
segment de piaţă în plină evoluţie. Există multe trăsături asociate cu ideea de turism de arii protejate, printre care:
durabilitate, responsabilitate, protejare, conservare, atitudine prietenoasă faţă de mediu şi nu în ultimul rând „verde”, un
cuvânt la modă pentru această nouă industrie.
Datorită rolului avangardist al promovării susţinute a protejării mediului ambiant, în contextul globalizării, un rol
deosebit de important îl are ecoturismul în parcurile naţionale. Prin ecoturism se elucidează o explozie de interese, el
fiind privit ca un mecanism de dezvoltare a industriei turistice, în general, cu scopul de a corespunde modelelor de
dezvoltare durabilă, în primul rând, generând şi atribuind o valoare economică protecţiei mediului înconjurător, precum şi
evidenţiind valorile culturale şi naturale ale comunităţilor locale.
Ca rezultat al cercetărilor teoretice privind noţiunea de ecoturism, se constată că modul de tratare a definiţiilor
oferite de diverşi autori este generat de disponibilitatea resurselor naturale drept bază a dezvoltării ecoturismului în
zonele respective şi modul de desfăşurare a acestei forme de turism în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a societăţii.
În vederea adecvării noţiunii la realitatea practică a ariilor protejate, cu privire la desfăşurarea acestui gen de
activitate, este propusă următoarea definiţie: ECOTURISMUL este o formă de turism, bazată pe cunoaşterea naturii,
schimbul cultural şi respectul faţă de mediul ambiental, desfăşurat în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile,
contribuind la conservarea biodiversităţii, la păstrarea valorilor culturale şi sociale, la bunăstarea comunităţii-gazdă şi
satisfacerea cererii turiştilor. Această definiţie se referă la orice tip de activitate turistică, începând cu simpla şedere în
cadrul unei zonei naturale şi sfârşind cu grija faţă de mediu.
În paralel cu noua noţiune, s-a cristalizat şi alt concept precum Ecomarketingul. ECOMARKETINGUL
TURISTIC reprezintă un domeniu al marketingului pentru orientarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice,
concretizat printr-un ansamblu coerent de activităţi practice de ecoturism, programate şi desfăşurate printr-un
instrumentar de marketing adecvat, în scopul satisfacerii atât a doleanţelor consumatorilor, a intereselor întreprinzătorilor
turistici cât şi a intereselor comunităţii, care vizează protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunăstării sociale pe
termen lung. Chiar dacă, pe parcurs, ecomarketingul a fost supus unor confuzii şi interpretări controversate, raportul
dintre „arta de a vinde” şi ecoturism s-a axat pe trei opţiuni strategice: conservarea naturii, promovarea ariilor protejate,
beneficii pentru comunităţile locale şi limitrofe.
Cea mai mare încercare a ecomarketingului turistic, a profesioniştilor ariilor protejate şi a tuturor ecologiştilor de
astăzi este de a găsi noi modalităţi de a demonstra că folosirea durabilă a resurselor naturale şi conservarea naturii au o
relevanţă fundamentală pentru viaţa de zi cu zi a oamenilor, inclusiv a celor care poate că nu vor vizita niciodată o arie
protejată. Prin formele de promovare a turismului în parcurile naţionale trebuie să transpară importanţa vitală a mediului
lor natural ca un sistem de întreţinere a vieţii.
O evoluţie pozitivă are TURISMUL DE ARII PROTEJATE, înregistrându-se o creştere a interesului faţă de
acest gen de călătorie. Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii (IUCN) defineşte aria protejată astfel: „un spaţiu
geografic clar delimitat, recunoscut, desemnat şi administrat în baza unor acte legale sau prin alte mijloace eficiente, cu
scopul de a se realiza conservarea pe termen lung a naturii, precum şi a serviciilor de mediu şi a valorilor culturale
asociate”.
Evoluţiile cantitative sunt însoţite de o suită de mutaţii calitative, printre cele mai importante putându-se
enumera: creşterea cererii pentru turismul în ariile protejate, motivată în special de creşterea rolului acestor areale în
conservarea ecosistemelor naturale din majoritatea ţărilor lumii; diversificarea ofertei, prin faptul că în prezent ariile
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protejate oferă numeroase oportunităţi pentru petrecerea vacanţelor, răspunzând unor nevoi ale turiştilor din ce în ce mai
variate; îmbunătăţirea serviciilor oferite în ariile protejate a devenit un ţel pe care mulţi organizatori de turism din aceste
areale doresc să-l atingă, datorită pretenţiilor din ce în ce mai mari ale turiştilor sosiţi în aceste areale; participarea activă
se înscrie ca una dintre tendinţele semnificative ale turismului în ariile protejate, motivată de faptul că turiştii simt nevoia
de a se implica activ în procesul de conservare, conştientizare, promovare a acestor areale; promovarea ecoturismului
ca principală activitate turistică desfăşurată în ariile protejate – managerii acestora şi organizatorii de turism din întreaga
lume văd în organizarea ecoturismului principala activitate turistică care se desfăşoară, pe de o parte, cu un impact
redus, aproape minim, asupra mediului, iar pe de altă parte prin rolul educativ al acestuia.
În urma introducerii ecoturismului ca alternativă la turismul de masă, a fost posibilă realizarea unui profil relativ
al persoanei care participă la programele ecoturistice. Astfel, ecoturistul poate fi descris ca fiind o persoană: cu studii
peste medie, de obicei studii superioare; iubitoare de natură, cu un simţ dezvoltat al aventurii, interesată să cunoască
lucruri noi despre cultura diferitelor zone sau despre mediul înconjurător şi să ia parte la experienţe inedite; sensibilă la
problemele de mediu sau cel puţin deschisă spre implicare în protejarea naturii; cei mai mulţi ecoturişti sunt susţinători
sau membri ai unor organizaţii bazate pe natură; vârsta medie între 35-54 ani, variind în funcţie de activităţile
desfăşurate şi de alţi factori cum ar fi costul călătoriei. Trebuie totuşi avut în vedere faptul că odată cu fenomenul de
îmbătrânire a populaţiei în ţările dezvoltate, vârsta medie pentru acest segment este în continuă creştere; sexul – 50%
femei şi 50% bărbaţi, dar s-au constatat diferenţe clare, în funcţie de tipul activităţii desfăşurate (pentru ţara noastră se
constată o proporţie mai mare a bărbaţilor); cu o situaţie materială peste medie, ţinând cont de faptul că programele
ecoturistice oferă o satisfacţie mult mai mare decât cele ale turismului de masă, dar sunt de obicei mai costisitoare; cu o
stare de sănătate bună, având capacitatea de a depune efort fizic. Odată cu creşterea mediei de vârstă a populaţiei care
practică această formă de turism, scade cererea pentru activităţi solicitante şi creşte interesul pentru activităţi cum ar fi
studiul naturii, observarea vieţii sălbatice; principalele motivaţii ale călătoriilor sunt: observarea peisajelor, observarea
naturii sălbatice şi realizarea de drumeţii.
În România, ariile protejate constituie spaţiile propice practicării turismului durabil, primele recunoaşteri
internaţionale ale valorii ariilor protejate româneşti, datând din 1979, când Retezatul şi Pietrosul Rodnei au fost
recunoscute ca Rezervaţii ale Biosferei, sub auspiciile programului UNESCO - Man and Biosphere (MAB). În 1990,
MAPPM dă Ordinul nr. 7 privind constituirea unui număr de 13 parcuri naţionale, între care Parcul National Retezat era
deja constituit, ordin care a provocat o oarecare confuzie deoarece se referea doar la suprafeţele de fond forestier din
parcurile naţionale şi nu şi la suprafeţele care conţin goluri alpine. În 1999/2000 – se înfiinţează primele 3 administraţii
de parcuri naţionale şi naturale pentru Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Vânători
Neamţ. Înfiinţarea acestora şi activităţile de management derulate între 2000 şi 2006 au fost sprijinite de Fondul Global
de Mediu (GEF – Global Environmental Fund) prin Banca Mondială, prin Proiectul Managementul Conservării
Biodiversităţii, cofinanţat de Guvernul României şi Regia Naţională a Pădurilor. În 2000, a fost adoptată Legea nr.5
privind amenajarea teritoriului naţional, prin care s-a determinat suprafaţa ariilor protejate din România. Această lege a
reprezentat o centralizare a tuturor ariilor naturale protejate până la acea dată, dar şi a unor propuneri făcute în cea mai
mare parte de consiliile judeţene, multe din acestea fără a fi susţinute şi de o documentaţie ştiinţifică corespunzătoare. În
2001 apare primul act normativ al ariilor protejate şi pentru conservarea biodiversităţii, OUG 236/2000 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 462/2001. În
2002 se demarează procesul de clarificare a limitelor pentru ariile protejate existente la acea dată şi materializarea lor în
GIS tot ca parte a proiectului care a permis înfiinţarea primelor administraţii şi elaborarea primei legi a ariilor protejate. În
2003 se adoptă acte normative specifice ariilor protejate, care legiferează limitele acestora, se fac precizări referitoare la
zonarea internă şi la măsuri speciale de management şi se stabileşte procedura de încredinţare în administrare. În 2004
are loc încheierea de contracte de administrare între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru 16 parcuri
naţionale şi naturale cu Regia Naţională a Pădurilor - RomSilva şi pentru Parcul Naţional Ceahlău cu Consiliul Judeţean
Neamţ. În 2005, se declară prin HG nr.1581, Parcul Naţional Defileul Jiului, 3 rezervaţii naturale şi prima arie de
protecţie specială avifaunistică, Pădurea Ciuaşului, în total 11.324 ha. În 2006, se pune în discuţie pentru prima dată
înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Arii Protejate şi se desemnează Parcul Natural Lunca Muresului ca sit RAMSAR - Zona
Umedă de Importanţă Internaţională. În 2007 sunt desemnate ariile speciale de importanţă avifaunistică (SPA) prin HG
nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România, precum şi siturile de importanţă comunitară (PSCI), prin Ordinul de Ministru
nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. În 2008, se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Arii
Protejate (ANAP) prin hotărâre de guvern.
În Legea 49/2011, aria protejată este definită ca zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi
animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă
natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare,
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stabilit conform prevederilor legale. Ariile protejate pot avea unul sau mai multe obiective de management, respectiv
cercetarea ştiinţifică, protecţia sălbăticiei (zonelor fără intervenţie umană) – excluderea oricărei forme de exploatare a
resurselor naturale care contravin obiectivelor de management, protecţia diversităţii speciilor şi a diversităţii genetice,
menţinerea serviciilor de mediu, protecţia caracteristicilor naturale şi culturale, turism şi recreere, educaţie, utilizarea
durabilă a resurselor şi ecosistemelor naturale, menţinerea activităţilor culturale şi tradiţionale.
În funcţie de principalele obiective de management dintr-o arie protejată, aceasta aparţine unei anumite
categorii de management sau categorii de arii protejate: rezervaţii ştiinţifice (77), parcuri naţionale (13), monumente ale
naturii (230), rezervaţii naturale (661), parcuri naturale (14), rezervaţii ale biosferei (3), zone umede de importanţă
internaţională (5), arii de protecţie avifaunistică (108), situri de importanţă comunitară (273) (Anuarul Statistic al
României, 2009).
Deşi sunt mai puţine ca număr, PARCURILE NAŢIONALE au o arie largă de răspândire la nivelul ţării. Acestea
au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic al României. Ele
cuprind elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, coloristic, faunistic, hidrologic, geologic,
paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură şi oferă posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (Tabel 1).
Tabel 1: Perspectiva dezvoltării reţelei de parcuri naţionale în judeţele din România
NR.
PARCURI NAŢIONALE
JUDEŢUL
SUPRAFAŢA(HA)
CRT.
2006
2007
2008
2009
1
Domogled - Valea Cernei
Caraş Severin,
61.190,.03 61.190,.03 61.190,.03 61.190,.03
Mehedinţi, Gorj
2

Semenic - Cheile Caraşului

Caraş Severin

36.219,39

36.219,39

36.219,39

36.219,39

3

Cheile Nerei - Beuşniţa

Caraş Severin

36.706,99

36.706,99

36.706,99

36.706,99

4

Retezat

Hunedoara

38.117,06

38.117,06

38.117,06

38.117,06

5

Piatra Craiului

Argeş, Braşov

14.781,33

14.781,33

14.781,33

14.781,33

6

Cozia

Vâlcea

16.720,65

16.720,65

16.720,65

16.720,65

7

Cheile Bicazului - Hăşmaş

Harghita, Neamţ

6.933,23

6.933,23

6.933,23

6.933,23

8

Ceahlău

Neamţ

7.739,05

7.739,05

7.739,05

7.739,05

9

Călimani

Bistriţa - Năsăud,
Harghita, Mureş,
Suceava

23.915,37

23.915,37

23.915,37

23.915,37

10

Rodna

Bistriţa - Năsăud,
Maramureş,
Suceava

47.207

47.207

47.207

47.207

11

Munţii Măcinului

Tulcea

11.114,15

11.114,15

11.114,15

11.114,15

12

Buila - Vânturariţa

Vâlcea

4.490,5

4.490,5

4.490,5

4.490,5

13

Defileul Jiului

Gorj, Hunedoara

13.782

13.782

13.782

13.782

318917

318917

318917

318917

SUPRAFAŢA TOTALĂ

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2006, 2007, 2008 2009.
În România, cel care ocupă cea mai mare suprafaţă este PARCUL NAŢIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI,
situat în latura de sud-vest a ţării, în extremitatea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali, desfăşurându-se pe suprafaţa a
trei judeţe şi anume Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj. Din punct de vedere geografic, parcul naţional se înscrie total în
spaţiul montan şi cuprinde un întreg bazin hidrografic, în partea vestică fiind mărginit de Masivul Godeanu şi Munţii
Cernei, iar în partea estică de Munţii Vâlcanului şi Mehedinţi.
Elementele naturale deosebite sunt peisajele spectaculoase datorate reliefului carstic şi vegetaţiei. Îmbinarea
diverselor elemente naturale, şi anume peşteri termale unice în România şi foarte rare pe Glob, făgete nepătrunse de
intervenţia omului şi care dăinuie de veacuri, cascade, conferă o desfăşurare spectaculoasă a ariei naturale protejate
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(între altitudinile 170 m şi peste 2000m). Zona este caracterizată de: condiţiile climatice deosebite – pătrunderea
maselor de aer mediteraneene; relief carstic - peste 100 peşteri, avene, chei impresionante, doline de mari dimensiuni,
precum şi renumitele ciuceve şi geanţuri care mărginesc cursul Cernei; biodiversitatea floristică şi faunistică - elemente
daco-balcanice, mediteraneene; plantele superioare sunt prezente prin 1.051 specii, multe fiind rarităţi floristice. Se
remarcă pinul negru de Banat, alunul turcesc, tisa, iedera albă, angelica, ghimpele. Un element faunistic reprezentativ în
zonă este vipera cu corn. De asemenea, se pot întâlni: scorpionul carpatic, şarpele lui Esculap, colonii mari de lilieci (în
peşteri) sau mamifere de dimensiuni mai mari, cum ar fi vulpea, jderul de copac, bursucul, pisica sălbatică, vidra,
căpriorul, ursul şi râsul.
Autorităţile au introdus în Legea 49/2011, un nou articol prin care Ministerul Mediului şi Pădurilor poate dispune
încetarea regimului de arie naturală protejată pentru zonele care şi-au pierdut valorea şi capacitatea conservativă pentru
care a fost declarată iniţial. Acest articol este combătut de specialişti deoarece Ministerul Mediului şi Pădurilor nu este
for ştiinţific, nu el a înfiinţat ariile naturale protejate de la noi din ţară, ci specialiştii, membrii Academiei Române. În
opinia acestora, normal ar fi ca instituţia care a dat hotărârea de înfiinţare a ariei, împreună cu mai mulţi specialişti, să
aibă ultimul cuvânt de spus cu privire la desfiinţare.
În prezent, ariile naturale protejate nu beneficiază de nici un fel de sprijin din partea statului român, în condiţiile
în care acestea reprezintă cea mai valoroasă parte a patrimoniului natural naţional al ţării, România fiind ţara Uniunii
Europene cu cea mai bogată şi valoroasă biodiversitate. Iniţiativele legislative nu ar trebui să amplifice „paper park
syndrom”, ci ar fi de preferat o mai bună cunoaştere şi gestionare a problemelor şi conservarea ariilor protejate deja
constituite.
Managementul unei arii protejate este elementul cheie pentru atingerea scopului pentru care s-au desemnat
ariile protejate. Managementul se realizează de către administratorii unei arii protejate, fie că este vorba de structuri de
administrare special constituite, respectiv administraţii de arii protejate sau de custozi.
Legea 49/2011 aduce şi în această privinţă unele modificări. Administrarea ariilor naturale protejate se va putea
face prin structuri de administrare special constituite cu personalitate juridică şi aflate în subordinea unor Regii
Autonome, companii şi societăţi naţionale şi comerciale, autorităţi ale administraţiei publice locale aflate în coordonarea
Ministerului Mediului. Pentru terenurile din arii naturale protejate, deţinute în regim de proprietate privată sau
concesionate, proprietarii sau concesionarii primesc compensaţii pentru respectarea prevederilor restrictive din Planul de
Management al parcului.
Din totalul de 982 arii naturale protejate existente în România, 11 au fost atribuite în custodie în 2007. Totalul ariilor
naturale protejate pentru care s-au încheiat convenţii de custodie este de 347, conform bazei de date existente la Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului.
Prin diversitatea oferită de ariile protejate ale României, activităţile turistice practicate în aceste spaţii pot îndeplini
cerinţele impuse de un turism durabil.
Capitolul 3. Turismul durabil în Parcul Naţional Piatra Craiului
În anul 1999, a început demararea celui mai ambiţios proiect de conservare a naturii din România:
Managementul Conservării Biodiversităţii, proiect care a contribuit la crearea Administraţiei Parcului Naţional Piatra
Craiului, a planului de management şi la realizarea centrului de vizitare.
Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, în anul 2007, suprafaţa parcului este propusă ca Sit de Importanţă
Comunitară (SCI) RO SCI 0194 “Piatra Craiului” în cadrul Reţelei Ecologice Europene – Natura 2000. Parcul Naţional
Piatra Craiului deţine Diploma Europeană pentru arii protejate, distincţie acordată de către Consiliul Europei pentru
modul de gospodărire al acestuia.
Finanţarea este asigurată de către Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, iar structura de administrare a
Parcului Naţional Piatra Craiului cuprinde 13 posturi, din care 7 rangeri. Sediul administraţiei parcului se află în
localitatea Zărneşti, judeţul Braşov.
Parcul Naţional Piatra Craiului este înzestrat cu bogate şi variate resurse turistice naturale, ceea ce îi conferă o
mare disponibilitate pentru turism. Acest potenţial turistic valoros se concretizează în diverse şi spectaculoase forme de
relief şi peisaje pitoreşti, armonios îmbinate pe întreg teritoriul, floră bogată, specii faunistice de interes cinegetic şi
vânătoresc, tradiţii populare etc. şi poate satisface, printr-o multitudine de forme de turism, variate motivaţii ale turiştilor
români şi străini.
Parcul Naţional Piatra Craiului, situat în spaţiul Carpaţilor Meridionali este plasat într-o regiune puternic
fragmentată, învecinându-se cu Depresiunea Bârsei la Nord, Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele la Est şi învecinându-se
cu unele dintre cele mai înalte masive muntoase din România: Munţii Fagăraş şi Iezer la Vest, Masivul Bucegi la Est şi
Masivul Leaota la Sud-Est. Masivul Piatra Craiului, este desfăşurat pe direcţia NNE-SSV, între localităţile Zărneşti şi
Podu Dâmboviţei, pe teritoriul judeţelor Braşov şi Argeş.
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Elemente naturale deosebite sunt date de: un relief spectacular - cea mai lungă creastă calcaroasă din
România (25 km), orientată NE-SV, este îngustă şi mărginită de pereţi abrupţi, chiar verticali, dând Masivului aspectul
unui zid compact; un vast teritoriu carstic cu peşteri, izbucuri, avene, chei, arcade ferestre şi pereţi dintre care cele mai
cunoscute sunt Cheile şi Peştera Dâmbovicioarei, Cheile Brusturetului, Izvoarele din Plai etc.; numeroase specii floristice
protejate, cu valoare deosebită, cum ar fi garofiţa Pietrei Craiului - simbolul floristic al Masivului, tisa, floarea de colţ,
ghinţura galbenă, sângele-voinicului, bulbucii, iedera albă, tulichina etc. Pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului au
fost identificate până în prezent un număr de 49 asociaţii vegetale, 3 subasociaţii şi două faciesuri încadrate
fitosociologic în 17 clase, 21 de ordine şi 31 de alianţe (Mihăilescu, 2001). Vegetaţia acestui teritoriu cuprinde
preponderent asociaţii vegetale cu caracter zonal, reprezentate de păduri şi tufărişuri alpine şi subalpine primare
(jnepenişuri) şi pajişti alpine. Masivul Piatra Craiului aparţine biogeografic, regiunii Euro-Siberiană, provincia Central
Europeană Est Carpatică, circumscripţia Munţilor Bucegi şi Bârsei.
Flora Masivului cuprinde 1.108 taxoni. Speciile endemice sunt garofiţa Pietrei Craiului (Dianthus callizonius),
Aubrieta intermedia falcata, Primula wulfeniana, Papaver alpinum etc. Specii protejate sunt şi Taxus baccata,
Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Trollius europaeus, Daphne cneorum etc. Grupul lichenilor este foarte bine
dezvoltat, fiind inventariate 214 de specii saxicole, iar muşchii cuprind peste 228 de specii.
Parcul este renumit şi pentru exemplarele deosebite de carnivore mari (urs, lup şi râs), aici, acestea având cel
mai important habitat din România. Studiile realizate au arătat existenţa a trei culoare de circulaţie ale acestor specii
între Masivele Piatra Craiului şi Bucegi, culoare care vor avea un regim special de protecţie. Căpriorul - Capreolus
capreolus şi cerbul comun – Cervus elaphus sunt întâlniţi în pădurile de la baza Masivului. În prezent populaţia de capre
negre - Rupicapra rupicapra care trăieşte în zonele stăncoase ale masivului este de cca. 120 de exemplare. Numărul
exemplarelor a scăzut dramatic în ultimii ani datorită vânătorii, braconajului şi a distrugerii habitatului lor natural (tăierii
tufărişurilor de jnepeni). Alte specii întâlnite în Parc sunt porcul mistreţ - Sus scrofa; bursucul – Meles meles; jderul de
copac – Martes martes; pisica sălbatică – Felix silvestris, vidra - Lutra lutra etc.Este de remarcat prezenţa a 35 de specii
endemice şi a 91 de taxoni noi pentru ştiinţă. Menţionăm două specii endemice pentru Piatra Craiului: Nesticus
constantinescui (Arahnida) şi Rhagidia carpatica (Arahnida, Acari). De asemenea, menţionăm prezenţa speciei rare
Octodrilus exacystis (Oligocheta, Lumbricidae), endemică în Transilvania şi în zonele subcarpatice ale Munteniei şi
Moldovei şi Sclerophaedon carpaticus (Coleoptera, Chrysomelidae), endemism al Carpaţilor Orientali şi Meridionali.
Studiile efectuate în vara anului 2000, în cadrul programului de inventariere a biodiversităţii, au dus la identificarea a
peste 200 de specii de diptere. Specialiştii în domeniu consideră că pe teritoriul Parcului ar trebui să existe cca. 4.0005.000 de specii de diptere. S-au înregistrat peste 65 de specii de aranee (păienjeni), 141 specii de acarieni etc. Fauna
acvatică este reprezentată printr-un mare număr de nevertebrate şi 10 specii de peşti oxifili şi reofili specifici râurilor de
munte: zglăvoaca – Cotus gobio; păstrăvul – Salmo trutta fario etc.
Fauna de mamifere mici este bine reprezentată, fiind însă insuficient cunoscută. Până în prezent, au fost
identificate 18 specii de lilieci, care se adăpostesc în peşterile sau scorburile arborilor bătrâni de pe teritoriul Parcului.
Dintre acestea, 14 specii intră în categoria specii strict protejate conform Convenţiei de la Berna, iar 6 sunt specii de
interes comunitar conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC (Rhinolophus ferrumequinum, R. euriale, Myotis
bechsteinii, M. blythii, M. myotys, Barbastella barbastellus), iar o specie -Vespertilio murinus- este inclusă în Convenţia
de la Bonn. De menţionat că pe teritoriul României sunt protejate toate speciile de lilieci, conform legii 90 din 10 mai
2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptată la Londra la 4 decembrie
1991.
Piatra Craiului, constituie o atracţie turistică majoră în România, iar valoarea ei turistică va creşte probabil în
viitor, atât pe plan naţional cât şi internaţional. Turiştii care vizitează zona sunt în număr de circa 86000/ an, din care
28% din zona locală, 69% din restul ţării şi 3% din afara României. Pe teritoriul rezervaţiei ştiinţifice, accesul turiştilor
este reglementat şi supravegheat, făcându-se numai pe traseele marcate. Din totalul turiştilor, circa 48% sunt tineri între
18-29 ani, 45% au vârste cuprinse între 30-49 ani, iar 6% sunt tineri sub 18 ani. Un aspect important este durata vizitei
în parc: 17% din turişti stau o zi sau mai puţin, 44% între două şi trei zile, 30% stau între patru zile şi o săptămână.
Numai 9% din turişti stau mai mult de o săptămână. În privinţa acomodărilor folosite, 64% din turişti folosesc camparea
la cort, iar dintre aceştia 24% nu folosesc zonele qvasiorganizate pentru campare (Plaiul Foii, Curmătura, Brusturet). Din
totalul turiştilor, numai 9% folosesc acomodările (pensiunile) din comunităţile locale, restul de 27% înnoptează la
cabanele montane şi refugiile alpine. Dintre vizitatorii parcului, circa 65% menţionează zona de creastă, împărţită în
două sectoare, ca fiind destinaţia principală a vizitei, trecerea prin această zonă având un caracter pasager, în timp ce
zonele unde se înregistrează durate mai lungi de şedere sunt cele tradiţionale pentru campări: Plaiul Foii, Brusturet,
Curmătura.
Un aspect important al structurii turismului în Piatra Craiului îl constituie proporţia relativ scăzută a turiştilor
străini care vizitează Parcul (4%). Din cauza acestui procent mic, evaluarea fenomenului turistic este semnificativă
numai pentru turiştii români.
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Evaluarea facilităţilor existente indică următoarele: drumuri publice şi forestiere ce permit accesul în Parc;
cabane turistice şi ale RNP-Romsilva accesibile pe drum auto şi poteci; pensiuni în toate localităţile din zona Parcului
sau în zona adiacentă; refugii funcţionale în câteva puncte din Parc, atât în nord cât şi în sud; camparea se face în zone
accesibile pe drum auto; zone care deocamdată nu oferă anumite utilităţi; reţeaua traseelor turistice marcate este mai
deasă în partea de nord; traseele au grade de dificultate diferite, fiind accesibile tuturor categoriilor de turişti.
Piatra Craiului este o creastă calcaroasă, înconjurată de păduri, pajişti şi sate, fiind una dintre cele mai vizitate
regiuni ale ţării, încă din vechi timpuri, atât de către turişti cât şi de către cercetători. Obiectivele de interes turistic sunt
grupate în două categorii: peisaj (Creasta stâncoasă, Cheile: Prăpăstiile Zărneştilor, Dâmbovicioarei şi Dâmboviţei,
Pădurile naturale, Fâneţele (V. Bârsei), Păşunile, Satele: Peştera, Măgura, Şirnea) şi recreere (Drumeţie pe traseele
existente şi întreţinute, Alpinism (există diverse trasee de alpinism, de diferite grade de dificultate), Vizitarea peşterilor,
Fotografiere (vânători de poze), Turism specializat pe domenii (geologie, speologie, botanică, ornitologie, faună, excursii
în proiect), schi fond şi de tură, Campare (Brusturet, Plaiu Foii, Curmătura), Picnic (V. Bârsei, V Prăpăstiilor, V.
Dâmbovicioarei, V. Dâmboviţei), Închirieri de camere în gospodării şi pensiuni, (Case de vacanţă construite de persoane
din afara zonei).
Conform sondajelor realizate de către Administraţia Parcului, turiştii au ca motivaţie muntele, natura şi evadarea
din oraş. Forma principală de turism o constituie agroturismul, ecoturismul având o fază incipientă. Drumeţia şi
ascensiunile montane sunt des practicate, Parcul fiind străbătut de 30 de trasee turistice, care conduc la zone deosebite
cum ar fi: Prăpăstiile Zărneştilor, Cerdacul Stanciului, Zaplaz, Peştera Dâmbovicioara etc. Alte forme practicate sunt:
observarea ursului brun la observator închis; excursii cu ghid pe munte pentru observarea faunei sălbatice (cerb, capră
neagră, cocoş de munte); alpinism şi escaladă; vizitarea satelor montane Măgura şi Peştera, a stânilor tradiţionale,
degustare de produse locale; vizitarea Castelului Bran, a Cetăţii Râşnov şi a Braşovului vechi; plimbări cu căruţa/sania
trase de cai. Parcul dispune de hartă turistică pentru întreaga suprafaţă.
Programele turistice organizate au o durată de la una la cinci zile şi combină activităţile descrise mai sus în
funcţie de opţiunile grupurilor de vizitatori şi de anotimp, turismul în aria Parcului având un caracter permanent.
Infrastructura de cazare cuprinde pensiuni agroturistice în satele din parc (Peştera-2 şi Măgura-4) şi din jurul
parcului (Bran, Moeciu, Şirnea, Ciocanu, Podul Dâmboviţei, Dâmbovicioara şi Sătic) cât şi la cabanele (Plaiul Foii, Gura
Bârsei - silvică, Curmătura, Garofiţa Pietrei Craiului, Brusturet) şi locurile de campare din zona parcului. Gradul de
confort asigurat de pensiuni diferă de la o margaretă la cinci margarete. În cadrul Parcului Naţional Piatra Craiului există
următoarele refugii turistice: Diana, Şpirlea, Vf. Ascuţit (Carol Lehman), Şaua Grindului, Şaua Funduri, Grind.
Impactul negativ determinat asupra mediului de către turişti se referă la deşeuri, circulaţia acestora pe trasee
nemarcate, culegerea şi distrugerea de specii de floră şi faună, zgomote etc.
Pericolele care apar pentru menţinerea protecţei parcului, vin şi din aria înconjurătoare. Astfel, oraşul Zărneşti,
încă centru ,,industrial” cu potenţial de poluare, are o cerere mare pentru cumpărarea de terenuri pe Valea Bârsei. De
aici şi presiunea reprezentanţilor administraţiei locale pentru includerea acestor terenuri (2000 ha) în intravilan. La
aceasta se adaugă şi defrişările necontrolate.
Marea diversitatea a cadrului natural, dar şi dezvoltarea socio-economică a zonei au crescut presiunea asupra
mediului prin activităţile turistice, ceea ce a impus zonarea Parcului Naţional Piatra Craiului (Figura 1). Ţinând cont de
nevoia de conservare a biodiversităţii şi peisajului (conform legislaţiei în vigoare), prin planul de management al Parcului
Naţional Piatra Craiului au fost stabilite patru zone de management:
-zona de protecţie strictă (683 ha) care cuprinde cele mai sălbatice zone, unde nu au existat intervenţii
antropice sau nivelul acestora a fost foarte mic, respectiv golul alpin dintre linia crestei şi limita superioară a pădurii de
pe versantul vestic. Aici este principalul areal de dezvoltare al garofiţei Pietrei Craiului (Dianthus callizonius).
-zona de protecţie integrală (4.226,15 ha) cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural,
respectiv zona forestieră strict protejată din Piatra Craiului Mică şi din rezervaţia naturală Prăpăstiile Zărneştilor, Cheile
Dâmbovicioarei, zona Cheile Brusturetului şi Cheile Dâmboviţei;
-zona de conservare durabilă (7.948,15 ha) care face trecerea între zona de protecţie integrală şi cea de
dezvoltare durabilă a activităţilor umane, administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere;
-zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane (1.915,7 ha), care cuprinde arealele care au suferit modificări
antropice prin desfăşurarea activităţilor tradiţionale sau prin exploatarea resurselor naturale neregenerabile (intravilanul
aşezărilor Zărneşti, Măgura şi Peştera, lacul de acumulare de la Sătic, căile permanente de transport şi areale care se
pretează investiţiilor în turism) (Figura 2).
Parcul include şi o serie de arii naturale protejate, categoria I-IV IUCN, care sunt incluse în zona de conservare
specială, şi anume: Creasta Pietrei Craiului; Rezervaţia ştiinţifică Peretele vestic (203 ha); Prăpăstiile Zărneştilor (2.233
ha); zona centrală a Parcului Naţional Piatra Craiului cu numeroase monumente (Peştera Mare din Prăpăstii,Peştera
mică din Prăpăstii, Zidul lui Dumnezeu, Avenul de sub Colţii Grindului etc.); Cheile Brusturetului (201 ha), Cheile
Dâmbovicioarei (230 ha); Cheile Mari ale Dâmboviţei (561 ha); Monumentul naturii Peştera Liliecilor (1,5 ha).
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Parcul Naţional Piatra Craiului are un mare potenţial turistic, dar dacă dezvoltarea turismului în Parc se va face
necontrolat şi haotic, fără a ţine cont de valorile existente, există pericolul ca acestea să fie afectate în mod ireversibil.
Cercetările de piaţă au arătat că, pe plan local, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Parcului Piatra Craiului,
nu rezultă un entuziam prea mare în rândul locuitorilor şi al administraţiei locale pentru aria protejată. De multe ori s-a
afirmat că scopurile comunităţilor locale şi cele ale ariilor protejate sunt în conflict. Această aşa-zisă “incompatibilitate”
între cele două grupuri de interes poate fi rezolvată printr-o politică care încurajează creşterea economiei locale în mod
durabil. Localnicii vor vedea valoarea ariei protejate ca o sursă de venituri şi locuri de muncă. Câteva dintre modalităţile
de a realiza legătura dintre aceştia sunt:
- comercializarea produselor locale (vin, lichioruri, brânză, miere, apă de izvor, etc.) cu numele ariei protejate pe
etichetă, aşa cum fac mănăstirile de multe secole;
- dezvoltarea abilităţilor comerciale ale comunităţilor locale astfel încât ele să poată să vină în întâmpinarea
nevoilor turiştilor, în special pentru cazare şi masă;

Fig. 1: Zonarea Parcului Naţional Piatra
Craiului. Sursa: Administraţia Parcului Naţional
Piatra Craiului, 2007

Fig. 2: Satul Măgura şi Creasta Calcaroasă a Munţilor
Piatra Craiului

- crearea unor ateliere meşteşugăreşti, deschiderea de puncte de vânzare în interiorul sau exteriorul ariei
protejate, astfel încât să fie încurajată practicarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea artizanatului local;
- utilizarea calităţilor peisajului şi a împrejurimilor liniştite pentru înfiinţarea unor aşezăminte de sănătate şi case
de odihnă;
- încurajarea comunităţilor locale în realizarea unor muzee ale vieţii rurale şi în găsirea altor căi de evidenţiere a
relaţiei lor cu natura;
- dezvoltarea agroturismului legat cu vizitarea ariei protejate.
Pe de altă parte, este nevoie de o politică de implicare a localnicilor în planificarea şi administrarea ariei
protejate, ceea ce va conduce în final la un management comun. Aceasta va da localnicilor sentimentul implicării şi al
proprietăţii asupra ariei protejate.
Acestea sunt căile de a determina comunităţile să fie capabile să aibă grijă şi să valorifice în sens durabil
propriile valori ale patrimoniului natural.
Aşadar apare necesitatea dezvoltării în zonă a ecoturismului. Dacă se ia în calcul faptul că turiştii care vizitează
judeţul Braşov sunt atraşi atât de localităţle urbane cât şi de cele rurale, zona Parcului Naţional Piatra Craiului ar putea fi
un real punct de interes atât pentru atracţiile naturale cât şi pentru tradiţiile cultural istorice. Ecoturismul împreună cu
agricultura organică certificată ar putea deveni direcţii care ar asigura dezvoltarea turismului durabil al comunităţilor
rurale din aria Parcului Naţional Piatra Craiului.
Obiectivele de management ale Parcului Naţional Piatra Craiului au în vedere promovarea ariei prin intermediul
centrului de vizitare (Zărneşti), a punctelor de informare (Bran şi Rucăr), prin realizarea materialelor promoţionale
(broşuri, hărţi, pliante, buletin informativ), elaborarea de programe ecoturistice etc.
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Pe viitor se urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea ecoturismului pentru recreere şi educaţie, fără a aduce
atingere biodiversităţii Parcului; dezvoltarea turismului în localităţile din zona Parcului, prin implicarea comunităţilor
locale în activităţi specifice, precum şi monitorizarea numărului de turişti în vederea respectării nivelului capacităţii de
suport a Parcului, conform statutului de arie protejată şi a principiilor de conservare a biodiversităţii.
În prezent, există diverse grupuri de iniţiativă la nivel naţional care doresc să promoveze ecoturismul. Parcul
Naţional Piatra Craiului este implicat în colaborarea cu un astfel de grup de iniţiativă al cărui program este intitulat
sugestiv ”Descoperă Eco-România!”. Desigur, în Parcul Naţional Piatra Craiului, care intră în categoria ariilor protejate al
căror scop principal este conservarea biodiversităţii. Dezvoltarea activităţilor turistice se va face cu parcurgerea unor
etape bine stabilite, obţinute în urma suprapunerii tuturor studiilor de teren şi monitorizărilor desfăşurate de administraţie
şi specialişti.
Factorii interesaţi în promovarea turismului în zonă şi parteneri actuali sau viitori sunt:
1. Asociaţiile de turism rural şi proprietarii individuali de pensiuni (Ex:ANTREC).
2. Asociaţii de ecoturism apărute în zonă.
3. Ministerul Turismului.
4.Comunităţile locale (autorităţile locale) din perspectiva posibilei dezvoltări a serviciilor în general şi a
turismului în particular (generatoare de locuri de muncă şi venituri în comunitate).
5. Agenţii şi operatori de turism regionali (care ar dori să organizeze tururi în zonă).
6. Biroul de promovare a turismului din cadrul Consiliului Judeţean Braşov.
7. RNP prin Ocoalele Silvice Zărneşti şi Rucăr.
8. Parcul Naţional Piatra Craiului.
9. Diferite asociaţii profesionale (Ex:Asociaţia Ghizilor Montani).
10. Întreprinzători particulari.
Se urmăreşte creşterea ponderii ecoturismului în detrimentul turismului de masă, ceea ce va duce la reducerea
impactului asupra biodiversităţii. În acest sens se pune întrebarea: Cum se poate stabili capacitatea de suport a
ecosistemelor pentru vizitatori? Unul din scopurile prezentei strategii este de a reduce presiunile generate de vizitatori
asupra zonelor de creastă şi asupra zonelor de refugiu ale animalelor sălbatice şi în acelaşi timp de a spori interesul
pentru alte atracţii.
Pe baza monitoringului biodiversităţii în Piatra Craiului, care se face anual având un caracter permanent, este
necesară: suprapunerea rezultatelor supravegherii turistice pe hărţile unde se evidenţiază evoluţia anuală a indicatorilor
biodiversităţii (se poate face astfel corelarea între intensitatea activităţilor turistice şi unele semnale de alarmă la nivelul
populaţiilor vegetale şi mai ales animale, ca de exemplu stresul produs animalelor mari); educarea vizitatorilor în spiritul
responsabilităţii faţă de natură, reducerea cantităţilor de deşeuri din parc, rezolvarea problemelor generate de
interferenţa cu viaţa sălbatică, rezolvarea campărilor neautorizate; creşterea gradului de folosire a acomodărilor din
comunităţile locale (pensiuni, cazări în case familiale); încurajarea vizitatorilor pentru folosirea ghizilor specializaţi;
încurajarea a cât mai multor vizitatori de a folosi transportul public şi descurajarea în anumite zone a folosirii
autoturismului; orientarea fluxului de bani cheltuiţi de vizitatori spre comunităţile locale în scopul susţinerii produselor
tradiţionale locale (alimentare şi nealimentare); perfecţionarea activităţii Parcului în lucrul cu comunităţile locale în
vederea realizării unei dezvoltări durabile a zonei; prevenirea campărilor neautorizate prin activitatea rangerilor şi prin
impunerea regulamentului Parcului; încurajarea dezvoltării unor campinguri de calitate, cu facilităţi de campare de până
la 70 de corturi în următoarele zone: Curmătura, Plaiul Foii, Brusturet; transformarea şi remodelarea construcţiilor
existente în Parc în scopul cazării de turişti este permisă şi încurajată, cu condiţia păstrării elementelor de arhitectură
tradiţională ale clădirilor.
Un factor cheie în dezvoltarea ecoturismului în Parcul naţional Piatra Craiului este realizarea unui program de
dezvoltare a produselor tradiţionale, destinat să crească veniturile din comunităţile locale şi să susţină financiar activităţi
ale Parcului. Administraţia Parcului urmează să se implice în următoarele iniţiative: excursii montane complexe cu ghid,
destinate să aibă un impact minim asupra mediului; excursii montane uşoare însoţite de ghid, cu vizitarea comunităţilor
locale; excursii specializate pe observarea florei şi faunei cu vizitarea pădurilor virgine; excursii în proiectul conservării
biodiversităţii; programe de turism bazate pe ciclism şi călărie; observaţii la urs; observarea păsărilor; turismul de iarnă
(Parcul va încuraja dezvoltări la scară mică a acestor activităţi care aduc venituri în comunităţile locale în sezonul de
iarnă, când celelalte activităţi turistice au un volum redus. Administraţia Parcului nu doreşte însă să încurajeze ski-ul
bazat pe instalaţii mecanice care afectează ecosistemele şi caracterul natural al zonei. O strategie adiţională ar trebui
dezvoltată în viitor pentru a asista şi reglementa dezvoltarea sporturilor de iarnă); alpinism.
Interesul Parcului Naţional Piatra Craiului în domeniul activităţilor turistice se leagă de ecoturism ca singura
formă de turism responsabil în natură, care respectă valorile acesteia şi contribuie la menţinerea ei neschimbată în timp
(prin modul de desfăşurare al activităţilor şi prin întoarcerea unei părţi din veniturile realizate în conservare). O
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componentă importantă ar trebui să o constituie ridicarea nivelului de trai al comunităţilor locale implicate în activităţile
turistice (modalitate de reducere a presiunilor de tot felul pe care comunităţile locale le exercită asupra ariilor protejate).
Factor determinant în păstrarea mediului natural nealterat şi în realizarea unei dezvoltări durabile - capacitatea
de suport a ecosistemelor capătă, în cazul ariilor protejate, o importanţă deosebită, scopul principal al existenţei
acestora fiind conservarea biodiversităţii. Zonarea poate fi folosită atât pozitiv cât şi negativ. Astfel, vizitatorii pot fi
încurajaţi să meargă în zone care sunt fizic sănătoase, robuste şi unde pot contribui la economia locală şi la fondurile de
conservare ale parcului. Vizitatorii pot fi, de asemenea, descurajaţi în vizitarea unor zone fragile şi a unor zone unde nu
contribuie la fondurile de conservare şi nici la economia locală.
Dintre instrumentele de promovare a turismului în Parcul Naţional Piatra Craiului, menţionăm:
1. Creşterea conştientizării publicului printr-o comunicare mai eficientă: accentuarea mai puternică a folosirii
ariilor protejate pentru recreere. Vizitatorii ariilor protejate ar trebui să fie făcuţi să se simtă întotdeauna bine primiţi: ei
sunt suporterii potenţiali; lucrul apropiat cu jurnaliştii de specialitate; natura ariilor protejate - sursă de inspiraţe pentru
artişti; monitorizarea şi schimbul de informaţii privind programele de conştientizare a publicului pe plan naţional şi
internaţional.
2. Educaţia non-formală: folosirea ariilor protejate ca săli de clasă în aer liber; construirea educaţiei ecologice în
cadrul programei şcolare (prin realizarea de curriculumuri la decizia şcolii); realizarea de proiecte cu fonduri europene pe
teme de ecoturism, proiecte care să vizeze ariile protejate; sprijin din partea universităţilor pentru ariile protejate;
includerea temei dezvoltării durabile în sistemul educaţional formal.
3. Asigurarea unei bune informări şi facilităţi pentru vizitatori: utilizarea diverselor tehnici interpretative (ziare,
pliante şi cărţi; video-uri, diapozitive, filme, informaţii înregistrate pe bandă ); panouri informaţionale, marcaje, expoziţii,
centre de informare/de vizitatori; rangeri, ghizi, personal de educaţie şi informare; interpretare pe viu, folosind teatrul şi
artele vizuale; computere, incluzând ecrane digitale şi jocuri.
4. Mărirea bazei de suporteri a ariei protejate: încurajarea unei baze largi de suporteri ai ariilor protejate;
încurajarea înfiinţării cluburilor de “Prieteni ai ariilor protejate”; obţinerea sprijinului din partea comunităţilor locale; lucrul
cu reprezentanţii şi liderii locali; acordarea permisului şi încurajarea localnicilor de a se folosi de facilităţile ariei protejate;
asigurarea că localnicii au un acces cât mai mare la aria protejată.
Dezvoltarea durabilă a turismului în parcurile naţionale din România şi implicit şi din Parcul Naţional Piatra
Craiului, trebuie precedată de adoptarea unui model al dezvoltării de la cele mai fragede vârste a „inteligenţei ecologice“,
a competenţelor de cercetare a mediului, astfel încât turiştii să conştientizeze problemele de mediu şi să fie oferite soluţii
pentru managementul resurselor naturale şi pentru conservarea naturii.
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TOPONIME DIN SUBCARPAŢII DINTRE BUZĂU ŞI SLĂNICUL BUZĂULUI
Dr. Anduţa Grofu
Dr. Carmen-Sofia Dragotă
Abstract. Place names from Subcarpathians between Buzau and Slanicul Buzaului. The subject of Subcarpathians
placenames is a generous one. There are many factors involved, such as the geology, petrography, flora and fauna, social
relashionships, this makes a rich and complicated subject with much fine details. A great influence is natural elements, with an
intresting class occupied by geomorphological processes.
Cuvinte cheie: topografie, Subcarpaţi
Keywords: topography, Subcarpathians

1. Poziţia geografică în cadrul ţării, limitele şi trăsăturile geografice ale regiunii studiate.
Sectorul subcarpatic studiat, situat între Buzău şi Slănicul Buzăului, se încadrează în Subcarpaţii Buzăului, a
căror notă caracteristică este dată de prezenţa formaţiunilor mio-pliocene cutate, fiind alcătuiţi dintr-o succesiune de
dealuri separate de văi şi depresiuni deluroase, cu extinderi şi conformaţii variate (Bălteanu, 1983). Perimetrull studiat
este încadrat de valea râului Buzău în vest şi sud, până la confluenţa cu Slănicul (în sud), acesta din urmă fiind limita de
est a arealului. Limita nordică corespunde limitei sudice a Pintenului Ivăneţu.

Fig. 1. Aşezarea geografică a Subcarpaţilor dintre Buzău şi Slănic
Această limită este orientată nord-est-sud-vest şi urmăreşte aliniamentul localităţilor Pinu-Fişici-VăvălucileScăeni-Muscelu Cărămăneşti-Valea Sibiciului-Sibiciu de Sus. De altfel, şi modul de acoperire şi utilizare a terenului
indică o predominanţă a pădurilor naturale în sectorul montan, şi a păşunilor şi culturilor permanente în cel subcarpatic.
Altitudinal, Subcarpaţii dintre Buzău şi Slănicul Buzăului se înscriu în general între 200 şi 800 m (fig.2),
altitudinea cea mai mică, de aproximativ 110 m, fiind localizată în sudul arealului, în lunca Buzăului, la confluenţa cu
pârâul Slănic (comuna Săpoca), iar altitudinea cea mai ridicată, care nu depăşeşte 800 m este localizată în nord-estul
arealului de interes, în nordul localităţii Chiliile.
Procesele geomorfologice actuale prezintă o mare varietate şi forţă de modelare, iar pe văile mici şi pe pantele
dealurilor duc la sculptarea de rigole, şanţuri, ogaşe, şi chiar la dezvoltarea unor bazine torenţiale din care sunt
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evacuate cantităţi mari de aluviuni. Din culmile principale se desprind culmi secundare care coboară în trepte spre văile
secundare, cu versanţi afectaţi de intense procese de modelare, ca de exemplu, culmile dintre Sărăţel şi Strâmba
Suchea, dintre Sărăţel şi Grabicina, dintre Bălăneasa şi Murătoarea, dintre Grabicina şi Coca Seacă, dintre Slănic şi
Coca Plină. Dealurile şi masivele deluroase au fost clasificate după structură (Badea, Niculescu, 1964) astfel se
remarcă dealurile Păcuri-Pletari situate pe anticlinal, între văile Slănic şi Sărăţel, şi dealuri dezvoltate pe sinclinal,
alcătuite din roci rezistente-Bălăneşti, Trestioara, Bădiloaia; pe structura monoclinală se dezvoltă dealurile Dâlmei şi
Blidişelului.

Fig. 2. Treptele altitudinale ale Subcarpaţilor dintre Buzău şi Slănic
Văile au în lungul lor îngustări şi lărgiri ample, datorită rocilor cu durităţi diferite pe care le intersectează.
Suprefeţe netede se întâlnesc pe areale restrânse, ca poduri de terasă şi lunci aparţinând văilor mai mari (Buzăului,
Slănicului). Diferenţierile litologice introduc variaţii importante ale densităţii fragmentării şi în conformaţia şii înclinarea
versanţilor, care influenţează direct modul de utilizare a terenurilor şi determină existenţa unor mecanisme diferite de
modelare a reliefului (Bălteanu, 2005).
Pantele au o influenţă asupra proceselor actuale de modelare a reliefului reflectând asociaţiile de procese care
au acţionat în trecut asupra lor. Arealul de studiu reprezintă un adevarat mozaic de versanţi cu înclinări diferite,
reflectând alternanţe de roci cu rezistenţe diferite la acţiunea agenţilor externi şi stadiile diferite de evoluţie a bazinelor
hidrografice (Bălteanu, 1983). Procesele geomorfologice actuale prezintă o mare varietate şi forţă de modelare, în
concordanţă cu varietatea reliefului. Spaţiul geografic de interes este încadrat într-un climat temperat-continental
moderat, suprapus regiunilor climatice de dealuri joase şi înalte (300-800 m în Subcarpaţii de Curbură). Influenţa majoră
a barajului orografic al Carpaţilor de Curbură şi frecvenţa mare a fenomenului foehnului (cu consecinţe resimţite
îndeosebi la contactul Subcarpaţilor de Curbură cu sectorul de câmpie piemontană limitrofă), marchează vizibil
distribuţia principalelor elemente şi fenomene climatice, îndeosebi în cadrul sectorului subcarpatic, prin parametrii
specifici de frecvenţă, durată şi intensitate. Specificul climatic al arealului studiat are influenţă definitorie asupra celorlalte
componente ale mediului, în special asupra diversităţii şi structurii covorului vegetal, a caracteristicilor edafice şi
hidrologice, constituind, alături de activitatea antropică, un suport de prim interes în modul de utilizare al terenurilor,
precum şi în evoluţia şi modelarea reliefului. Toate aceste trăsături de o complexitate unică pe teritoriul României au
fost surprinse promt şi cu acuitate de localnici, regiunea studiată având una dintre cele mai bogate palete toponimice
dintre regiunile tării.
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2. Este cunoscut că relieful unui loc, particularităţile caracteristice de floră şi faună, au ocupat un rol important
în apariţia toponimelor încă din cele mai vechi timpuri. Strânsele legături care există între toponimie şi geografie au făcut
ca primele corelaţii să le fi făcut geografii, din cadrul Societăţii Române de Geografie, fondată în anul 1875. „Numele
topice, fiind în majoritate apelative, care indică natura accidentelor de teren, sunt considerate ca fiind adevărate definiţii
scurte: munte, deal, lac, iaz, pădure etc.” (Iordan, 1963).
Reflectând geografia, istoria şi graiul local, toponimele oferă detalii despre cadrul apariţiei, evoluţia în timp
(păstrare, înlocuire, dispariţie, nume noi, corespunzătoare unor realităţi noi) şi chiar, uneori, şi „cheia” pentru stabilirea
originii (onomasiologică şi etimologică) a numelui de loc analizat (Graur, 1972).
Numele topice, fiind în majoritate apelative, care indică natura accidentelor de teren, sunt considerate ca fiind
adevărate definiţii scurte: munte, deal, lac, iaz, pădure etc. (Iordan, 1963).
Subcarpaţii Curburii reprezintă unul din puţinele locuri din ţara noastră care concentrează asezări omeneşti
apartinând tuturor epocilor, aproape fară întrerupere. O dovadă în plus o reprezintă toponimele presupuse a fi de origine
geto-dacă, alături de dovezile de locuire geto-dacică din culmea „Piatra cu Lilieci” şi alte situri. În limba dacă „coz” ar fi
insemnat „frumos”, adjectiv folosit destul de rar astăzi la adresa fetelor („frumoasă coz”) (Conform Muzeului Judeţean
Buzău). În teren, se remarcă Cozieni, Poiana Cozeanca (Poiana Frumoasei). De asemenea, chiar denumirea de
Musaios, atribuită uneori Buzăului, este de origine tracică, deşi nu este sigur dacă se referă la Buzău sau la un alt râu
din apropiere, posibil Călmăţuiul (Muzeul Judeţean Buzău). „Musaios” are un corespondent belgian–Meuse / Maas.
Numele înseamnă la origine mlăştinos, murdar. Într-o scrisoare a Bisericii din Gothia catre Biserica din Capadocia se
spune ca Sf.Sava a fost înecat într-o apă curgătoare, de oştenii lui Athanaric Gotul. În prezent numele Sava este purtat
ca nume de familie, frecvent în toată regiunea.
Populaţia s-a dovedit a avea un excelent spirit nativ de observaţie, chiar de mare fineţe, asupra mediului
geografic utilizat, atribuind locurilor cele mai potrivite nume, care apoi s-au transmis din generaţie în generaţie, fiind
consemnate pe hărţile topografice din secolele XVIII, XIX şi XX corect sau uneori denaturate (Niculescu, 2004).
Varietatea toponimelor este în concordanţă cu varietatea reliefului, şi depinde de popularea timpurie şi intensă a regiunii.
3. Toponime care reflectă despăduririle. Arealul de studiu se îmscrie într-o regiune bine împădurită în trecut,
dar in ultimele două secole pădurea a fost defrişată pe suprafeţe extinse.
Pădurile de gorun au cea mai mare răspândire pe versanţii cu expunere sud-vestică, gorunetele preferând
versanţii cu luminozitate mare; în bazinul Slănicului, bazinul mijlociu şi inferior al Bălănesei şi Sărăţelului se dezvoltă
bine pădurile de gorun cu mojdrean, corn şi uneori cu cărpiniţă, precum şi pădurile de gorun şi gorun cu cărpiniţă. Local
se întâlnesc şi goruneto-făgete şi şleauri de deal (rezultate prin degradarea gorunetelor) unde alături de gorun creşte
teiul, carpenul, frasinul (Muică, 1989). Păduri de stejar pufos (Quercus pubescens), cărpiniţă (Carpinus orientalis) şi
mojdrean se întâlnesc în bazinul Sărăţelului, al Slănicului, în arealul Pâclelor. Subetajul fagului nu este continuu, având
caracter insular, pe soluri sărace, la contactul cu unităţile montane din nord-vest, urcând mult pe versanţii însoriţi (Fişici,
Muscelu Cărămăneşti).
De-a lungul timpului omul a înlăturat pădurea prin diferite metode, în diferite scopuri. Fie s-a folosit securea şi
toporul, fie pădurea a fost incendiată, fie scoarţa copacilor a fost întreruptă determinând uscarea acestora, aceste
procedee se regăsesc astăzi în multe denumiri. În mare parte locul pădurilor de stejar a fost luat de culturi cerealiere,
iar pentru împiedicarea eroziunii solului şi degradării terenurilor au fost introduse plantaţii de salcâm (bazinul Slănicului
şi Blăjani) şi de pin (Pâclele şi Sărăţel). În mare parte locul pădurilor de stejar a fost luat de culturi cerealiere, iar pentru
împiedicarea eroziunii solului şi degradării terenurilor au fost introduse plantaţii de salcâm (bazinul Slănicului şi Blăjani)
şi de pin (Pâclele şi Sărăţel).
Toponimul secătură se referă la pădurile care au fost înlăturate fiind tăiate cu toporul, iar conform DEX (înv. şi
regional) loc într-o pădure defrişat şi folosit ca păşune sau ca ogor, cu sinonimele curătură, seci. În teren am identificat
Pădurea Valea Seacă. În acelaşi sens este folosit termenul laz (teren de curând despădurit, transformat în loc arabil sau
în păşune): Muchia Lazului; local se întâlneşte şi termenul de curătură (loc într-o pădure curăţat de arbori, de mărăcini,
pentru a putea fi cultivat, runc) (DEX) ex. Dealul Curăturii. Toponimul runc se referă la despăduririle prin tăiere dar şi la
doborâturile de vânt: Runcu, pe Valea Purcarului, pădurea Viforâta, şi localitate pe Valea Rece, Vârteju.
Se regăsesc şi areale în care defrişarea pădurii a fost făcută prin ardere: Pârjoleşti, în bazinul Bălănesei, se
pare ca aici pădurea a fost tăiată pentru extinderea localităţii, în apropiere fiind Valea Seacă şi Pădurea Valea Seacă,
secăturile referindu-se la acelaşi fenomen.
Poiana marchează areale naturale situate pe culmea muntelui, dar în spaţiul Curburii şi nu numai semnifică şi
golurile rămase în urma tăierii pădurii: Poiana Pletari, Poiana lui Şerbu.
Un alt toponim care derivă din aceleaşi activităţi este pleş- „pleşcă”, „pleaşă” însemnând chelie, pleşuvie: Pleşcoi. Tot
referire la despădurire face şi Valea Butucilor, între Zahareşti şi Măguricea, şi Golu Grabicina.
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Colnicul, drumul îngust care trece peste un deal sau prin pădure, are sensul de loc mic, în pădure, lipsit de
arbori: Pădurea Colnicului.
4. Toponimele care reflectă ocupaţiile locuitorilor sunt de asemenea numeroase, cresterea animalelor fiind
una din ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor din acest spaţiu.
În cadrul acestei categorii, se detaşează toponimele topografice, legate de specificul geografic al regiunii, de alternanţa
deal- astfel că termeni topici precum deal, coastă, şes, pârâu, pădure, poiană, baltă, muchie, izvor etc. se întâlnesc
frecvent, simpli sau însoţiţi de determi-nanţi referitori la trăsăturile locului denumit sau la proprietarul acestuia (Poiana
Pletari, Izvoru Dulce, Balta Tocila, Dealu Popii, Muchia Plaiului, Valea Purcarului, Valea Ursului, Valea Balaurului). De
asemenea, se întâlnesc destul de multe toponime orientative, specifice microtoponimiei, apoi termeni dialectali din
geografia fizică, în vechime apelative, azi simţite de vorbitori, în aproape toate cazurile, ca toponime (Secu, 2006).
Ocupaţiile locuitorilor sunt reflectate şi de alte toponime precum: Ciocăneşti, Tocileni (persoane care se ocupă
cu ascuţirea instrumentelor de tăiat -la tocilă), Balta Tocila pe valea Grabicinei, Valea Tocileasa, Roata, Pietraru,
Ghiocari (ghiocarul fiind persoana care mână vitele cu ghioaga), Băceni (baciul este persoana carea re grijă de oi),
Văcăria, Săpoca (săpuca sau săpoca însemnând săpăligă, localitatea Săpoca fiind chiar situată în regiune favorabilă
practicării agriculturii), Culmea Pătulelor, Valea Verzei.
Fiind un spaţiu aflat sub influenţa foehnului se dezvoltă salcâmul şi alte specii melifere, apicultura regăsindu-se
intre ocupaţiile tradiţionale ale buzoienilor: localitatea Mierea, Valea Mierea Mare, Dealul Stupinei. Numărul mare de
toponime nume de persoane a rezultat de la crescătorii de animale, stăpânii unor văi sau culmi: Valea lui Dragomir,
Valea Stefanului, Faţa lui Nan. Cel mai frecvent întâlnit este toponimul plai, plaiul fiind un teren cu pantă domoală,
acoperit cu păşune, pe plai trecând de regulă turmele de oi în transhumanţă: Plaiul Socilor, Plaiul Scoruşului, Plaiul
Jugastru, Plaiul Măceşului. De asemenea, Valea Iapei, Piscu Calului, Valea Purcarului, Valea Băligoasa, fac trimitere la
creşterea animalelor. „Faţa” şi „dosul” atestă uneori favorabilitatea pentru activităţile pastorale, în funcţie de configuraţie
reliefului: Faţa lui Nan. Aceste toponime reflectă totodată şi continuitatea locuirii, în timp oamenii au avut posibilitatea să
observe şi să denumească trăsăturile reliefului, caracteristicile locului, schimbările lente sau mai bruşte care au avut loc.
5. Toponime referitoare la relief desemnează formele de pe interfluvii, formele netezite ca şi cele rezultate din
acţiunea proceselor de modelare (Niculescu, 2008). Frecvent este intâlnit termenul măgură, desemnând forme
proeminente majore.
Toată regiunea cuprinsă între văile Sărăţelului şi Bălănesei abundă de toponime precum dâmb, dâmbă,
gâlma, coastă: La Dâlma, Dâlma, Coasta Gâlmei, Dealurile Dâlmei, Muchia Dâlmei (în bazinul Sărăţelului), sau muscel
-porţiune de teren de la poalele munţilor, acoperită cu păşuni, fâneţe şi livezi, care constituie porţiunea de trecere a
turmelor dintre munţi şi dealuri – Muscel, Muscelu Cărămăneşti. În opoziţie cu acestea sunt şeile denumite curmătură
sau predeal (Niculescu, 2008). Pe versanţi sau pe văi apar denumirile de mal, sau, din nou, dâmb.
Eroziunea torenţială şi alunecările de teren sunt surprinse în denumiri ca Râpă, Râpile, Rupturile, Muchia
Rupturii.
Luncile largi şi neinundabile, favorizând instalarea aşezărilor şi a drumurilor, la care se adaugă posibilitatea
practicării agriculturii şi traversării râurilor prin vaduri a prezentat interes pentru populaţie, multe toponime desemnândule (Lunca Bercii, Lunca Frumoasă, Luncile). Vegetaţia luncilor este reprezentată de specii higrofile şi hidrofile, unele
având capacitatea de a suporta inundaţiile, dispunerea fiind condiţionată de reţeaua hidrografică densă, de un număr
mare de lacuri cu origine variată, şi de prezenţa arealelor supraumectate.
În terminologia populară nu se întâlneşte termenul terasa, ci pod, de care populaţia a fost interesată pentru construcţia
gospodăriei, cultivarea ogoarelor, şi sursa de apă din pânza freatică de la baza pietrişurilor de terasă: Podu Malului,
Podu Muncii (Niculescu, 2004).
6. Toponime cu referire la vegetaţie şi faună şi climă, chiar dacă astăzi nu mai denumesc acelaşi obiectiv
geografic: numeroase toponime care reflectă extinderea pădurilor în trecut, multe făcând referire la unele specii
întâlnite astăzi din ce în ce mai rar: Cărpiniştea, Gorini, Corneanu, Dealu Scumpia, Plaiul Socilor, Plaiul Scoruşului,
Plaiul Jugastru, Dealul Jugastrului, Plaiul Măceşului, Pinul cel MareValea Tisei, Dealul Tisei, Valea Ulmului, Ulmet,
Dealu Pelinului, Bozioru, Scoroşeşti, sau terenuri acoperite cu vegetaţie de luncă: Valea Sălciilor, Plopeasa,
Trestioara, Trestia, Anini, Lacu cu Anini, sau livezi de pomi fructiferi : Valea Cireşului, Valea Nucului, trimiterile la
specii vegetale fiind cu siguranţă cele mai numeroase în întreg spaţiul analizat. În Subcarpaţii dintre Buzău şi Slănicul
Buzăului apar asociaţii vegetale halofile, legate de prezenţa sării, mai răspândite în bazinele Sărăţelului, Bălăneasa,
Murătoarea, Slănic şi în jurul vulcanilor noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici. Acest tip de vegetaţie mai poate fi
întâlnit pe versanţii erodaţi, influenţată de sarea din substrat. Frecvente sunt iarba de sărătură, iarba minciunii, talpa
gâştii, şi exemplare mai rare de peliniţă, sărăcica, brânca, surprinse în toponime precum Săreni, Sărătura. Zăvoaiele
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sunt prezente în lunca Buzăului şi sunt alcătuite în principal din plop, anin şi salcie. Arbustul de cătină roşie şi albă se
întâlneşte pe terenurile cele mai joase. Aninişurile se găsesc dispersate la obârşiile văilor (Pănătău) sau pe alunecări
stabilizate, alcătuite din anin negru, anin cenuşiu, uneori în asociaţie cu exemplare de plop şi mesteacăn (Anini).
Multe trimiteri sunt şi la specii animale ( La Vulpărie- loc unde şi-au făcut vizuini mai multe familii de vulpi-) Valea
Lupului, Valea Bufnei, Culmea Şoimului, Pădurea Ursoaia, Valea Ursoaia, Valea Ursului, Dealul Piţigoiului, Lopătari.
Toponimele baltă sau derivate de la acestea se referă la foste terenuri inundabile sau terenuri mlăştinoase,
cele mai multe fiind în prezent terenuri agricole: Valea Bălţii, Tulburea, Pădurea Glodurilor (pe pârâul Strâmbul Suchea,
afluent al Sărăţelului), Glodurile, Glodu Petcari. În egală măsură, toponimele de baltă, tulbure, glod sunt legate şi de
umezeala crescută în lungul afluenţilor torenţiali ai Bălănesei şi Sărăţelului, mai ales în lunile ploioase, localnicii atribuind
locurilor toponime care reflectă situaţii concrete din punct de vedere geografic. Caracterul topoclimatic reprezentat prin
temperaturi mai mici decât cele ale arealelor limitrofe este surprins şi de toponime precum Valea Rece, afluent torenţial
al Bălănesei, cu versanţii nordici mai umbriţi, bine împăduriţi, şi cu orientare nordică.
Legat de emanaţiile de gaze naturale care diminuează vizibilitatea orizontală şi verticală şi de prezenţa ceţii
(dată de procentul mai mare de suspensii în atmosferă) au fost surprinse procese care generează un fenomen
asemănător „pâclei” atmosferice, neconfundându-se însă cu aceasta din punct de vedere meteorologic (localităţile
Pâclele Mari şi Pâclele Mici).
7. Toponime care reflectă structura geologică şi petrografică complexă a arealului de studiu, care nu a
rămas indiferentă localnicilor, mai ales datorită faptului că imprimă şi anumite condiţionări în ceea ce priveşte utilizarea
terenurilor: Râpile, mică localitate aproape de Tega, unde predomină bad-lands-urile, Valea Pietrei, Dealul Pietricelei,
Vf. Pietrişului, Piatra Albă (lângă Poşobeni), Gresia, Pietraru.
Cele mai frecvente apelative au în vedere rocile dure: piatră are o semnificaţie aparte, deosebindu-se de alte nume ce
se referă la roci cu alte consistenţe şi însuşiri.
În regiunea la care ne referim se regăsesc nuanţări deosebite, ca de exemplu Cremenea, Vf. Cremenişului,
situate în fâşia menilitelor din formaţiunile oligocene, Gresia sau Piatra Verde de la Slănic, referindu-se la tufurile
dacitice verzui, miocene (Niculescu, 2004). Apelativul piatră a fost folosit pentru denumirea localităţilor situate pe relief
accidentat: Pietrele (Pănătău), Colţii de Jos (Colţi).
Alături de toponimele referitoare la piatră, se întâlnesc şi cele referitoare la formaţiunile argilo-marnoase (Glodurile,
Tulburea) sau nisipoase (Valea Nisipoasă).

Fig.3. La Piatra (a), Malul cu Sare (b), eflorescente saline pe Valea Murătoarea (c), „apa de leac” pe Sărăţel (d)
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8. Toponime care reflectă raportul de proprietate, stratificarea socială în diverse epoci istorice, indicând
raportul de proprietate supra pământului, în special: Coasta Popii, Valea Ştefanului, Coca Niculeştilor, Faţa lui Nan,
Valea Turcului, Valea lui Dragomir, Valea lui Mircea.
9. Toponime care reflectă existenţa şi exploatarea resurselor naturale, în special sarea, exploatarea sării
în spaţiul subcarpatic s-a făcut încă din paleolitic, ea fiind o resursă a cărei valoare nu s-a diminuat prin trecerea
timpului. O dovadă o constituie multele evenimente politice legate de încercarea de a controla exploatarea şi comerţul cu
sare: invazii ale marilor imperii, invazii ale migratorilor crescători de animale şi deci, mari consumatori de sare
(cercetările arheologice au dovedit că romanii şi mai târziu migratorii-goţii, hunii, gepizii, slavii, avarii au urmărit ocuparea
spaţiilor bogate în sare), intervenţii militare ale imperiilor vecine care au găsit o sursă de venituri în exploatarea sării şi
dezvoltarea comerţului şi a schimburilor comerciale cu zona sud şi central europeană.
Probabil cele mai multe toponime sunt legate de existenţa sării: pe valea Bălănesei aproape de Brăesti,
localitate înconjurată de numeroase izvoare minerale, încă neexploatate, se află „Malul cu Sare” din dealul Pinu, apoi
Izvorul de saramură de la Curcanesti, Slănicul („sare” în limba slavonă).
Sarea este aliment, conservant, element de tratament, este folosită în prelucrarea pieilor de animale, în
realizarea obiectelor decorative şi o sursă de venituri.
Întreaga regiune de dealuri a Buzăului este plină de sare, cele mai cunoscute fiind acumulările de la Lopătari,
Mânzăleşti, Bisoca şi Sări, de unde izvorăşte Slănicul, afluent sărat al râului Buzău, Vipereşti, Odăile, Chilii, Căneşti,
Berca şi altele. Apele care îşi au aici izvorul şi străbat „malurile cu sare” dau naştere sărăturilor, frecvente la câmpie, în
afara arealului de interes, dar toponimele abundă: Sărăţel, Sărata, Sărăţeanca, Sări, Săreni, Pădurea Solniţei, Sarea lui
Buzău.
Localnicii au recipiente folosite pentru păstrarea apei sărate adusă din murători- de-a lungul cursului superior al
Murătoarei se întâlnesc băltoace pline cu saramură (izvorul subteran străbate un strat de sare). Apar frecvent şi
toponime desemnând, în compensaţie, apa dulce: Izvoru Dulce, Izvoranu, Culmea Izvorului, Valea Fântânii.
Alături de sare, o resursă valoroasă este petrolul, regăsit şi el în toponimia locală: Păcurile, Dealul Puturos.
10. Toponime care reflectă poziţia socială a oamenilor: raporturile dintre oameni în societate şi-au pus
amprenta şi în toponimie, nu numai în onomastică, existând toponime care indică prezenţa robilor - Robeşti (mai ales în
cazul ţiganilor care lucrau pământurile boiereşti- Cotu Ţiganului), Punga.
11. Toponime care reflectă credinţele, obiceiurile religioase. Dealurile subcarpatice abundă de dovezi
scrise şi nescrise ale practicilor religioase, având în vedere şi mulţimea schiturilor, chiliilor, săpate in piatră sau
construite, complexul rupestru de schituri şi sihăstrii de la Aluniş – Nucu – Brăeşti, compus din aşezări creştine şi
paleocreştine, ramificate pornind de la Crucea Spatarului, Chiliile (din bârne de stejar cioplite, din pădurile seculare
înconjuratoare, sau săpate în piatră, în special de pustnici), Chilia lui Dionisie, Peştera lui Iosif, Peştera lui Dragomir,
Muchia Icoanei, Policiori (micile policioare săpate în pereţi, în care ard lumânări), Agatonul Nou, Agatonul Vechi.
Concluzie
Ca toate regiunile subcarpatice, Subcarpaţii dintre Buzău şi Slănicul Buzăului au o toponimie foarte bogată;
analizând toponimele locale se observă că există multe corelaţii cu ocupaţiile locuitorilor şi utilizarea terenurilor. Ocupaţii
străvechi ca agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile traditionale, exploatarea resurselor naturale s-au perpetuat,
unele practicându-se şi astazi. Traditiile, obiceiurile, folclorul, ritualurile care îşi au originea departe în trecut sunt
aproape identice pe alocuri, în spaţiul curburii regăsindu-se şi în prezent multe sărbători populare (Târgul Cucului la
Pătârlagele).
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STRUCTURA GEOSISTEMELOR DIN VALEA TÂRNAVEI
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Résumé. La structure des géo-systèmes de la Vallée de Târnava. Les caractéristiques du relief (l'altitude, les pentes,
les types génétiques de relief etc.), les conditions climatiques (la température et les précipitations), le tapis végétal et le moyen de
valorisation des terrains ont généré trois types de géo-systèmes (le géo-système des prairies et des terrasses, le géo-système des
versants légèrement et modérément inclinés et le géo-système des pics vallonnés et des plateaux hauts) composés de plusieurs
géo-faciès: le géo-faciès des associations hygrophiles, le géo-faciès des cultures de légumes, le géo-faciès des cultures de céréales
et des plantes industrielles, le géo-faciès de la culture de vignes, le géo-faciès des vergers, le géo-faciès des foins, le géo-faciès des
pâturages, le géo-faciès des plantations de pins et le géo-faciès des forêts à feuilles caduques.
Cuvinte cheie: geosistem, geofacies, Valea Târnavei
Mots-clés: géosystème, géofaciès, Vallée de Târnava

I. Principalele caracteristici ale mediului natural din Valea Târnavei, în geneza geosistemelor
1. Caracteristicile reliefului, ca suport al geosistemelor. Între factorii de mediu natural relieful constituie
elementul primordial, deoarece el reprezintă suportul tuturor celorlalţi factori fizico-geografici (clima, apele, vegetaţia şi
solurile), precum şi a tuturor activităţilor economice desfăşurate de către om, toate acestea ducând în final la existenţa
geosistemelor actuale. Ca urmare a suprafeţei relativ restrânse (90 km 2) şi a altitudinilor mijlocii cuprinse între 220 m şi
400 m, relieful Văii Târnavei între Blaj şi Mihalţ, format din luncă, terase şi versanţi domoli a avut aptitudini optime de
instalare a omului şi de utilizare variată a terenurilor. Aceste particularităţi se reflectă în caracterul şi forma activităţilor
economice principale, reprezentate prin agricultură, viticultură şi creşterea animalelor. Toate au produs modificări
importante ale mediului prin defrişarea pădurilor, luarea în cultură a terenurilor şi crearea de agroterase, înfiinţarea a
şase aşezări umane (Tiur, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Cistei, Obreja şi Mihalţ)1, construirea căilor de
comunicaţii şi regularizarea cursului Târnavei.
În ansamblu, relieful Văii Târnavei este dispus în trepte largi, prezentând o asimetrie pronunţată faţă de albia
minoră a râului. El este alcătuit din lunca Târnavei, opt nivele de terasă, inegal răspândite şi versanţii adiacenţi, ce fac
legătura între terase, precum şi cu nivelul de eroziune inferior în care a fost sculptat culoarul Târnavei, numit „nivelul de
vale“ (N. Josan, 1979), întâlnit aici la 400-475 m altitudine absolută. O serie de martori de eroyiune din acest nivel
domină culoarul din ambele laturi, atât la nord, cât şi la sud. În partea de nord se remarcă D. Pârva (472 m), D. Pădurea
Bucerzii (405 m), D. Cornului (428 m) şi D. Cisteiului (403 m), iar la sud D. Perelor (408 m), Coasta Zăpodiei (393 m) şi
D. Scaun (398 m). Limita culoarului Târnavei a fost trasată la ţâţâna terasei a 8-a, de 150-160 m altitudine relativă (fig.
1), păstrată exclusiv pe stânga, ca urmare a deplasării treptate a cursului râtului de la sud spre nord, cauzată de
înălţarea lentă a Carpaţilor Meridionali şi coborârea lentă în regiunea cursului mijlociu al Mureşului.
Valea Târnavei are circa 15,2 km lungime şi 6 km lăţime, iar în funcţie de evoluţia paleogeografică limita
superioară se menţine la 400-410 m în est şi 380-390 m în vest. În aceste limite, datorită deplasării periodice a cursului
Târnavei, pe versantul stâng se întâlnesc exclusiv fragmente din terasele superioare T 8, T7, T6 şi T5, sub care urmează
un versant moderat înclinat şi afectat de procesele de eroziune. În schimb, pe versantul drept terasele inferioare T 2 şi
mijlocii şi T3 ocupă suprafeţe foarte mari, alături de care apar fragmente şi din T5, iar procesele actuale au o amplaore
mai redusă (M. Buza, 1997). Pornind din albia minoră până la baza culmilor superioare, dominate de martorii de
eroziune a nivelului de eroziune inferior (nivelul de vale), lunca şi terasele Târnavei, precum şi versanţii adiacenţi
prezintă următoarele caracteristici:

1

Cele şase localităţi sunt atestate documentar în secolele XIII-XVI, însă urmele de locuire descoperite aici sunt mult mai vechi.
Astfel de urme aparţinând neoliticului târziu au fost semnalate pe arealele localităţilor Mihalţ, Obreja şi Crăciunelu de Jos. Din
perioada de trecere la epoca bronzului au fost semnalate urme de locuire la Crăciunelu de Jos, iar din epoca bronzului la Obreja.
Descoperirile accidentale şi cercetările arheologice sistematice au pus în evidenţă vestigii datând din perioada târzie a primei vârste a
fierului (Hallstatt), pe raza localităţilor Crăciunelu de Jos şi Obreja, iar din cea de-a doua vârstă a fierului (Laténe), la Obreja. Din
perioada daco-romană şi post-romană au fost descoperite urme de locuire la Obreja şi Mihalţ. Continuitatea localităţilor din Valea
Târnavei, de la data primei atestări documentare şi până în zilele noastre, este confirmată prin menţionarea lor în numeroase
documente ale vremii.
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Fig. 1. Harta geomorfologică a Văii Târnavei: 1, lunca; 2, terasa 1-a; 3, terasa a 2-a; 4, terasa a 3-a; 5, terasa a 4-a; 6, terasa a 5-a; 7, terasa a 6-a; 8, terasa a 7-a;
9, terasa a 8-a; 10, martor de eroziune; 11, râpă de desprindere; 12, alunecări de teren active; 13, alunecări de teren fixe; 14, valuri de alunecare active; 15, valuri de
alunecare fixe; 16, monticuli şi gruieţi; 17, eroziune în suprafaţă; 18, ogaşe şi ravene; 19, cursuri părăşite; 20, lacuri naturale şi antropice (După M. Buza, 1997).

Lunca Târnavei este largă şi uniformă în cea mai mare parte, fiind cuprinsă între doar 750 m la confluenţa
celor două Târnave, la vest de Blaj, şi 2 km la est de Crăciunelu de Jos şi Obreja. Ea se ridică foarte puţin deasupra
râului (0,5-1,5 m treapta joasă şi 1,5-4 m treapta înaltă), fiind uşor inundabilă. Panta sa coboară lin de la 246 m, la vest
de Blaj, la 228 m, la vest de Mihalţ, nedepăşind 1‰, iar panta de curgere a râului este şi mai redusă, fiind în jur de
0,7‰. Târnava curge prin propriile aluviuni, constituite din mâluri şi nisipuri fine, având o albie largă şi puţin adâncă. În
cadrul albiei minore se formează bancuri de nisip, unele din ele transformându-se treptat în ostroave acoperite cu
vegetaţie.
În cuprinsul luncii s-au întâlnit două cursuri părăsite: primul, situat la sud-est de Crăciunelu de Jos, a fost
asanat şi nivelat în anul 1987, în scopul introducerii de noi terenuri în circuitul agricol, iar al doilea, la vest de Cistei, a
fost nivelat în anii ’80, odată cu mutarea Drumului Naţional 14B la sud de calea ferată, pe sectorul Cistei-Podu Mureş.
Alte modificări de natură antropică sunt: şanţurile şi canalele pentru desecare şi gropile, improvizate de localnici, pentru
extracţia nisipului (M. Buza, 1997; I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2009).
Terasele. Terasa 1-a, de 8-12 m (238-242 m alt. abs.) apare în cuprinsul localităţilor Mihalţ, pe malul stâng, şi
Crăciunelu de Jos, la est, pe malul drept. Terasa a 2-a, de 18-25 m (250-260 m alt. abs.), se întinde numai pe versantul
drept, la nord de Cistei, unde o parte din sat şi biserica sunt situate pe ea. Terasa a 3-a, de 30-40 m (270-280 m alt.
abs.), este nivelul cel mai extins din Valea Târnavei, fiind format foarte probabil după captarea Târnavei Mari, care
curgea iniţial spre sud, pe traseul actual al râului Visa, vărsându-se în Cibin (T. Rodeanu, 1926). Podurile extinse din
acel nivel, cu lăţimi cuprinse între 700 şi 1.000 m, se găsesc la est de Tiur, între Obreja şi Mihalţ, pe versantul stâng, la
nord de Crăciunelu de Jos şi în jurul localităţii Bucerdea Grânoasă, pe versantul drept. Relieful plan a favorizat
dezvoltarea exclusiv pe această terasă a localităţii Obreja şi, parţial, a satelor Mihalţ şi Bucerdea Grânoasă. Terasa a 4a, de 50-60 m (290-300 m alt. abs.), deţine areale mai semnificative doar la sud de Obreja, pe versantul stâng, şi trei
fragmente mici la est de Cistei, pe versantul drept. Terasa a 5-a, de 80-90 m (310-320 m alt. abs.), ocupă areale mari la
sud de Mihalţ, pe versantul stâng, şi la est de Bucerdea Grânoasă, pe versantul drept. Tot aici mai apar trei fragmente
mai mici, la vest de Bucerdea Grânoasă, la poalele D. Cornului, foarte afectat de alunecări de teren active, în special în
partea de sud şi vest. Terasa a 6-a, de 110-120 m (340-350 m alt. abs.), apare sub formă de culmi prelungi şi înguste de
numai 50-100 m, foarte plane, pe toate interfluviile secundare de pe stânga Târnavei. Caracteristice sunt fragmentele
situate la sud de Crăciunelu de Jos, în dealurile La Stupină, Padina, Viilor şi Iezer, unde au lungimi de 1-1,5 km,
dominând lunca printr-un versant puternic înclinat cu înălţimi de 110-115 m. Gradul mare de fragmentare este cauzat de
procesele de versant foarte active, reprezentate prin valuri succesive de alunecări, care au distrus practic vechile poduri
de terasă, mult mai extinse odinioară. Alunecările au fost favorizate de predominarea marnelor şi argilelor pannoniene şi
de diferenţa mare de nivel a podurilor teraselor faţă de luncă. Terasa a 7-a, de 130-140 m (360-370 alt. abs.), se
întâlneşte pe toate culmile de pe versantul stâng al Târnavei, în imedeata continuare a terasei anterioare. Netezimea ei
accentuată se reflectă şi în toponimele Podul Comorii (370 m), Podul Ciontii (362 m), Zăpodie (370 m) şi Labul Grecilor
(366 m). Terasa superioară, a 8-a, de 150-160 m (380-390 m alt. abs.), este reprezentată printr-o serie de fragmente
reduse, situate în continuarea nivelelor de vale, şi anume sub dealurile Vâlcan (434 m), Perelor (408 m), Labul Grecilor
(394 m) şi Scaun (366 m). Această treaptă, care apare şi în lungul Mureşului şi care are un evident caracter de glacis, a
fost considerată ca fiind formată preponderent prin procese de pedimentaţie şi mai puţin prin procese fluviatile (L.
Badea, M. Buza, 1991).
Versanţii. Versanţii slab şi moderat înclinaţi ocupă practic cea mai mare suprafaţă din Valea Târnavei, după
luncă. În partea de sud, pe stânga râului ei fac racordul între terasele superioare şi mijlocii cu lunca Târnavei, în timp ce
în partea de nord, pe dreapta râului, aceştia fac racordul între culmea cuprinsă între dealurile Pârva, Pădurea Bucerzii,
Cornului, Măgura Căpudului şi Cisteiului, care constituie limita nordică a văii, şi lunca Târnavei, cu excepţia teraselor T 2
şi T3 situate la est şi vest de Bucerdea Grânoasă.
Versanţii puternic înclinaţi, pe alocuri abrupţi, ocupă suprafeţe foarte mici, atât la sud de culmea nordică mai
sus amintită, cât şi la marginea teraselor superioare T7 şi T8, la nord-vest de D. Coasta Zăpodiei şi la est şi la vest de D.
Podul Comorii, situat la sud de localitatea Mihalţ.
Procesele de denudare. O mare parte din formele de relief actuale au fost modelate de procesele de
denudare deosebit de intense în această regiune. Ele au fost favorizate cu precădere de structura geologică, constituită
dintr-o alternanţă de argile marnoase cu nisipuri pannoniene în partea de vest alături de care se întâlnesc marne, marne
nisipoase şi nisipuri sarmaţiene în partea de est. La aceasta se adaugă energia mare a reliefului, care are valori
cuprinse între 250 şi 285 m, densitatea mare a fragmentării reliefului (1,00-1,25 km/km2) şi înclinarea mare a versanţilor
(15-20o), precum şi caracterul torenţial al precipitaţiilor (N. Raboca, 1995; I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2001).
Între procesele de denudare cele mai importante, care au modelat şi modelează şi acum relieful în mod
substanţia, se remarcă alunecările de teren fixate şi acrive, majoritatea avându-şi obârşia în râpe de desprindere cu
înălţimi de peste 2-3 m. Specifice versantului stâng al Târnavei, la sud de Crăciunelu de Jos sunt valurile de alunecare
active şi fixate, care au distrus, alături de eroziunea fluviatilă, cea mai mare parte a teraselor superioare T 5, T6, şiT7

387

lăsându-le doar sub formă de culmi înguste, dar foarte netede (fig. 1). Pe alocuri apar monticuli sau grueţi, o parte fixaţi,
cum sunt cei de la nord de Bucerdea Grânoasă, dar majoritari activi, la sud-vest de Crăciunelu de Jos (M. Buza, 1997; I.
Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2004).
Ca urmare a utilizării agricole intensive a tuturor terenurilor agricole, atât sub formă de teren arabil, cât şi sub
formă de păşuni, au luat mare amploare eroziunea în suprafaţă, însoţită de rigole şi şanţuri de eroziune. În multe locuri
s-au format ogaşe şi ravene, majoritatea active, care contribuie şi ele la fragmentarea şi denudarea reliefului (M. Buza,
1997; Cătălina Mărculeţ, I. Mărculeţ, 2000).
2. Principalele caracteristici climatice. Valea Târnavei, prin poziţia lor geografică în sud-vestului Depresiunii
Transilvaniei, beneficiază de un climat temperat-continental cu influenţe oceanice şi efecte de foehn. Aici, radiaţia
solară globală atinge valori de aproximativ 117-118 kcal/cm2/an, iar circulaţia generală a atmosferei este
predominant vestică şi sud-vestică.
Temperatura, prin caracteristicile sale, influenţează substanţial biodiversitatea şi activităţile umane din Valea
Târnavei, ea condiţionând, în mare măsură, creşterea şi dezvoltarea plantelor. Neomogenitatea teritoriului, reprezentată
în primul rând de diferenţele de altitudine, dar şi de cele de pantă şi de expoziţia versanţilor, de gradul de acoperire cu
vegetaţie a terenurilor etc., determină o repartiţie spaţială inegală a temperaturii. Ca urmare, temperatura medie
multianuală oscilează în funcţie de altitudine în jurul valorii de 9C: 9.3C la Crăciunelu de Jos, 9.2C la Blaj. Luna cea
mai rece este ianuarie (-3.9C la Blaj; -3.4C la Crăciunelu de Jos), iar cea mai caldă, iulie (19.1C la Blaj; 20.0C la
Crăciunelu de Jos). Amplitudinea medie multianuală depăşeşte 23C (23.5C la Blaj; 23.4C la Crăciunelu de Jos),
aceasta ilustrând caracterul continental al climei regiunii Primul îngheţ se produce în jurul datei de 15 octombrie, iar
ultimul la 15 aprilie. Durata intervalului fără îngheţ oscilează între maxim 230 zile şi minim 150 zile pe an (I. Mărculeţ,
Cătălina Mărculeţ, 2001).
Precipitaţiile, pe lângă aportul, în general pozitiv, în dinamizarea activităţilor agricole (cultivarea plantelor şi
susţinearea la valori medii a păşunilor şi fâneţelor), în funcţie de gama genetică şi dinamica acestora, stau la originea
celor mai multe procese de descompunere a rocilor, de deplasare individuală şi în masă pe versanţi şi de eroziune.
În Valea Târnavei precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 520 şi 570 mm: 540.1 mm la Blaj, 562.6 mm la
Crăciunelu de Jos şi 520.4 mm la Mihalţ. În regiune, cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad, în medie, în luna iulie
– 77.7 mm la Blaj, 85.8 mm la Crăciunelu de Jos şi 83.0 mm la Mihalţ –, iar cele mai mici în februarie – 19.8 mm la
Blaj, 29.5 mm la Crăciunelu de Jos şi 20.8 mm la Mihalţ. De asemenea, tot lunii iulie îi aparţin maximele în 24 ore
înregistrate la Blaj (82.0 mm la 12.07.1941) şi Crăciunelu de Jos (62.8 mm la 11.07.1960).
Fenomenele de uscăciune şi secetă au mică amploare. Totuşi, din analiza climogramelor Walter-Lieth,
pentru intervalul 1985-1996, reiese că la Blaj s-au produs 15 perioade de uscăciune, ceea ce înseamnă 1,5 perioade
pe an şi 14 perioade de secetă, adică 1,1 perioade pe an. Numărul lunilor cu fenomene de uscăciune s-a ridicat la 48
(33.3%), iar cele cu secetă, la 27 (18.7%).
Vântul, la staţia meteorologică Blaj, bate cel mai frecvent din direcţiile sud-vest (16.9%) şi nord-est (9.0%) şi
are viteze medii de 3.5–4.0 m/s. Aici, numărul mediu anual al zilelor cu vânt tare (peste 11 m/s) este de 59.2, din care
14.7 cazuri au viteze mai mari de 15 m/s. În cursul anului cele mai multe cazuri cu vânt tare au loc în lunile noiembrie şi
decembrie (7.6, respectiv 6.9 cazuri).
3. Învelişul vegetal ocupă circa 35% din suprafaţa văii şi este întâlnit pe terenurile cu pantă mare
predispuse degradărilor şi în lunca Târnavei. Predomină pajiştile secundare de natură mezoxerofilă cu păiuşuri
(Festuca sulcata, F. valesiaca, F. pseudovina), colilie (Stipa sp.), iarbă bărboasă (Andropogon ischaemum), firuţă
(Poa pratensis, P. bulbosa) ş.a., presărate cu tufişuri de porumbar (Prunus spinosa) şi măceş (Rosa canina).
Pădurile reprezintă doar 2,9% din totalul terenurilor şi sunt în cea mai mare parte plantate de om.
Predomină salcâmul (Robinia pseudoacacia).
Vegetaţia intrazonală (zăvoaiele) ocupă suprafeţe restrânse pe malurile Târnavei. Speciile dominante sunt:
sălciile (Salix alba), plopii (Populus alba, P. nigra), rogozul (Carex riparia), pipirigul (Juncus effusus), papura (Typha
latifolia, T. angustifolia), trestia (Phragmites communis) şi izma broaştei (Mentha aquatica).
4. Modul de valorificare a terenurilor. Dezvoltarea accentuată în a doua jumătate a secolului al
XX-lea a agriculturii a determinat modificări esenţiale în modul de utilizare a terenurilor din Valea Târnavei.
Lucrările desfăşurate în vederea introducerii unor noi suprafeţe de teren în circuitul arabil au dus la
diminuarea substanţială a suprafeţelor acoperite cu păduri şi pajişti secundare.
Analizând structura fondului funciar al Văii Târnavei, reiese că din totalul de 9.338 ha , terenurile
agricole ocupă 87,8%, restul fiind ocupat de păduri şi zăvoaie (2,8%) şi de terenuri cu alte utilizări sau
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neproductive (9,3%). Categoriei terenuri agricole îi revine o suprafaţă de 8.306 ha, din care 62,1% sunt
terenuri arabile, 26,9% păşuni, 4,2% fâneţe, 5,6% vii 2 şi 1,2% livezi (fig. 2 şi 3).
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Fig. 2. Structura utilizării terenurilor din Valea Târnavei (ha)

II. Geosistemele din Valea Târnavei
Pornind de la principalele caractere ale reliefului, de la covorul vegetal natural şi de la modul de valorificare a
terenurilor, în Valea Târnavei au fost identificate trei geosisteme3, în cadrul cărora s-au distins mai multe geofaciesuri4, şi
anume:
1. Geosistemul luncilor şi teraselor cuprinde mai multe geofaciesuri generate, în principal, de modul de
utilizare a terenurilor. Sr evidenţiază: geofaciesul asociaţiilor higrofile, format pe aluviuni şi aluviosoluri entice, este
întâlnit în sectoarele cele mai joase ale luncii, în preajma izvoarelor apărute la baza teraselor şi în regiunile în care
drenajul apei din precipitaţii este blocat de amenajările antropice (la vest de Crăciunelu de Jos, construirea căii ferate a
blocat scurgerea apei din precipitaţii spre albia minoră a Târnavei); geofaciesul culturilor de legume (la vest de
localităţile Crăciunelu de Jos şi Mihalţ) are, de la un an la altul, întinderea variabilă, impusă de necesităţile curente ale
locuitorilor din regiune; geofaciesul culturilor de cereale şi de plante industriale (porumb, grâu, sfeclă-de-zahăr etc.)
este prezent şi discontinuu pe întreg cuprinsul luncii înalte, ferite de inindaţii, şi pe podurile teraselor; geofaciesul
culturilor de viţă-de-vie este prezent în estul luncii, între localităţile Tiur şi Crăciunelu de Jos, şi pe fruntea terasei a 3a, la nord şi vest de Crăciunelu de Jos;5 geofaciesul fâneţelor şi geofaciesul păşunilor ocupă suprafeţe cu întinderi
variabile, fiind prezente izolat pe unele frunţi ale teraselor joase şi pe areale extinse pe terasele înalte şi fragmentate de
pe stânga râului, între Valea Tiurului şi Secaşul Mic.
2

Regiunea Văii Târnavei se înscrie în Podgoria Târnave. La plantarea viţei-de-vie nobilă, pe terenul numit „Pojorâta“ din Crăciunelu
de Jos, s-au respectat pentru prima dată în unitatea analizată toate normele agrotehnice în vigoare la acea dată. De altfel, această mică
suprafaţă viticolă reprezintă nucleul viitoarei Staţiuni de Cercetare şi Producţie Viti-vinicolă de la Blaj, înfiinţată în anul 1946, cu
sediul la Crăciunelu de Jos (V. Mărculeţ, I. Mărculeţ, Şt. E. Leluţiu, 1997) şi nu la Crăciunelu de Sus, cum eronat se afirmă în
monografia „Podgoriile şi vinurile României“ (2000, p. 24), sat situat de fapt în apropierea centrului viticol Jidvei. După anul 1960,
staţiunea şi-a mutat centrul la Blaj. În unele lucrări (Enciclopedia geografică a României, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982; Dealurile şi podişurile României, autor M. Ielenicz – care citează Atlasul Naţional, ? –, Universitatea Creştină
„Dimitrie cantemir“, Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, 1996; Utilizarea terenurilor, autori D. Bălteanu, V. Chendeş, Ana
Urşanu, în România. Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport, Edit. Academiei, Bucureşti, 2002; Geografie – manual pentru clasa a
XII-a, autori S. Neguţ, M. Ielenicz, D. Bălteanu, M. C. Neacşu, Al. Bărbulescu, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2007; Mic atlas de
geografie a României, autor O. Mândruţ, Edit. Corint, Bucureşti, 2008) suprafeţele viticole din dreapta Târnavei sunt redate eronat ca
fiind livezi (în comparaţie a se vedea I. Mărculeţ, 2001).
3
Geosistem = sistem geografic complex realizat printr-o evoluţie a relaţiilor dintre relief, apă, aer, sol, vieţuitoare şi om, şi
caracterizat prin deschidere, unitarietate, organizare, funcţionalitate, ierarhizare şi autoreglare.
4
Geofacies = parte a geosistemelor mai puţin sau mai puternic afectate antropic (după G. Bertrand, 1968).
5
În soiurile culivate predomină: Feteasca regală, Rieslingul italian, Muscatul Ottonel, Traminerul roz, Pinot gris şi Chasslas doré
(I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2001, 2003).

389

2. Geosistemul versanţilor slab şi moderat înclinaţi este dezvoltat atât pe stânga, cât şi pe dreapta
Târnavei. Geofaciesul culturilor de cereale şi de plante industriale, cel mai intins, este mai bine dezvoltat la sud de
localităţile Obreja şi Mihalţ şi între Bucerdea Grânoasă şi Cistei. Pe locul doi ca pondere este geofaciesul păşunilor şi
fâneţelor. Acesta este discontinuu, cu areale mai mari pe versanţii sudici ai dealurilor Pârva, Cornu şi Măgura Mihalţului,
pe dreapta Târnavei, şi pe cei nordici ai dealurilor Vâlcan, Labu Grecilor, Coasta Zăpodiei şi Scaun. Ocupă, în general,
suprafeţele cu pantă mai ridicată. Valorificarea ca fâneaţă este tot mai redusă, fiind influenţată de nevoile de moment ale
locuitorilor. Mai mult, o parte din păşuni, din cauza neîntreţinerii, au fost acoperite cu tufărişuri de porumbar, măceş,
ruguri de mure etc. Geofaciesul culturilor de viţă-de-vie şi geofaciesul livezilor au prezenţe insulare. Primul,
geofaciesul culturilor de viţă-de-vie, este mai întins pe dreapta Târnavei (la est de Crăciunelu de Jos şi Bucerdea
Grânoasă şi la nord şi vest de Cistei), iar al doilea, geofaciesul livezilor, are prezenţă singulară, pe versantul nord-vestic
al D. Coasta Zăpodiei. Este de menţionat faptul că această livadă a fost parţial abandonată şi se află într-un stadiu
avansat de degradare. Geofaciesul plantaţiilor de pin este întâlnit doar pe versantul sudic al D. Cisteiului şi a fost
menit stabilizării alunecărilor, iar geofaciesul pădurilor de foiase este prezent la vest de localitatea Bucerdea
Grânoasă. Distribuţie insulară are şi geofaciesul asociaţiilor higrofile, existenţa sa fiind determinată de excesul de
umiditate apărut la baza versanţilor, de-a lungul afluenţilor Târnavei.

Fig. 3. Relieful şi utilizarea terenurilor: 1, limita luncii; 2, terase; 3, legume, cereale şi plante industriale; 4, păşune;
5, fâneaţă; 6, viţă-de-vie; 7, livadă; 8, pădure; 9, plantaţie de pin şi păşune; 10, zăvoaie; 11, vetre de aşezări; 12, şosele;
13, cale ferată; 14, ape curgătoare (După I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, 2008).
3. Geosistemul culmilor deluroase şi podurilor înalte are cea mai redusă dezvoltare (sub 10%), deşi este
constituit din mai multe geofaciesuri. Geofaciesul culturilor de cereale şi de plante industriale domină sectoarele
înalte dar relativ netede ale dealurilor Pădurea Bucerzii, Perelor, Labu Grecilor şi Coasta Zăpodiei. În prezent, acest
geofacies se află în regres, fiind înlocuit parţial de geofaciesurile păşunilor şi fâneţelor care au întindere mai mare în
dealurile Cornului, Vâlcan, Valea Viilor, Scaun şi Măgura Mihalţului. Această evoluţie este consecinţa incapacităţii
locuitorilor din Valea Târnavei de a înfiinţa şi întreţine culturi agricole pe terenuri mai puţin fertile şi situate la distanţe mai
mari faţă de satele de care aparţin. Geofaciesul livezilor, întâlnit pe o suprafaţă foarteredusă în D. Coasta Zăpodiei
este într-un stadiu foarte avansat de degradare, fiind înlocuit de geofaciesul păşunilor. Ultimul geofacies, cel al pădurilor
de foioase, este prezent doar pe D. Cerea, la est de localitatea Bucerdea Grânoasă.
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