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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 Lunga şi zbuciumata istorie a umanităţii a fost marcată de fenomene şi evenimente care 

au influenţat evoluţia  ulterioară a acesteia. Cunoaşterea temeinică a faptelor istorice ajută 

omenirea să depăşească greşelile trecutului şi să înainteze, încet, dar sigur, spre viitor. „Istoria – 

afirma Cicero – este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea, vitalizează 

memoria, oferă călăuzire în viaţa de zi cu zi şi ne aduce ştiri din antichitate”. 

În uriaşul efort de cunoaştere obiectivă a evenimentelor trecutului s-au implicat şi 

profesorii de istorie prahoveni, membri ai Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi ai 

Societăţii Culturale Ploieşti-Mileniul III, dar şi alţi prieteni ai muzei Clio, din spaţiul local şi 

naţional.  

Preocupările ştiinţifice ale acestora s-au îndreptat asupra unor aspecte multiple ale 

evoluţiei fenomenelor istorice universale, naţionale şi locale, din antichitate până în zilele 

noastre. Eforturile istoriografice ploieştene, susţinute cu generozitate de Societatea Culturală 

Ploieşti-Mileniul III şi de preşedintele acesteia, Constantin Trestioreanu, s-au materializat în 

publicarea, în 2011, a vol. I din Marea Carte a Ploieştilor, lucrare monumentală apreciată atât în 

mediul local, cât şi în cel academic. 

Alături de alte cărţi valoroase, elaborate de membrii Societăţii Culturale Ploieşti-Mileniul 

III, la loc de cinste se află şi lucrarea prof. univ. dr. Ion Şt. Baicu, Istorici şi istoriografie pe 

plaiurile Prahovei (sec. al XVII-lea – al XXI-lea). În această carte, autorul reuşeşte să prezinte 

sintetic, sub forma unor medalioane, contribuţia unor istorici sau iubitori de istorie la evoluţia 

istoriografiei din spaţiul prahovean, de la stolnicul Constantin Cantacuzino până astăzi. 

O altă lucrare interesantă şi documentată, apărută în anul 2012, Cronica militară a 

judeţului Prahova, a fost elaborată de col (rtr.) Constantin Chiper, istoric militar, preşedinte al 

Asociaţiei Judeţene Cultul Eroilor Prahova şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul 

Eroilor „Regina Maria”. Parteneriatul dintre Asociaţia Judeţeană Cultul Eroilor Prahova şi  

Societatea Culturală Ploieşti-Mileniul III s-a concretizat, până la ora actuală, prin apariţia a        

11 numere din „Prahova Eroică”, revistă de cultură istorică, educaţie patriotică şi de cinstire a 

eroilor neamului. 

Strădaniile profesorilor de istorie prahoveni s-au materializat în numeroase referate, 

studii, articole şi comunicări, prezentate de-a lungul anilor în şedinţele lunare ale Societăţii de 

Ştiinţe Istorice, Filiala Prahova, dar şi în cadrul sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice „Clio, 

ieri şi azi” şi „Istorie şi societate”. În acest fel, dascălii de istorie prahoveni continuă activitatea 

bogată a Filialei Prahova a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, condusă cu fermitate, timp 

de trei decenii, de regretatul profesor emerit Paul D. Popescu, valoros istoric şi cercetător 

ploieştean.  

Materialele prezentate de-a lungul anilor au fost publicate în volumele: Clio, ieri şi azi, 

Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2007; Clio, ieri şi astăzi, Ploieşti, Editura Universităţii 

Petrol-Gaze, 2008; Istorie şi societate: studii şi comunicări, vol. I, Ploieşti, Editura Ploieşti-

Mileniul III, 2010 şi Istorie şi societate: studii şi comunicări, vol. II, Ploieşti, Editura Karta 

Graphic, 2012. Ultimele două volume s-au bucurat de aprecierea Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România, care a acordat Filialei Prahova, în anii 2011 şi 2012, premiul Aurelian Iordănescu. 

Volumul de faţă reuneşte studiile şi comunicările prezentate de profesorii de istorie 

prahoveni la Sesiunea anuală de comunicări „Istorie şi societate”, din 9 mai 2012, care s-a 

desfăşurat la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti. Lucrările au fost coordonate de 

prof. dr. Maria-Mariana Gheorghe, inspector şcolar şi de prof. gradul I Carmen Băjenaru, 

preşedintele Filialei Prahova a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Sesiunea a avut ca 

moderatori pe: prof. gradul I Ion Bocioacă, prof. dr. Maria-Mariana Gheorghe, prof. gradul I 

Carmen Băjenaru şi prof. dr. Constantin Dobrescu.  
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Prezentul volum, al treilea din seria Istorie şi societate: studii şi comunicări, continuă 

lucrările anterioare şi evidenţiază rolul Filialei Prahova a Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România şi al Societăţii Culturale Ploieşti-Mileniul III în stimularea activităţii de cercetare şi de 

valorificare a rezultatelor acesteia prin elaborarea unor teze de doctorat, studii, articole şi 

comunicări. Volumul cuprinde 42 de studii, referate, comunicări şi proiecte didactice, care 

abordează diverse teme din următoarele domenii: istoria universală, istoria românilor, istoria 

locală şi metodică. 

Primele opt studii şi comunicări, consacrate istoriei universale, abordează o problematică 

diversă: imaginarul colectiv al omului primitiv, popoarele mării, modul de viaţă în societatea 

vikingă, relaţiile dintre Mistral şi Alecsandri, conflictul din Kashmir, polemica parităţii nucleare 

şi controversele secolului al XXI-lea. 

Următoarele 10 studii şi comunicări se referă la aspecte interesante ale istoriei românilor: 

mormântul traco-getic de la Agighiol, relaţiile româno-otomane din secolul al XVI-lea, viaţa 

socială şi mentalităţile în opera lui Dimitrie Cantemir, situaţia Bisericii din Principate în epoca 

regulamentară, semnificaţia zilei de 24 ianuarie 1859, rolul Bisericii Ortodoxe Române în 

dobândirea independenţei, contribuţia lui Spiru Haret la dezvoltarea învăţământului românesc, 

rolul lui Take Ionescu pe scena politică românească, rolul Companiei Româno-Americane la 

dezvoltarea învăţământului românesc, relaţiile româno-azere în contextul ecuaţiilor energetice 

regionale. 

Cele 21 studii şi articole de istorie locală abordează subiecte care se referă la: biserica de 

pe Valea Teleajenului în epoca medievală, biserica din Ştefeşti, învăţământul din Ştefeşti până în 

1945, istoricul Bisericii „Sf. Vasile” din Ploieşti, începuturile jandarmeriei la Ploieşti, matrici 

sigilare ale Prefecturii judeţului Prahova din anii 1861-1866, activitatea unor personalităţi ca 

Nicolae Iorga, Constantin Dobrogeanu Gherea, Ion Luca Caragiale, presa prahoveană după 

Marea Criză, monumentele eroilor din oraşele prahovene, situaţia rromilor ploieşteni. Câteva 

dintre acestea se referă la: industria petrolieră prahoveană de la prima generaţie de făuritori ai 

industriei aurului negru la perioada postbelică, activităţi recreative ale petroliştilor şi cartea de 

onoare a Rafinăriei Brazi. Alte subiecte abordate sunt: mişcarea legionară în judeţul Prahova, 

supravegherea străinilor în anul 1940 şi spionajul britanic în zona Prahovei în anii celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

Ultima secţiune cuprinde trei materiale: un articol despre educaţia multiculturală, o 

programă pentru un curs opţional despre rromii ploieşteni şi un proiect de lecţie despre formarea 

statului naţional unitar român. 

Operaţiunile de tehnoredactare şi de pregătire pentru tipar au fost realizate de prof. dr. 

Polin Zorilă, coordonatorul volumului. Lucrarea vede lumina tiparului cu sprijinul prof. dr. Polin 

Zorilă şi al pr. prof. dr. Mihail-Sorin Spătaru.  

Consecvente principiilor lor, Societatea de Ştiinţe Istorice-Filiala Prahova şi Societatea 

Culturală Ploieşti-Mileniul III încurajează cercetarea ştiinţifică şi, prin acest act de cultură, aduc 

în circuitul naţional noi contribuţii ale profesorilor de istorie prahoveni. 

În final, gândul nostru se îndreaptă către iubitorii de istorie cărora  le dăruim, cu drag, 

această carte şi le dorim lectură plăcută. „Căci nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în 

toată viaţa omului zăbavă – după cum nota Miron Costin – decât cetitul cărţilor”. 

 

         

 20 iulie 2016                                                                       prof. dr. Polin ZORILĂ 
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ISTORIA UNIVERSALĂ 
 

IMAGINARUL ŞTIINŢIFIC AL OMULUI PRIMITIV  
 

Bianca PREDA
*
 

 

Cercetarea subiectului expus în acest studiu a avut ca punct de plecare un sentiment de 

îndoială faţă de legitimitatea discursului ştiinţific privind apariţia şi evoluţia omului. Titlul este 

aparent paradoxal, căci, în general, nu asociem ştiinţa cu imaginaţia, ci, mai curând, cu aplicarea 

unor metode riguroase care să ducă la rezultate viabile, dar anunţă perspectiva din care este 

realizată analiza, plasând-o sub spectrul istoriei imaginarului. Studiul îşi propune să discearnă în 

ce măsură gama variată de interpretări privind omul preistoric este o urmare a testării ipotezelor 

prin metode verificate şi în ce măsură este rodul fanteziei cercetătorilor. Totodată este un îndemn 

adresat cititorului de a reflecta asupra factorilor interni şi externi care influenţează procesul 

cercetării, cum ar fi contextul social, politic sau epistemologic al epocii, adeziunea cercetătorului 

la o anumită viziune sau chiar nevoia personală de a obţine succesul profesional.  

Fără a pierde din vedere aceste aspecte vom urmări imaginea pe care oamenii „primitivi” 

o au de la descoperirea lor şi modul în care se transformă până la jumătatea sec. al XX-lea. 

Teoriile privind aspectul fizic şi comportamentul acestora s-au concretizat în reconstituiri, 

imagini ale modului în care ar trebui să arate omul începuturilor, care s-au dovedit mijloace mult 

mai eficiente în a impregna o anumită viziune despre oamenii din trecut în mentalul colectiv. 

Documentarea a presupus contactul cu trei domenii: arheologia, preistoria şi paleoantropologia, 

care, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, îşi dau întâlnire într-un punct comun: problematica 

„omului primitiv”. De altfel,  într-o primă etapă de formare a noii arii de studiu, graniţele erau 

difuze, separarea disciplinelor petrecându-se concomitent cu dezvoltarea unor metode specifice. 

Pentru a înţelege mai bine importanţa problematicii este necesară o prezentare succintă a 

modului în care omul primitiv îşi face apariţia pe scena ştiinţifică a secolului al XIX-lea. 

Subiectul este controversat, acest secol fiind scena unor dezbateri pasionate cu privire la natura 

omului, la locul său în univers, la însăşi vârsta acestui univers, toate fundamentele cunoaşterii au 

fost zguduite din temelii în această perioadă. Dificultatea a apărut din încercarea de a pune în 

acord discursul ştiinţific cu cel biblic. După jumătatea secolului a devenit clar că reconcilierea nu 

este posibilă şi începând din acest moment cele două părţi adverse (evoluţioniştii şi creaţioniştii) 

s-au încleştat într-o luptă în care miza era autoritatea discursului asupra originii omului. 

Această dezbatere furtunoasă nu a apărut din neant, ci a fost pregătită de schimbări 

profunde petrecute în secolele precedente în modul prin care omul s-a raportat la lumea 

înconjurătoare. Pe parcursul sec. al XVIII-lea, odată cu mişcarea naturalistă, s-a declanşat un 

proces intens de clasificare, de ordonare a lumii naturale, în mijlocul căreia omul încearcă să îşi 

găsească locul. Acum sunt redactate opere colosale aşa cum este Istoria naturală a lui Buffon, 

unde se întrezăreşte, pentru prima oară, profunzimea duratei erelor geologice, sau Systema 

Naturae a lui Carl von Linné, apărută în 1735, în a cărui clasificare la genul Homo intră omul 

(Homo sapiens cu varietăţile ferus, americanus, europaeus, asiaticus) şi marile maimuţe fără 

coadă, antropoidele: Homo sylvestris (urangutanul) şi Homo troglodytes (cimpanzeul)
1
. Din acest 

moment omul şi maimuţa sunt indisolubil legaţi din punct de vedere biologic, inspirându-l pe 

Darwin să afirme „if man had not been his own classifier, he would never have thought of 

founding a separate order for his own reception”
2
. 

                                                 
*
 arheolog, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. 

1
 Caroli Linnaei, Systema Naturae, Editio Decima, Holmiae, 1758, pp. 20-24.  

2
 Ch. Darwin, The descent of man, vol. I, New York, 1871, p. 183. 
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În secolul al XIX-lea ştiinţele naturale devin ştiinţe exacte. În urma cercetărilor efectuate 

în peşteri a apărut ideea existenţei unui om fosil, contemporan cu animalele dispărute. Aceeaşi 

idee, alături de cea a originii zoologice a omului, a fost formulată, încă înainte ca Darwin să 

publice The Descent of Man, în 1871, de către Lamarck, ambele incluse în viziunea sa 

transformistă din Philosophie zoologique, publicată în 1809. Georges Cuvier şi partizanii lui, 

reprezentanţi ai ştiinţei oficiale şi figuri importante ale Academiei de Ştiinţe, le-au respins pe 

amândouă şi s-au menţinut pe această poziţie fidelă tradiţiei biblice până după jumătatea 

secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, ideea existenţei omului fosil se impune din ce în ce mai 

mult în jurul anului 1830, pentru a fi definitiv clarificată în 1860, odată cu recunoaşterea 

autenticităţii descoperirilor făcute de Boucher de Perthes
3
. 

Epopeii acestui personaj personaj romantic îi este dedicată o bogată bibliografie
4
, aici ne 

vom limita la a menţiona câteva evenimente considerate hotărâtoare pentru apariţia preistoriei: 

publicarea celor 3 volume din Antichităţi celtice şi antediluviene (1847, 1857, 1864), vizita pe 

care Boucher de Perthes o primeşte de la savanţii britanici (Falconer, Prestwich şi Evans) în 

1859, în urma căreia câştigă adeziunea şi sprijinul acestora faţă de ideile sale, şi descoperirea 

mandibulei de la Moulin-Quignon, în anul 1863. Autenticitatea acestei descoperiri a fost puternic 

contestată, mai ales de către cercetătorii britanici, dar comisia constituită pentru a o evalua a 

declarat mandibula ca fiind autentică. Ulterior exemplarul s-a dovedit a fi un fals, dar ea a stabilit 

definitiv existenţa omului cuaternar
5
. În deceniile următoare, până la începutul secolului următor, 

are loc o instituţionalizare a preistoriei
6
. Astfel se înfiinţează Societăţi de studii preistorice, se 

organizează congrese internaţionale, apar publicaţii periodice în care sunt prezentate cercetările. 

Preistoria sau paleoetnologia a fost definită ca o ştiinţă de tranziţie de la geologie la 

istorie, „concluzia geologiei şi prefaţa istoriei”
7
. Din această poziţie intermediară noua disciplină 

a avut mari dificultăţi în a-i fi recunoscut caracterul ştiinţific. Această imagine a preistoriei, ca 

lipsită de rigurozitate ştiinţifică, s-a propagat o perioadă îndelungată, din moment ce la începutul 

sec. al XX-lea preistoricienii încă trebuiau să pledeze pentru introducerea disciplinei în 

învăţământul universitar, reclamând locul ei binemeritat printre ştiinţele naturale
8
. În acest 

context, cercetătorii au ales să recurgă la metode ştiinţifice deja recunoscute şi acceptate, mai ales 

din geologie (în special metoda stratigrafică), pentru a conferi mai multă autoritate şi legitimitate 

discursului lor. 

Cel mai influent preistorician, în această perioadă de consolidare din a doua jumătate a sec. 

al XIX-lea, a fost Gabriel de Mortillet, care a reuşit, doar prin puterea spiritului său deductiv!, să 

stabilească existenţa în epoca terţiară a unui intermediar între maimuţe şi om, pe care l-a botezat 

Anthropopythecus
9
 sau Homosimius. El este cel care a pus bazele cronologiei Paleoliticului, 

valabilă până astăzi, şi a promovat evaluarea şi interpretarea artefactelor după principiile 

transformismului, conform căruia există o evoluţie lineară culturală şi biologică. 

                                                 
3
 Pentru o analiză mai detaliată asupra perioadei premergătoare descoperirilor vezi: Goulven Laurent, Idées sur 

l’origine de l’homme en France de 1800 à 1871 entre Lamarck et Darwin, în  „Bulletins et Mémoires de la Société 

d’anthropologie de Paris”, Nouvelle Série, tome 1 fascicule 3-4, 1989, pp. 105-129; George W. Stocking Jr., French 

Anthropology in 1800, Isis, Vol. 55, No. 2 (Jun., 1964), pp. 134-150, W. Stoczkowski, La Préhistoire: les origines 

du concept, în „Bulletin de la Société préhistorique française”, tome 90, N. 1, pp. 13-21. 
4
 Pentru detalii despre viaţa şi operele lui Boucher de Perthes vezi C. Cohen, J. J. Hublin, Boucher de Perthes: les 

origines romantiques de la préhistoire, Paris: Belin, 1989. 
5
 J. Y. Pautrat, L’homme antediluvien: Anthropologie et géologie, în „Bulletins de la Société d’anthropologie de 

Paris”, Nouvelle Série, tome 1 fascicule 3-4, 1989, pp. 131-151. 
6
 N. Richard, L’institutionnalisation de la préhistoire, Communications, 54, 1992, pp. 189-207. 

7
 G. de Mortillet, La Prehistoire, 1900, Paris, pp. 1, 2.  

8
 Dr. Ballet, M. Baudouin, L. Coutil, L. Giraux, A. Guébhard, M. Imbert, H. Martin, A. De Mortillet, E. Taté, P. 

Rodet, Enseignement de la Préhistoire en France, în „Bulletin de la Société préhistorique française”, 1908, tome 5, 

N. 6., pp. 267. 
9
 G. de Mortillet, Revue préhistorique, în „Revue d’Anthropologie”, 1879,année 8, tome 2, p. 117. 
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Acest aspect a avut consecinţe importante asupra recunoaşterii manifestărilor artistice sau 

caracterului spiritual al acţiunilor omului primitiv, incompatibile cu stadiul evolutiv primar al 

acestuia. Omul lui Mortillet este lipsit de orice sentiment religios
10

. 

În aceeaşi direcţie a imaginii unei umanităţi primitive bestiale, chiar violente, se îndreaptă 

şi studiile de antropologie criminală ale lui Cesare Lombroso, care s-au bucurat de popularitate în 

epocă. Astfel, pentru a fi criminal, nici măcar nu trebuia să comiţi vreo crimă. Era suficient să îţi 

laşi craniul pe mâna măsurătorilor compentente ale excentricului italian, care îţi putea spune 

imediat dacă aparţii sau nu tipului criminal. Caracteristicile acestuia sunt excelent sintetizate de 

Letourneau în Prefaţa variantei franceze a Omului criminal al lui Lombroso: „criminalul complet 

are o capacitate craniană redusă, o mandibulă masivă, (…) arcade orbitare proeminente”
11

. 

Printr-o bizară coincidenţă acesta este portretul de care  „beneficiat” omul de Neanderthal, care a 

devenit întruchiparea ideală a criminalului. 

Toate aceste aspecte, alături de asocierea abuzivă a evoluţionismului cu dictonul „Omul 

se trage din maimuţă”, au condus la sfârşitul sec. al XIX-lea la conturarea imaginii unui strămoş 

intermediar între om şi maimuţă, lipsit de orice sentiment de religiozitate şi moralitate. Începea, 

astfel, goana după „veriga lipsă” şi din acest moment toate resturile umane fosile descoperite au 

fost privite prin acest filtru al formei intermediare, descumpănindu-i pe cercetători atunci când nu 

se conformau ideilor lor preconcepute.  

 

 Omul din Neanderthal (Homo neanderthalensis) 

Descoperirea acestuia a reprezentat o revoluţie în lumea ştiinţifică de la jumătatea 

secolului al XIX-lea, iar acceptarea lui s-a produs doar după dispute aprinse între cercetători. 

Primele descoperiri sunt cele de la Engis, unde, în 1830, s-a găsit un craniu de copil şi de la 

Gibraltar unde, în 1848, a fost descoperit unul dintre cele mai complete cranii de Neanderthal, dar 

ele au fost ignorate vreme de mai multe decenii. „Isteria” neanderthaliană s-a declanşat, de fapt, 

în 1856, odată cu descoperirea unei calote craniene şi a câtorva oase lungi la Neanderthal.  

Descoperirile s-au ţinut lanţ în deceniile următoare, omul de Neanderthal devenind o figură 

familiară a publicaţiilor accesibile unei părţi importante a publicului: în 1866 este găsită 

mandibula de la La Naulette (Belgia), în 1887 oase importante de la două schelete la Spy 

(Belgia), în 1899 fragmente de la 10 schelete la Krapina (Austro-Ungaria), în 1908 un schelet la 

Chapelle-aux-Saints, în acelaşi an un schelet prost 

conservat la Le Moustier (Dordogne), între 1909-1910 

fragmente de la mai multe schelete la La Ferassie I şi II 

(Dordogne), în 1911 fragmente de la un schelet 

presupus feminin la La Quina (Charente), între 1953-

1957 9 schelete la Shanidar.  

Modul în care a fost receptat omul de Neanderthal 

a fost profund influenţat de ideile evoluţioniste ale 

epocii, astfel că la început s-a încercat trasarea unei linii 

directe care să unească omul modern şi maimuţele 

actuale, prin intermediul neanderthalienilor. Din 

aceleaşi considerente au fost accentuate trăsăturile 

pitecoide ale acestuia, fiind considerat mai apropiat de 

maimuţe decât de oameni (Figura 1)
12

. 

                                                 
10

 J. Y. Pautrat, «Le Préhistorique» de Gabriel de Mortillet (1883): une histoire géologique de l’homme, în „Bulletin 

de la Société préhistorique française”, 1993, tome 90, N. 1, p. 58. 
11

 Cesare Lombroso, L’homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale, Paris, 1887, Préface, p. IV. 
12

 Desen realizat de H. Schaaffhausen, Der Neanderthaler Fund, 1888, sursa http://commons.wikimedia.org/ 

wiki/File:NeanderthalerFund.png , accesat la 30.07.2012.  
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Gabriel de Mortillet, în Le Prehistorique, schiţează câteva principii care ar trebui să 

guverneze o cercetare paleoetnologică serioasă: eliberarea de orice idee preconcepută, ignorarea 

oricărei concepţii teoretice, observaţia directă a faptelor, o critică severă şi eliminarea 

informaţiilor îndoielnice
13

. Viziunea lui asupra oaselor descoperite arată că respectarea acestor 

deziderate este, în fapt, o utopie. Mortillet avea nevoie de o încarnare a antropopitecului a cărui 

existenţă o demonstrase prin puterea deducţiei şi, privind la omul de Neanderthal, asta vede! 

Afirmaţia sa conform căreia „e suficient să deschizi ochi şi să priveşti pentru a vedea”
14

 

trăsăturile clar simiene ale omului de Neanderthal este doar un exemplu al faptului că ceea ce 

vedem nu este o urmare a observaţiei directe, ci este profund influenţat de cunoaşterea teoretică 

pe care o avem sau de adeziunea la o anumită teorie. 

Rudolf Virchow considera că trăsăturile sale sunt patologice, craniul aparţinând unui 

idiot
15

; această viziune a unui om primitiv întârziat mintal prsistând multă vreme. Huxley l-a 

clasat ca fiind cel mai pitecoid craniu şi l-a comparat cu cele australiene
16

. Această asociere nu 

este un compliment la adresa omului de Neanderthal deoarece, dintre toţi „primitivii 

contemporani”, australienii erau plasaţi pe treapta cea mai de jos a evoluţiei, mai jos decât 

negrii
17

. De Pruner-Bey nu acceptă  ipoteza, susţinând că este de fapt vorba de craniul unui celt
18

. 

Lucrarea de referinţă dedicată acestuia este Les hommes fossiles, redactată de Marcellin 

Boule şi bazată pe studiul scheletului descoperit la Chapelle-aux-Saints. Aceasta a reprezentat un 

reper vreme de aproape şase decenii şi a contribuit la menţinerea imaginii unui om de 

Neanderthal cu o înfăţişare bestială. „Nu există o industrie mai rudimentară şi mai mizerabilă 

decât cea a omului nostru musterian. Utilizarea unei singure materii prime, piatra, 

uniformitatea, simplitatea şi grosolănia utilajului litic, absenţa probabilă a oricărei urme de 

preocupare estetică sau morală se potrivesc cu aspectul brutal al acestui corp viguros, cu acest 

cap osos cu fălci robuste şi unde se afirmă încă predominanţa funcţiilor pur vegetative sau 

bestiale asupra funcţiilor cerebrale”
19

. În aceeaşi lucrare, el reconstituie un om de Neanderthal 

care are o poziţie cel puţin îndoielnică, este biped, dar nu a ajuns încă la o poziţie erectă 

deplină
20

. „El apare ca o făptură primitivă, adusă de spate, cu craniul foarte turtit, cu arcadele 

foarte proeminente şi bărbia teşită”
21

, imagine ce a persistat până după jumătatea sec. al XX-lea. 

„Reabilitarea” imaginii omului de Neanderthal s-a realizat destul de târziu şi destul de lent, 

prin recunoaşterea depunerilor intenţionate în cazul defuncţilor, ceea ce implică existenţa unui 

oarecare sentiment religios, apoi prin reconsiderarea anumitor specimene, aşa cum este cazul 

craniului de la Gibraltar, îndelung ignorat pentru că nu avea înfăţişarea simiană pe care o căutau 

cercetătorii
22

, sau al scheletului de la Chapelle-aux-Saints. 
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 În 1957 W. L. Straus şi A. J. E. Cave au dezvăluit faptul că individul suferise de 

osteoartrită, afecţiune pe care Marcellin Boule nu a luat-o în considerare în reconstituirea poziţiei 

acestuia şi au concluzionat că nu există motive pentru a presupune că, în condiţii normale de 

sănătate, postura lui era diferită de a omului modern
23

. De asemenea, craniul acestuia a fost 

demontat şi refăcut în 1984-1985, ocazie cu care s-a constatat faptul că anumite oase fuseseră 

reconstituite forţat într-o poziţie nenaturală, dar potrivită pentru un om de Neanderthal cu o 

atitudine semiflexată
24

. Ideile preconcepute legate de înfăţişarea sa au fost treptat eliminate şi în 

urma numărului din ce în ce mai mare de descoperiri disponibile pentru studiu, spre exemplu 

craniul de la Broken Hill, descoperit în 1921, nu lăsa posibilitatea presupunerii unei atitudini 

semi-flexate pentru că gaura sa occipitală indica o poziţie verticală
25

. Astăzi este promovată 

imaginea unui Homo Neanderthalensis foarte apropiat de omul modern în ceea ce priveşte 

abilitatea folosirii unui limbaj articulat, a gândirii simbolice şi chiar a exprimării emoţiilor.  

 

 Pithecanthropus erectus 

 Pitecantropul a fost descoperit în timpul cercetărilor realizate de către Eugène Dubois în 

insula Java în 1891-1892. Reprezentat, la început, doar prin o porţiune de cutie craniană, doi 

molari şi un femur, a stârnit dispute aprinse în lumea ştiinţifică cu privire la autenticitatea, 

vechimea şi apartenenţa descoperirilor la un singur individ. Descoperitorul însuşi rezumă foarte 

bine controversele legate de Pitecantrop: dacă am avea doar craniul şi 

dinţii am crede că suntem în prezenţa unei mari maimuţe, dacă am 

avea doar femurul am crede că suntem în prezenţa unui om
26

. De 

aceea discuţiile cu privire la natura acestui individ au împărţit lumea 

ştiinţifică în mai multe tabere: unii cercetători sunt de părere că 

fragmentele aparţin unei antropoide, un gibon uriaş; alţii, printre care 

se numără chiar descoperitorul Pithecanthropului, Eugène Dubois şi L. 

Manouvrier, susţin ipoteza unui intermediar între maimuţă şi om; în 

sfârşit, o altă parte, consideră că rămăşiţele descoperite sunt fără 

îndoială umane.  

Pitecantropul, prin caracteristicile sale: fruntea teşită, 

capacitate craniană mică, margini supraorbitale proeminente, a 

reprezentat, la sfârşitul sec. al XIX-lea, intermediarul perfect între om 

şi maimuţă. Aceasta îl determină pe L. Manouvrier să afirme, într-un 

studiu dedicat Pithecanthropului, în anul 1895: „jusqu’a preuve du 

contraire, on peut donc considérer comme trouvé le «Missing link»”
27

. 

Reconstituirea făcută sub îndrumarea lui Eugène Dubois cu ocazia 

expoziţiei universale de la Paris din 1900 este grăitoare în acest sens (Figura 2)
28

. 
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Vedem la lucru, în această imagine, toate ideile preconcepute legate de înfăţişarea pe care 

ar trebui să o aibă strămoşul maimuţă: fruntea teşită, arcadele proeminente, poate fi observat 

prognatismul, dar poziţia este erectă. Priveşte nedumerit la uneltele din mâinile sale, neştiind 

probabil la ce îi folosesc. Merită remarcate compromisurile făcute în ceea ce priveşte mâinile 

foarte lungi şi degetele de la picioare care, în mod cert, trebuiau să mai păstreze amintirea unui 

deget opozabil. În ciuda evidenţei unui femur complet uman, cercetătorii au căutat indicii care să 

arate o aptitudine pentru căţărat, atitudine tributară ideilor preconcepute legate de „trămoşul 

maimuţă”. 

După 1900 imaginea Pitecantropului stagnează şi problema verigii lipsă rămâne 

suspendată până la descoperirea Australopithecusului, moment în care omul lui Dubois îşi pierde 

mare parte din trăsăturile pitecoide şi se umanizează, prin comparaţie cu aspectul mult mai 

rudimentar al primului. 

 

 Omul de la Piltdown (Eoanthropus dawsoni) 

 Omul de Piltdown este, poate, cea mai spectaculoasă şi cea mai grăitoare „descoperire” 

în sensul problematicii tratate în acest studiu. Prezentat lumii ştiinţifice britanice de către Arthur 

Smith Woodward şi Charles Dawson în decembrie 1912 eoantropul a stârnit o mare controversă 

în epocă, din cauza calotei craniene perfect umane şi a maxilarului foarte asemănător unei 

maimuţe.  

Succesul acestuia în rândul cercurilor ştiinţifice britanice se datorează faptului că părea o 

nouă verigă lipsă între maimuţe şi oameni, fiind mai potrivit pentru acest rol decât 

Pithecanthropus erectus datorită dentiţiei sale primitive. Părea astfel să confirme o ipoteză dragă 

savanţilor, conform căreia evoluţia s-a produs începând cu creierul. Mai mult decât atât, era un 

precursor european, această obsesie a originii europene a umanităţii ducând la respingerea 

descoperirilor de pe alte continente şi la o stagnare a teoriilor până în 1930, perioadă rămasă în 

istoriografie ca “era prejudecăţilor”
29

. M. Baudouin, într-un material publicat în 1918, susţine pe 

baza măsurătorilor specifice antropologiei, că mandibula de la Piltdown nu aparţine unei 

maimuţe, mai mult decât atât, autorul afirmă, cu toată 

convingerea, că „le PILTDOWN représente le PRÉHOMME, 

qu’ont soupçonné C. Darwin et G. de Mortillet, car ce n’est ni 

un Homo, ni un Troglodytes. – C’est lui qui devrait porter le 

nom de Pithecanthropus…”
30

.  

Această verigă lipsă apărată cu îndârjire de savanţii 

britanici, avea totuşi un punct slab: era un fals. Frauda, rămasă 

în conştiinţa paleoantropologilor ca cea mai mare farsă din 

istoria disciplinei, este devoalată în 1953, calota era una 

umană, maxilarul aparţinea unui urangutan şi, mai mult decât 

atât, oasele nu erau nici măcar din perioade mai vechi, ci erau 

recente, fiind tratate cu diverse substanţe pentru a căpăta o 

imagine de fosile respectabile. Faptul că antropologii au 

articulat un maxilar animal la un craniu uman pare astăzi de 

neconceput (Figura 3)
31

, dar arată rolul important pe care 

factorii externi îl joacă în cercetarea propriu-zisă, fie că este 
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vorba de idei preconcepute, de adeziunea la o anumită teorie sau de nevoia personală a 

cercetătorului de a urca ierarhia socială sau de a căpăta autoritate ştiinţifică. De asemenea, acest 

episod ridică problema onestităţii în cercetarea ştiinţifică, iar, dacă în cazurile analizate mai sus, 

nu puteam pune la îndoială integritatea morală a savanţilor, ci în cel mai rău caz imparţialitatea 

acestora, nu în acelaşi fel ne putem raporta la această situaţie.  

Ar trebui să reflectăm mai mult asupra importanţei factorului uman în procesul cercetării, 

pe care l-am eliminat complet din concepţia noastră asupra a ceea ce înseamnă ştiinţific. 

Problema este foarte bine subliniată într-un articol, care analizează în detaliu problema 

vinovaţilor fraudei „Piltdown has taught us that dishonesty and fraud have to be included among 

the agencies promoting rejection or retarding acceptance of a new discovery or concept”
32

, aşa 

cum a fost cazul Australopithecusului descoperit de Dart. În ceea ce priveşte rolul teoriei, „he 

shows us that a paradigm can be so powerful as to dictate the course of discovery, interpretation 

and scientific history”
33

. 

 

 Omul de Cromagnon şi Australopithecul 

Deşi nu vor fi abordate decât succint în acest studiu, poveştile Omului de Cromagnon şi 

ale Australopithecusului sunt la fel de controversate. În anul 1868 au fost descoperite, în context 

funerar, trei schelete şi fragmente de la încă două la Cro-Magnon (Dordogne). Descoperirea a 

fost respinsă de G. De Mortillet, care nu accepta ideea unui sentiment religios în Paleolitic, şi, 

prin urmare, susţinea că scheletele sunt recente
34

.  

Şi el este simplificat de schema transformistă care îl deposedează de dimensiunea 

spirituală, arta magdaleniană este considerată o imitaţie a naturii de o extremă naivitate şi fără 

niciun simţ al compoziţiei
35

, iar picturile rupestre sunt ignorate până la începutul secolului 

următor, pentru că nu se încadrează în schema dezvoltării liniare a culturii. Se bucură totuşi de o 

imagine mai bună decât omul de Neanderthal, cu care este pus mereu în antiteză, apărând mult 

mai evoluat din punct de vedere fizic, dar şi al utilajului litic pe care îl creează. Este considerat 

strămoşul direct al omului modern, de aceea imaginea lui pare să fie rezultatul unei „competiţii” 

sau mai curând negocieri între tendinţa de a portretiza un om primitiv lipsit de caracteristici 

umane, cum ar fi gândirea simbolică sau sentimentul religios, şi demersul naţionalist, care căuta 

să împingă cât mai departe în trecut originea, dar şi gloria naţiunii franceze. Şi el a avut de 

aşteptat o jumătate de veac până la revizuirea atitudinii faţă de creaţia sa. Acest lucru se întâmplă 

la începutul secolului al XX-lea când preistoricienii se preocupă cu studierea picturilor rupestre, 

conferindu-le o dimensiune simbolică sau chiar magico-religioasă. 

În anul 1924, Raymond Dart descoperă un craniu la Taung (Africa de Sud) şi numeşte 

specimenul Australopithecus Africanus. Încă de la început afirmă că specimenul găsit „is of 

importance because it exhibits an extinct race of apes intermediate between living anthropoids 

and man”
36

. Încă o verigă lipsă fusese găsită! Ipotezele acestuia privind mersul biped al 

exemplarului descoperit au fost primite cu scepticism, oamenii de ştiinţă britanici, adepţi ai 

teoriei „europocentriste”, au respins ideea unui precursor african, formulată chiar de Charles 

Darwin
37

.  
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 Ibidem, p. 251. 
34
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35

 Ibidem, pp. 416-417.  
36
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Este inutil să insistăm asupra rolului pe care imaginea europenilor cu privire la Africa şi 

locuitorii ei l-au avut asupra receptării Australopithecusului african. Acest aspect, alături de 

persistenţa himerei omului de la Piltdown l-au ţinut în umbră mai bine de trei decenii. În studiile 

referitoare la Australopithecus putem observa aceleaşi tipare mentale, cercetătorii s-au lovit de 

aceleaşi bariere ca în cazul Pitecantropului, deşi există numeroase studii în care se afirmă că 

oasele piciorului sunt asemănătoare celor umane
38

, că forma oaselor bazinului indică un mers 

biped
39

, imaginea unui intermediar cu un deget parţial opozabil şi cu adaptări atât pentru mers, 

cât şi pentru căţărat a persistat timp îndelungat. 

 

 Discuţii 

Scopul acestui studiu a fost acela de a crea prilejul formulării unor întrebări care preocupă 

autoarea şi care sperăm că vor stimula şi cititorul să reflecteze asupra problematicilor prezentate. 

Am pornit, aşa cum am menţionat încă din introducere, de la ideea că niciun discurs, fie el istoric, 

antropologic sau din altă disciplină, nu trebuie asimilat şi asumat fără rezerve, ci trebuie supus 

criticii. Acest sentiment de îndoială nu pare să neliniştească societatea contemporană care a 

marginalizat alte moduri de cunoaştere şi acordă o încredere deplină demersului „ştiinţific”, 

atributul respectiv conferind legitimitate şi autoritate oricăror rezultate obţinute în urma unei 

anumite cercetări. Dar cum poate o cercetare să fie independentă şi imună la orice factori externi 

când este şi ea produsul timpului său, fiind profund dependentă şi influenţată de contextul 

epistemologic al epocii? 

Prea adesea, în discursul specialistului, metoda investigaţiei devine un mijloc de 

legitimare a demersului, ca şi cum ar fi o cheiţă universală cu care se poate descuia orice lacăt. 

Prea adesea el uită că metodele nu reprezintă un dat imuabil, ci au apărut şi s-au cristalizat într-un 

anumit context şi pot fi ele însele chestionate şi supuse analizei. Orice disciplină ar trebui să fie şi 

reflexivă, să se aplece asupra propriei istorii, să analizeze procesele prin care, la un moment dat, a 

ajuns să susţină o anumită viziune şi să respingă alta. Deşi necesitatea unui astfel de demers a fost 

îndelung ignorată de specialişti, istoria disciplinelor pare să se impună ca un imperativ în 

preocupările recente ale cercetătorilor. Dar soluţia nu este o istorie narativă, care să spună 

povestea „eroilor întemeietori” şi a cristalizării disciplinelor, prezentându-le ca pe evoluţii 

realizate prin acumulări succesive, care să înşire personalităţi şi descoperiri, ci una 

problematizantă, care să analizeze această apariţie într-un anumit cadru epistemologic, politic, 

social şi care să redea factorului uman importanţa cuvenită.  

Care este relaţia dintre teorie şi date într-o cercetare ştiinţifică? În cadrul acestui studiu am 

încercat să observăm modul în care a funcţionat această relaţie în cazul particular al cercetării 

privind chestiunea „omului primitiv”, cum a decurs interacţiunea dintre evoluţionism (teorie) şi 

fosile (date). În această perioadă curentul pare să ducă dinspre teorie spre date. Descoperirile sunt 

în general forţate să se conformeze teoriei, cele care nu o fac sunt ignorate (aşa cum este cazul 

craniului de Neanderthal de la Gibraltar), iar numai după descoperirea unor dovezi incontestabile 

teoria este modificată. Dar aceasta nu este singura atitudine care poate fi observată, alteori traseul 

dintre teorie şi date este parcurs din ambele sensuri. Un exemplu elocvent ne este oferit de L. 

Manouvrier în studiile asupra Pitecantropului. Iată care este, din perspectiva acestuia, relaţia 

dintre evoluţionism şi fosile: „La théorie de l’evolution n’est pas seulement une explication des 
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faits connus en attendant mieux : c’est un moyen d’investigation qui doit être employé tant que la 

théorie restera d’accord avec les faits”
40

.  

Cu alte cuvinte el se foloseşte de teoria evoluţiei pentru a argumenta existenţa 

Pitecantropului şi de omul fosil, pentru a confirma valabilitatea teoriei care prevăzuse 

descoperirea unui asemenea specimen
41

. 

Această obedienţă faţă de ideile evoluţioniste şi transformiste a limitat serios capacitatea 

cercetătorilor de a interpreta semnificaţia anumitor descoperiri şi a condus, uneori, la formularea 

unor ipoteze năstruşnice, aşa cum este cea a vânătorului de Sinantropi: neputând asocia cultura 

materială a omului descoperit la Chou-Kou-Tien cu constituţia sa primitivă, savanţii l-au 

transformat pe bietul Sinantrop în vânatul unui ipotetic hominid, adevăratul creator al utilajului 

litic
42

. Iată că descoperirile nu vorbesc de la sine, ele nu poartă intrinsec o realitate obiectivă care 

trebuie să fie doar corect descifrată şi interpretată de cercetător, ci aceleaşi rămăşiţe fosile dau 

naştere unor perspective complet diferite, colorate bineînţeles de imaginaţia cercetătorilor şi 

modelate de interesele acestora, ştiinţifice sau de altă natură. 

Cititorul nu trebuie să se îndoiască de buna-credinţă a acestor cercetători şi să le pună la 

îndoială onestitatea. Oamenii aceştia s-au confruntat cu un univers complet inedit şi au trebuit 

cumva să îi dea o imagine. Era firesc ca această imagine să fie profund influenţată de ideile care 

circulau în epocă. De asemenea, nu este mai productiv să surâdem indulgent în faţa naivităţii 

teoriilor lor, având în spate tot bagajul de cunoştinţe oferit de un secol de cercetare şi progres 

tehnologic, considerând că ceea ce întreprind aceşti indivizi nu reprezintă demersuri ştiinţifice. 

Nu trebuie să ne îndoim nicio secundă că la sfârşitul secolului al XIX-lea aceasta este ştiinţă. Nici 

mai mult, nici mai puţin. La nivelul de cunoaştere şi metode ale epocii, dar este ştiinţă. Mai mult 

decât atât, în cazul paleoantropologiei, unele dintre metodele dezvoltate în această perioadă sunt 

utilizate şi în prezent.  

Disciplinele contemporane nu pot renega aceste începuturi şi nu se pot detaşa de ele 

pentru simplul motiv că sunt rezultatul lor. Continuând acest proces la nivel ipotetic, este foarte 

posibil ca peste un secol, când vor avea la îndemână modalităţi mult mai performante de a obţine 

informaţii de la artefactele descoperite, savanţii să zâmbească amuzaţi sau poate nu la fel de 

indulgent faţă de teoriile ştiinţifice emise în prezent. Aceasta nu ne împiedică pe noi în prezent să 

le învestim cu toată autoritatea conferită de atributul ştiinţific. Căci dacă sunt ştiinţifice nu au 

cum să fie greşite... 

Dar dacă fantezia îşi face loc în teoriile savanţilor, este trecută apoi prin metode 

respectabile bazate pe calcule riguroase, pentru a deveni adevăr ştiinţific, în ce măsură intervine 

ea în munca artistului care face reconstituirea imaginii unui om „primitiv”? Întrebarea e cu atât 

mai importantă cu cât imaginile, devenite surse de informare uşor de distribuit publicului pe scară 

largă, au un impact imediat şi mult mai pregnant decât textele dedicate specialiştilor. Dacă 

urmărim reconstituirile realizate din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent 

constatăm o continuă umanizare a imaginii strămoşului maimuţă. Deşi tehnicile moderne de 

reconstituire utilizează tomografia computerizată, există trăsături ca forma urechilor, a buzelor, 

culoarea pielii şi a ochilor care sunt reconstituite doar pe baza unor supoziţii.Deşi am fi tentaţi să 

credem că odată cu perfecţionarea metodelor fantezia este eliminată treptat din ştiinţă „however 

today, like in the past, the picture of ancient humans primarily remains a projection of our own 

fantasies”
43

.
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POPOARELE MĂRII ? 
 

Mădălin POSEA
*
 

 

Migraţia popoarelor mării este o sintagmă destul de des folosită pentru a descrie 

evenimentele care fac trecere de la Epoca Bronzului către Epoca Fierului, în zona Orientului 

Apropiat. A fost sau nu o migraţie, mai sunt implicaţi şi alţi factori în această trecere de la o 

epocă la alta? Despre acestea vom încerca să detaliem în cele ce urmează.  

Secolul al XIII-lea î. Hr. a fost o perioadă de mari tulburări şi confuzie, în care civilizaţia 

bronzului din Levant a ajuns la final. Dacă am vrea să obţinem un tablou al acestei perioade, 

trebuie să ne croim drumul printr-o încâlceală derutantă de dovezi, foarte incomplete, 

fragmentare şi nesigure. Izvoarele istorice sunt rare sau risipite, legendele şi miturile greceşti sunt 

precare deşi nu trebuie neglijate. Astfel, tabloul rezultat nu este, evident, prea clar, iar 

obiectivitatea are de suferit în faţa pasiunii partizanilor uneia sau alteia dintre diversele teorii 

despre această perioadă. 

Sfârşitul erelor este greu de descris deoarece evenimentele sunt haotice, iar dovezile greu 

de interpretat. La fel şi cu sfârşitul Epocii Bronzului, care a fost dezbătut în numeroase conferinţe 

şi studii. Unii cercetători spun că schimbările au avut consecinţe radicale, alţii, dimpotrivă, se 

concentrează pe continuitate. Oricum, este clar, că o rafală de evenimente a avut loc, multe dintre 

ele fiind obscure, deoarece baza documentară s-a subţiat foarte mult din cauza dispariţiei 

centrelor urbane, care produceau dovezile scrise
1
. 

Dezastre naturale, valuri de invadatori, revolta populaţiei locale toate au fost văzute ca 

factori responsabili ai decăderii centrelor de putere din ultimele decenii ale Epocii Bronzului. 

Fără nici o surpriză, sursele despre această perioadă sunt frustrant de rare. Structurile 

administrative se prăbuşesc, reţelele de vasali se dezintegrează, imperiile se surpă. Totuşi, aceste 

ultime zile ne-au lăsat relatări ale victoriilor militare ale regilor, mai ales ale faraonului Ramses al 

III-lea.  

Bineînţeles, nu putem să ştim cât din aceste proclamaţii regale este adevăr istoric şi cât 

este propagandă, mai ales în cazul în care autoritatea regilor în propria ţară este în scădere. Din 

fericire, există destul de multe scrisori din aceşti ultimi ani ai Epocii Bronzului care ne oferă un 

echilibru cu propaganda proclamaţiilor oficiale. Mai mult aceste scrisori ne oferă posibilitatea de 

a privi în interiorul condiţiilor de viaţă ale epocii, sau ne revelă atitudinile personale, teamă sau 

speranţă, ale autorilor
2
. 

În 1279 î. Hr., Ramses al II-lea urca pe tronul Egiptului. Deşi numele său este foarte 

cunoscut azi, totuşi, când a ajuns la putere, cea mai mare parte a lumii locuite nu-i cunoştea 

existenţa, nici măcar pe cea a Egiptului. Bătălia de la Qadesh poate că a fost un semn al ruperii 

sistemului interstatal, dar nu a fost cauza sfârşitului său. Totuşi, toate statele din Estul 

Mediteranei fie au dispărut, fie au fost reduse ca întindere, în 100-150 de ani, nu din cauză că au 

luptat între ele, ci datorită problemelor interne şi sosirii a noi popoare din afară. 

                                                 
*
 profesor, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 Marc van de Mieroop, The Mediteranean in the Age of Ramesses II, Blackwell Publishing, 2007, p. 40. 

2
 Trevor Bryce, Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze 

Age, Routledge, London and New York, 2003, p. 214. 
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În 1250, Estul Mediteranei era relativ paşnic şi stabil. Civilizaţia miceniană se întindea 

peste Insulele Mării Egee, Grecia continentală şi Vestul Anatoliei. Hittiţii conduceau aproape 

toată Anatolia şi Nordul Siriei până la Eufrat. Egiptenii ţineau ferm Nubia şi Palestina. Asiria 

controla nordul Siriei şi Irakului de la Eufrat până la Munţii Zagros, în Est, iar dinastia kasită 

domnea în Babilon deja de câteva secole. O sută de ani mai târziu această lume arăta total diferit, 

iar peste 200 de ani a dispărut complet. Ce s-a întâmplat? 

Perioada debutează cu marea confruntare de la Qadesh între Ramses al II-lea şi Muwatali. 

Lista aliaţilor hittiţilor, păstrată de scribii egipteni, include popoare din Anatolia şi Siria. Această 

listă este foarte importantă deoarece menţionează câteva popoare, unele cunoscute, altele încă nu: 

Drdny, Masha, Pitashsha, Arawana, Karkisha, Lukka. Prima populaţie a fost identificată cu 

troienii. Masha se pare că este un vechi nume al lidienilor, deşi această teorie nu e acceptată de 

către toţi cercetătorii. În ceea ce priveşte Pitashsha, nu se ştie exact zona din Anatolia din care 

provine deşi mai apare şi în textele faraonului Merneptah. Arawana a fost identificată cu oraşul 

Arinna, iar Karkisha cu Caria. Despre Lukka, din nou, nu s-a putut face o identificare sigură deşi 

apare şi în sursele egiptene şi în cele hittite
3
. 

Dar cine sunt aceste „popoare ale mării”? De unde vin ele? Unele teorii le prezintă ca 

nişte barbari din nordul Anatoliei, care au pustiit tot teritoriul pe unde au migrat până au fost 

opriţi în Egipt. Însă aceste teorii trebuie reexaminate cu atenţie. Atacurile maritime nu erau o 

noutate. Deja din secolul al XIV-lea î. Hr., faraonul Akhenaton se plângea regelui din Alashiya 

despre raidurile piratereşti şi acuza poporul din Alashiya că-i ajuta pe aceşti atacatori. Dar regele 

a negat aceste acuzaţii afirmând că şi ţara lui suferă din partea acestor atacatori: „De ce fratele 

meu îmi vorbeşte în aceşti termeni? Oamenii din Lukka îmi atacă oraşele în fiecare an” (EA 38). 

În textele de la Karnak, Merneptah se laudă că a câştigat o mare victorie în Libia, în al 

cincilea an al domniei, împotriva libienilor care se aliaseră cu popoare născute dincolo de mare în 

nord: Ikwsh (Akawasha, Akaiwasha sau Ekwesh), Trsh (Teresh sau Tursha), Lk (Lukku sau 

Lukka), Shrdn (Sherden sau Shardana), Shkrsh (Sheklesh sau Shakalsha)
4
. 

Aceste popoare sunt descrise ca fiind „ale mării”, iar particula sh de la sfârşitul numelor 

lor se pare că e de origine indo-europeană. Akawasha au fost identificaţi de unii istorici cu aheii, 

dar rămâne un mare semn de întrebare. Poporul Sherden e cunoscut în Egipt, ca mercenari, încă 

de la domnia lui Amenofis al III-lea şi se pare că au ajuns până în Corsica, Sardinia şi Cipru
5
. 

În al cincilea an de domnie, Ramses al III-lea se afla în război la graniţa de Est şi afirma, 

în relatarea triumfului de la Medinet Habu: „Regiunile din Nord tremură, şi anume Peleset. Ei  

şi-au părăsit casele venind unii pe uscat, alţii pe mare”. Trei ani mai târziu, o altă relatare ne 

vesteşte: „În ceea ce priveşte regiunile străine, ei au făcut un complot în insulele lor. Ţările au 

fost risipite şi distruse prin luptă. Nici una nu a putut rezista armelor lor, de la Hatti şi până la 

Qode (Cilicia), Carchemish, Yareth (Arzawa) şi Yeres (Alashiya), toate au fost învinse dintr-o 

dată. O tabără a fost instalată în Amurru. Ei au golit-o de locuitori. Ei vin către Egipt”
6
.  

                                                 
3
 *** The Cambridge Ancient History, third edition, volume II, part 2, History of the Middle East and the Aegean 

region 1380 – 1000 B.C. edited by I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond, E. Sollberger, Cambridge 

University Press, 1975, p. 360. 
4
 CAH, p. 366. 

5
 Ibidem, p. 368. 

6
 James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt. Historical Documents from the earliest times to the persan 

conquest, vol. IV, The twentieth to the twenty-sixth dynasties, The University of Chicago Press, Chicago, 1906, p. 

410. 
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Deoarece statul hittit este bine documentat şi a trecut prin cele mai drastice schimbări ar fi 

bine să începem de aici nararea evenimentelor. După ce au semnat tratatul de pace cu Egiptul, în 

1260, hittiţi şi-au confirmat stăpânirea asupra nord-vestului Siriei prin noi tratate cu vasalii lor de 

aici. S-au angajat, apoi, într-un război cu Alashiya, pe care au cucerit-o, şi au readus sub ascultare 

câţiva vasali mai reticenţi din vestul Anatoliei. Toate acestea nu sunt provocări importante, dar 

existau serioase tensiuni în inima statului. Curând după Qadesh, o confruntare dinastică a 

izbucnit între ramurile familiei regale, fiecare cu o baza de putere regională. Acţiunea lui 

Muwatali de a muta capitala la Tarhuntassa, în sud, a dus la crearea unui noi centru de putere 

alături de vechea capitală Hattushas. Când Hattushilis a urcat pe tron, el a domnit de la Hattushas 

şi l-a instalat pe nepotul sau, Kurunta, la Tarhuntassa, acordându-i rangul al doilea. Fiul lui 

Hattushilis, Tudhaliya al IV-lea, a reînnoit tratatul cu Kurunta. Însă, acesta a pus în scenă o 

lovitură care a necesitat intervenţia militară a lui Tudhaliya. Acestea sunt condiţiile în care, în 

1207, vine la putere ultimul rege hittit, Suppiluliuma al II-lea. 

Problemele cu care se confrunta Suppiluliuma al II-lea erau multe. Sursele indică faptul 

că grâul era puţin, altele că între vasali nu mai erau atât de fideli. Regele Ugaritului, de exemplu, 

a stabilit relaţii diplomatice cu Asiria şi Egiptul. Arheologia a demonstrat distrugerea şi 

abandonarea câtorva centre hittite, în timp ce altele au rămas intacte. Populaţia a părăsit capitala 

şi sunt dovezi de incendii la citadela regală şi la alte clădiri oficiale. Orice s-ar fi întâmplat, 

distrugerile sunt locale şi selective
7
. Foarte probabil, că în contextul în care rutele comerciale din 

estul Mediteranei erau ameninţate, Suppiluliuma al II-lea a întreprins singura expediţie navală 

despre care avem dovezi. Informaţii despre aceste bătălii provin dintr-un text în cuneiforme din 

timpul domniei lui Suppiluliuma: „Eu, Suppiluliuma, Marele Rege, imediat am traversat marea. 

Corăbiile din Alashiya m-au întâlnit de 3 ori pentru bătălie şi le-am lovit şi le-am incendiat”
8
.  

În acelaşi timp, influenţa Egiptului asupra Palestinei dispare, cu excepţia Peninsulei Sinai. 

Faraonii Merneptah (1213-1204) şi Ramses al III-lea (1187-1156) au clamat victoria asupra 

invaziei „popoarelor mării”. Totuşi relatarea ultimului dintre aceştia nu e completă, deoarece ştim 

ca atât Carchemishul, cât şi Alashiya nu au fost distruse. Mai mult, printre numele atacatorilor 

găsim popoare care le sunt de mult cunoscute egiptenilor. 

În Epoca Bronzului târziu, Palestina a fost o regiune cu oraşe-state înfloritoare, sub 

suzeranitatea egipteană. În prima parte a mileniului I, viaţa în această regiune era diferită. Câteva 

state controlau regiunea, printre ele Israel şi Iuda. Multe dintre oraşele vechi au fost distruse, noi 

popoare au venit: filistenii, în zona coastei, izraeliţii şi moabiţii, în interior. Foloseau fier pentru 

arme şi unelte în loc de bronz. Surse pentru a studia ceea ce a cauzat aceste transformări sunt mai 

abundente în Palestina decât în alte regiuni din estul Mediteranei. Mai întâi, există o sursă 

proeminentă şi elocventă, Biblia. Apoi, există un bogat material arheologic, Palestina fiind una 

dintre cele mai excavate zone din toată regiunea. O simplă lectură a Bibliei pare că ne rezolvă 

toate problemele. Cele 12 triburi ale lui Israel, care părăsiseră Egiptul în timpul domniei unui 

faraon nenominalizat care abuzase de ei, au rătăcit prin deşert 40 de ani şi au cucerit militar 

Palestina dinspre est. La început, arheologia părea că confirmă relatarea biblică. Câteva oraşe, ca 

Ierihonul, au fost descoperite distruse. Însă devenea clar că cronologia nu se potrivea. Şi Ierihon 

şi Ai erau nelocuite când au ajuns evreii, adică în prima parte a secolului al XII-lea î. Hr. 

                                                 
7
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8
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O teorie dezvoltată in anii 1960, în SUA, se concentra pe tensiunile sociale. Istoricii 

susţineau că cultura oraşelor-stat din Epoca Bronzului Târziu nu ar fi putut să se încheie datorită 

invaziei nomazilor, deoarece nu exista nomadism pe distanţe lungi în acea vreme. De fapt, 

populaţia locală, lipsită de drepturi, s-a răsculat împotriva stăpânilor de la oraşe. Cucerirea 

Palestinei a fost „o răscoală a ţăranilor”
9
. 

Un alt aspect ar fi discuţia între partizanii rupturii şi cei ai continuităţii. Dovezile 

arheologice ne arată o mare variaţie în ceea ce s-a petrecut cu oraşele din zonă. Unele au fost 

abandonate, în altele se văd schimbări în modul de viaţă, iar în altele rămân neschimbate. 

Transformarea a fost înceată şi complexă şi nu se vede o uniformitate în toată aria. În locul 

dominaţiei unor noi popoare, cananeenii au supravieţuit şi şi-au menţinut vechiul stil de viaţă.  

Toate incertitudinile din interpretarea evenimentelor din Palestina ies la iveală atunci când 

încercăm să investigăm transformarea întregii arii a Mediteranei de Est. Izvoarele scrise sunt 

nesigure, iar arheologia a găsit dovezi pentru ambele teorii, atât pentru ruptură, cât şi pentru 

continuitate şi, în plus, sunt implicaţi atât de mulţi factori şi popoare încât pare imposibil de a 

găsi ceva sigur în toată confuzia. Dovezile arheologice sunt deschise reinterpretărilor în 

momentul în care sunt descoperite noi probe. Un asemenea exemplu s-a petrecut la Hattushas. 

Ruinele capitalei par a ne arăta că un inamic a distrus simbolurile puterii. Citadela regală, părţi 

din zidul de apărare, templele au fost incendiate, toate petrecându-se în timpul lui Suppiluliuma 

al II-lea, ultimul rege hittit. Faptul că doar construcţiile publice au fost distruse pare să arate că 

atacul nu a fost îndreptat către populaţia de rând, ci către elite, astfel că ambele teorii, cea a 

invaziei străinilor şi cea a răscoalei populare, pot fi dovedite. Însă, cercetări recente efectuate de 

către Jurgen Seeher par să contrazică această demonstraţie. El susţine că distrugerile nu au fost 

simultane şi, mai important, aceste clădiri fuseseră deja abandonate când au fost distruse. 

Când cercetătorii şi-au pus pentru prima dată întrebarea cum s-a încheiat Epoca 

Bronzului, ei au găsit răspunsul în textele epocii. Doi faraoni ne-au lăsat descrieri despre acţiunile 

lor militare împotriva unui grup de invadatori numit „popoarele mării”: Merneptah şi Ramses al 

III-lea. Egiptenii îi descriu pe invadatori ca nişte străini care se deplasau însoţiţi de familii, căruţe 

şi animale. Dar o problemă majoră este faptul că unele dintre aceste popoare erau deja cunoscute 

de către egipteni. De exemplu, în bătălia de la Qadesh, Dardana, Lukka şi Shardana apar ca 

mercenari în cele 2 armate. Aşadar, relatarea lui Ramses al III-lea despre o invazie bruscă este 

falsă. 

Foarte mulţi cercetători cred că una dintre cele mai importante deosebiri între Epoca 

Bronzului Târziu şi Epoca Fierului este structura socială. În Epoca Bronzului societatea era 

caracterizată prin puterea palatului şi prin revendicările asupra populaţiei de rând, care trebuia să 

producă venitul necesar pentru întreţinerea elitelor. Palatul monopoliza producţia şi comunicarea 

în scris. În Epoca Fierului această putere s-a disipat, mai ales în Egeea, Levant şi Anatolia. Este, 

totuşi, greu de detaliat tensiunile sociale din jurul anului 1200. O scrisoare din Alashiya către 

regele din Ugarit arată că inamicii statului sunt proprii săi locuitori: „În ceea ce priveşte inamicii: 

poporul din ţara ta şi corăbiile tale fac acestea”
10

. Abandonarea Hattushei de către elite poate fi 

urmare a nemulţumirii populare. Dar toate aceste dovezi sunt circumstanţiale, deşi nu se pot 

înlătura complet. 
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Unii savanţi afirmă că nu a existat nici o criză şi că viaţa specifică Epocii Bronzului a 

continuat şi după sfârşitul acestei epoci având în vedere faptul că multe centre nu au fost distruse. 

Ciprul s-a bucurat de o perioadă de mare prosperitate în secolul al XII-lea î. Hr., populaţia din 

Ugaritul distrus s-a aşezat în Ras ibn Hani, în vecinătate, iar multe dintre porturile din Levant au 

rămas intacte. Schimbările din Palestina s-au petrecut treptat. Aşadar, Epoca timpurie a Fierului 

nu a fost una de declin, ci de reconfigurare a condiţiilor sociale, economice şi politice
11

. 

Ugarit s-a dovedit un depozit de corespondenţă destul de bogat pentru sfârşitul secolului 

al XIII-lea î. Hr. Căderea Imperiului Hittit poate fi urmărită prin sursele din Ugarit: „Inamicul 

avansează către noi. Orice poţi să trimiţi în ajutor, trimite!”
12

, după cum scria marele rege din 

Hatti regelui din Ugarit. 

Într-o scrisoare a Marelui Rege către cel din Ugarit apare îngrijorarea despre poporul 

Shikila care trăieşte pe corăbii. Shikila au fost identificaţi cu Shekels, care figurează printre 

popoarele cu care a luptat Ramses al III-lea
13

. 

Ultimul rege al Ugaritului, Ammurapi, primeşte rapoarte îngrijorătoare despre corăbii 

care tot apar la orizont, indubitabil cu intenţii ostile. El trimite un mesaj viceregelui din 

Carchemish cerând ajutor, însă acesta nu are cum să-l ajute decât cu sfaturi: „În legătură cu ce 

mi-ai scris: «Corăbii ale duşmanului au fost văzute pe mare.» Trebuie să rămâi ferm. Unde sunt 

trupele şi carele tale? Înconjoară-ţi oraşul cu ziduri şi adu înăuntru trupele şi carele tale şi 

aşteaptă inamicul cu hotărâre”
14

. Aşadar Ammurapi trebuia să se bazeze doar pe forţele proprii. 

Două texte ne informează asupra situaţiei. Primul este un raport al comandantului trupelor 

din Ugarit, trimise în Hatti, către regele său: „Servitorul tău şi-a fortificat poziţia împreună cu 

regele hittit. Dar, iată că regele s-a retras în grabă”
15

. Al doilea este o scrisoare către regina-

mamă din Ugarit, trimisă de alt comandant, de data aceasta aflat chiar la graniţa de nord a 

oraşului: „Iată inamicii mă înconjoară, dar nu voi pleca”
16

. Sursele se opresc aici. Însuşi 

Ugaritul a fost dristus şi niciodată refăcut. 

Termenul de „popoare ale mării” a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi se referea la 

invadatorii de dincolo de mare descrişi în sursele egiptene. Însă este un termen înşelător deoarece 

este clar că un număr de popoare nu sunt originare din insule sau zona de coastă, iar mişcarea şi 

activitatea lor nu se limitează doar la zona de coastă, ci la întreaga lume orientală. Aceste grupuri 

nu sunt, ele însele, cauza evenimentelor cataclismice care au dus la prăbuşirea regatelor Epocii 

Bronzului. Mai degrabă, ele sunt asociate cu dezintegrarea treptată a acestor regate. În condiţiile 

nesigure, generalizate ale acestei perioade, căutarea unor noi teritorii a luat un aspect de expediţie 

de pradă. Procedând astfel, ei au grăbit colapsul final al principalelor centre de putere. Percepţia 

că ar fi organizaţi şi uniţi provine din relatarea lui Ramses al III-lea. Însă şi aici apar întrebări şi 

presupuneri. Unii cercetători afirmă că avem de a face cu o condensare, într-un singur eveniment 

militar glorios, a unui conflict continuu constând în mai multe episoade de lupte şi riposte, 

condensare menită să servească scopurilor propagandistice
17

. 
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 Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, p. 340. 

http://www.hittites.info/history.aspx?text=history%2fLate+Late+Empire.htm
http://www.hittites.info/


 

23 

Unii savanţi afirmă că nu a existat nici o criză şi că viaţa specifică Epocii Bronzului a 

continuat şi după sfârşitul acestei epoci având în vedere faptul că multe centre nu au fost distruse. 

Ciprul s-a bucurat de o perioadă de mare prosperitate în secolul al XII-lea î. Hr., populaţia din 

Ugaritul distrus s-a aşezat în Ras ibn Hani, în vecinătate, iar multe dintre porturile din Levant au 

rămas intacte. Schimbările din Palestina s-au petrecut treptat. Aşadar Epoca timpurie a Fierului 

nu a fost una de declin, ci de reconfigurare a condiţiilor sociale, economice şi politice
18

. 
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VIAŢA COTIDIANĂ ÎN SOCIETATEA VIKINGĂ 
 

Iacint ŞERBAN
*
 

 

Abilităţile culinare ale vikingilor în acea perioadă tulbure de timp sunt dificil de stabilit 

într-o manieră riguroasă. Locuitori ai unor pământuri puţin fertile, chiar neprielnice pentru 

agricultură, reuşesc totuşi să se adapteze ofertei zonei scandinave; în caz de recolte proaste, 

populaţia se hrănea chiar cu alge marine, licheni, sau un fel de pâine neagră obţinută din 

prelucrarea scoarţei de mesteacăn, iar băutura de bază o constituie berea
1
. Aceasta era obţinută 

din cereale (orz); pentru a da gust berii (unul uşor amărui), la fermentaţie se adăuga coada 

şoricelului
2
. Vikingii consumau atât o bere foarte uşoară (ol), sau,  cu o gradaţie mare de alcool 

(bjorr), precum şi hidromel (mjodr). Aceştia mai consumau şi mied, băutură alcoolică obţinută 

din fermentarea mierei de albine, precum şi vin, dar numai foarte rar, viţa de vie neavând condiţii 

climatice favorabile în Scandinavia
3
. 

 Pentru nordici importante erau două mese pe zi, dimineaţa şi seara, alimentaţia de bază 

fiind formată din cereale (orz, secară, grâu, hamei), carne (de pasăre, porc, vită, oaie, cal, peşte) şi 

fructe (nuci, alune, mere, cireşe, struguri sălbatici), aceasta stabilindu-se pe baza unor descoperiri 

arheologice (la Hedeby), precum şi din relatările unor cronicari. Astfel, Ibn Fadlan, asistând la 

înmormântarea unei căpetenii varege, observă că i se dau acestuia şi „merinde” pentru drum - 

două vaci, un cocoş şi o găină
4
. Cronica lui Nestor pomeneşte de cererea varegilor de a primi 

pâine, vin, peşte, carne şi fructe de la bizantini. Nordicii consumau mult o fiertură din făină de 

orz şi un fel de pâine din făină de secară necernută. Legumele erau consumate, uneori, coapte în 

spuză, fiind învelite în frunze de copac, carnea era fiartă sau prăjită pe lespezi de piatră încinse. 

Datorită faptului că vikingii se aflau în vecinătatea mării, peştele a fost un aliment de bază, în 

special heringul, ce era servit proaspăt sau conservat.Carnea de balenă, de focă şi de urs polar 

erau alimente căutate, în special în Norvegia şi Islanda. S-a constatat că era preferată carnea 

fiartă, celei fripte. Din poemul Rigspula vedem că eroului i s-a oferit carne de viţel fiartă, iar în 

Valhala, loc unde ajungeau cei mai destoinici războinici, potrivit mitologiei nordice, carnea fiartă 

a porcului Saehrimnir era oferită spre consum. În viaţa cotidiană, vikingii erau nevoiţi să-şi 

procure hrana prin vânătoare de elani, cerbi, porci mistreţi şi urşi
5
. 

Spre deosebire de alţi europeni ai timpului, vikingii acordau o mare atenţie igienei 

corporale, în fiecare casă fiind amenajată o încăpere pentru îmbăiere. Se îmbăiau în fiecare 

săptămână, folosind baia de aburi şi frunzele de mesteacăn ce conţin o substanţă alcalină
6
 cu efect 

degresant asemănător săpunului. 

Cel mai obişnuit tip de aşezare nordică este satul, aşezare nu prea mare, satele fiind 

locuite în mare parte de bondi (ţărani liberi). Nu de puţine ori, satele erau înconjurate cu şanţ sau 

cu o palisadă de lemn, pentru a fi protejate de duşmani sau de animale sălbatice. Aceste aşezări 

erau înconjurate de ogoare, iar cimitirul era tot în vecinătatea satului. Despre cum arăta un sat, se 

poate observa din descoperirea de la Aalborg (Danemarca), unde s-a descoperit un sat intact, din 

secolul X, ce a fost îngropat sub nisip de o puternică furtună
7
. Unii vikingi mai bogaţi îşi vor 

constitui ferme izolate, care erau apărate printr-un şanţ sau val de apărare.  

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială Floreşti, judeţul Prahova. 
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Apariţia oraşelor se datorează, în mare măsură, apariţiei şi dezvoltării comerţului maritim 

în porturi ca: Birka şi Haithabu. Oraşele vikingilor se dezvoltă şi în interior, la încrucişarea 

marilor drumuri comerciale (Viborg, Ringsted). Factorul esenţial în întemeierea celor mai vechi 

oraşe a fost existenţa unei pieţe locale, unde negustorii desfăşurau o activitate de vînzare-

cumpărare, iar meşteşugarii găseau condiţiile necesare realizării produselor. Pe baza rezultatelor 

săpăturilor arheologice s-a putut face o reconstituire a aspectului oraşele vikinge. O mărturie a 

felului în care arăta un oraş poate fi oraşul-port Haithabu (Hedeby) – în traducere „Oraşul de pe 

câmpiile cu buruieni”. Aflat la 4 km sud de viitorul oraş Schleswig, a fost întemeiat la capătul 

fiordului Slie, fiind apărat din trei părţi (nord, sud, vest) de un mare val de pământ semicircular, 

cu înălţimea de 6-10 m, marginile acestuia oprindu-se la ţărmul golfului Haddeby Nor. Oraşul se 

întindea pe circa 24 hectare, şi dispunea de două porţi de acces, la sud şi la nord. Săpăturile 

arheologice au arătat că râul care străbătea oraşul, unica sursă de apă, era canalizat, formând axul 

central, iar drumurile se încrucişau în unghi drept. Tot pe baza săpăturilor arheologice, dar şi a 

însemnărilor negustorului arab Al-Tartush, s-a stabilit şi faptul că în partea joasă a oraşului, 

localnicii au săpat, în apropierea fiecărei case, o fântână, care era căptuşită cu doage de lemn. 

Fortificaţia de pământ a fost ridicată, în jurul anilor 900, de către suedezi, care au cucerit această 

aşezare
8
. Haithabu va cunoaşte o rapidă dezvoltare, datorită faptului că avea o poziţie strategică 

importantă, într-un loc benefic schimburilor comerciale, la extremitatea estică a marelui val de 

apărare de la graniţă, Danewerk. După o perioadă de înflorire, acest oraş va avea un sfârşit brusc 

şi violent; în 1050, lupta regilor Danemarcei, Svein Estridson, şi al Norvegiei, Harold Hardrada, 

pentru deţinerea acestui oraş se va încheia tragic, Harold dând foc oraşului. Atât săpăturile 

arheologice, cât şi relatarea unei cronici norvegiene arată modul în care s-a pus capăt existenţei 

acestui oraş. Cronicarul nota următoarele: „Ars era Haithabu de la un capăt la altul. A fost o 

treabă pentru care Svein va suferi. Înalt se ridicau flăcările din case când, în ultima noapte, 

înaintea zorilor, eu am stat pe valul fortăreţei”. Ulterior, majoritatea localnicilor rămaşi în viaţă 

se vor muta în nordul fiordului, întemeind un nou oraş, Schleswig
9
. 

Când se vorbeşte despre fortificaţiile militare vikinge, pe lângă întăriturile descoperite 

până acuma, precum ar fi Fyrkat şi Aggersborg din nordul Iutlandei, Odense din insula Fünen, 

sau Trelleborg de pe Seeland, nu se poate trece cu vederea peste cea mai faimoasă, care a fost 

Danewerke (Danewirke). Menţionat în Annales Regni Francorum în 808, Danewerke se întindea 

pe o distanţă de aproximativ 15 km, zidul principal, care era construit din blocuri de granit, având 

o înălţime de până la 6 metri, şi o lăţime de aproape 30 metri. În exterior, o serie de palisade şi un 

şanţ cu fundul plat întărea forţa sa defensivă, contra eventualelor atacuri venite dinspre continent 

asupra Peninsulei Iutlanda
10

. Cronica francă menţiona, în 808: „Godefred a hotărât să protejeze 

frontiera regatului său cu Saxonia. În acest scop el a pus să se construiască o fortificaţie de 

apărare care se întindea de la un golfuleţ, în partea de răsărit (Ostarsalt), până la mare, înspre 

apus, de-a lungul malului de nord al râului Ejder. Fortificaţia era întreruptă de o singură poartă 

pentru cai şi căruţe”. Poarta pentru circulaţie se numea Kalegat, pe acolo trecând „Drumul 

Armatei”, care traversa provinciile Holstein, Schleswig şi Iutlanda. Fortificaţia oraşului Haithabu 

era legată de acest sistem defensiv, încadrându-se în acest sistem de apărare. În ciuda relatărilor 

cronicii france privind momentul când a fost întemeiat Danewirk-ul, s-a constatat că acesta a 

început să fie construit cu mult înainte. Astfel, în 730, a fost construit un prim zid, altul pe la 

începutul secolului IX, zid numit de arheologi Kovirke, în 808 - cum menţionează cronica; în 960 

are loc refacerea zidului din 730
11

. O ultimă completare a întăriturii, din 1160, cu un zid de 

cărămidă, dotat cu contraforturi şi creneluri, este opera regelui danez Valdemar cel Mare
12

. 
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 Locuinţele nordicilor, în această epocă, ale celor trei clase sociale de bază - regale, 

nobiliare, ţărăneşti - nu se deosebesc prea mult în privinţa stilului, a tehnicii construcţiei sau a 

materialelor, diferă mai mult prin mărime şi bogăţia interioară. Cele ale păturilor sociale 

superioare aveau odăi de dormit, mari săli de ospeţe, încăperi pentru soldaţi. Pe lângă clădirea 

principală, care avea, uneori, chiar unu sau două etaje, se afla bucătăria, cuptoarele pentru pâine, 

grajdurile etc. Nu de puţine ori, clădirea principală era înconjurată cu un pridvor larg cu stâlpi 

ciopliţi artistic, iar camerele de locuit aveau, în centru, vetre largi. Însă, majoritatea locuinţelor 

nordice erau destul de mici, având o formă rectangulară şi o lungime de până la 7 m. Atunci când 

avea posibilitatea, vikingul îşi construia casa pe o fundaţie din piatră, pereţii fiind realizaţi din 

cununi de bârne orizontale, din nuiele împletite şi aşezate între pari verticali, care apoi erau 

tencuite cu lut, sau realizaţi din scânduri groase, aşezate vertical una lângă alta
13

.  

Construirea unei case a depins în mare măsură de climă şi de resursele naturale 

disponibile. Existenţa a numeroase păduri a permis construirea caselor din lemn. Prima epocă 

vikingă, perioada Vendel, atestă prezenţa în Suedia a tipului de casă lungă numită „skáli”, ce a 

apărut încă din epoca fierului, aceasta fiind realizată prin montarea a două şiruri de stâlpi aşezaţi 

vertical, ce susţineau acoperişul, împărţind spaţiul locuinţei în lungime, iar pereţii, groşi, erau 

făcuţi din lut. Acest tip de clădire era locuită atât de oameni, cât şi de animale.Tipul acesta de 

casă a cunoscut o largă răspândire, în Islanda
14

, la Hofstadir fiind cercetată o imensă casă lungă, 

care avea o singură încăpere şi vatră în centru, pereţii fiind groşi şi curbaţi, acoperiţi cu brazde de 

iarbă. Chiar şi în Groenlanda a fost folosit acest tip de locuinţă, la Brattahild fiind cercetată casa 

lui Eric cel Roşu. Existenţa unei singure încăperi avea şi scopuri practice, căldura putând să fie 

astfel mai bine întreţinută. Referitor la arhitectura daneză, sub tabăra militară de la Aggersborg s-

a descoperit, pentru secolul VIII, un sat în care observăm un tip de casă mai mică, în formă de 

barcă. Pentru Norvegia s-au făcut cercetări la Langset şi Nygard, în Gudbrandsal; s-au găsit 

locuinţe rectangulare, spaţioase, cu o fundaţie solidă din piatră, pereţii fiind construiţi din lemn
15

. 

Interiorul unei case deţinea, pe lângă mobile masive din lemn sculptat, şi ţesături în culori 

calde, pentru a crea o atmosferă cât mai primitoare; în jurul vetrelor se găseau ustensilele pentru 

bucătărie -  căldări de fier, pirostrii, tigăi, cuţite din fier, putini şi butoaie, farfurii din lemn, 

râşniţe etc.
 
Despre mobilier, cunoaştem prezenţa în casă a diverse scaune, mici şi fără spătar şi 

scaune înalte cu spătar, lăzi, paturi care au pentru îndepărtarea spiritelor malefice diverse capete 

de animale sculptate
16

. În cadrul mobilierului se remarcă un scaun, mai înalt, aşezat în mijlocul 

celorlalte scaune, fiind rezervat capului gospodăriei. Uneori, un oaspete mai însemnat putea să 

ocupe acest scaun, ca semn al preţuirii pe care i-o acorda gazda
17

.Cu prilejul anumitor 

evenimente, cum ar fi nunţile sau ospeţele, în locuinţă se păstra o anumită ordine a locurilor unde 

stătea fiecare. Astfel, locul femeilor era pe o laviţă aşezată pe o podişcă înălţată pe peretele din 

fundul odăii comune. Un loc de cinste era situat în faţa scaunului central, ce aparţinea stăpânului 

casei, cine era invitat să stea pe laviţa din faţa acestui scaun era foarte respectat
18

.
 

În cadrul societăţii vikinge un loc important l-au jucat şi diferite forme de divertisment şi 

recreere, întreceri sportive, jocuri. Datorită numeroaselor saga, păstrate până astăzi, se cunosc 

mai multe despre obiceiurile şi viaţa cotidiană a acestor oameni. Astfel, aflăm despre un sport 

practicat în special în Norvegia şi Islanda, în care aveau loc lupte de armăsari, care, fiind 

întărâtaţi de stăpânii lor, se loveau şi se mişcau, până când unul dintre ei ieşea învingător. 

Această luptă era o distracţie foarte populară, având mulţi spectatori
19

.  
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Alt joc, la fel de aspru, care se juca între două persoane sau două echipe de două 

persoane, era jocul cu „mingea”, care se desfăşura după anumite reguli bine precizate. Astfel, un 

jucător trebuia să lovească o minge grea din lemn, cu un fel de paletă, iar adversarul său trebuia 

să o prindă. Dacă reuşea să o prindă, urma ca să o lovească şi el cu paleta. Dacă mingea nu putea 

fi prinsă, cei doi jucători erau nevoiţi să se ia la întrecere pentru a pune mâna pe ea. Cel care 

punea primul mâna pe minge, avea iniţiativa jocului. Nu de puţine ori această competiţie se 

sfârşea prost, întrecerea degenerând în bătaie datorită numeroaselor brutalităţi
20

. 

În cadrul familiei, poziţia femeii era una aparte faţă de alte zone ale Europei sau ale lumii 

islamice, deoarece femeia nu avea o poziţie inferioară bărbatului. Astfel, încă din timpul epocii 

romane, Tacitus ne informa că „după lege era proastă, dar, potrivit obiceiului, mult mai bună”, 

fiind considerată „părtaşă la trudă şi pericole”. Datorită acestui lucru, în preceptele tradiţionale 

de drept familial, moştenirea trecea de obicei, de la tată la fiu şi de la fiu la mamă, bunică, nu de 

puţine ori revenind direct soţiei. Poziţia deţinută de femeie se reflectă şi în obiceiul ca bărbatul să  

ridice monumentele funerare soţiei sale decedate, cel mai elocvent caz fiind, fără îndoială, 

mormântul reginei Assa, din corabia funerară de la Oseberg. Chiar şi prin linia de descendenţă ce 

se stabilea, rolul femeii era însemnat, astfel fiii surorilor erau consideraţi rude foarte apropiate, nu 

de puţine ori primind numele unchiului şi moştenirea acestuia. Atunci când urmau să participe la 

prima lor bătălie, viitorii războinici erau puşi sub ocrotirea unchiului din partea mamei. Într-o 

asemenea societate, în care femeia avea un cuvânt de spus în viaţa familială sau socială, rare erau 

cazurile în care vreo femeie era bătută de soţ. Femeile erau foarte mândre, nu acceptau sub nici o 

formă acest lucru, chiar dacă era vorba de soţi, şi dacă se întâmpla, atunci erau foarte 

răzbunătoare
21

. Pe baza unor izvoare occidentale s-a stabilit faptul că nordicii aveau mai multe 

soţii, dar acest lucru era rar, fapt confirmat de alte mărturii, cum ar fi însemnările arabului Amin 

Razi, care arată că doar căpeteniile aveau mai multe concubine
22

. Întâlnirile între tinerii de sexe 

opuse, înainte de căsătorie, erau foarte rare, existând obiceiul ca atunci când cineva dorea să se 

însoare, tatăl, fratele, un prieten etc. mergea să-i peţească viitoarea mireasă, de regulă căsătoria 

fiind stabilită doar prin înţelegerea celor două părţi
23

. Societatea vikingă admitea divorţul. Când 

soţii se despărţeau, se urmau anumite proceduri, un loc important deţinându-l martorii. Mai întâi, 

lângă patul soţului (soaţei), se făcea cunoscută intenţia de despărţire, rostind cuvintele răspicat. 

Apoi, tot în prezenţa martorilor, se rostea încă o dată, în dreptul porţii casei, aceleaşi formalităţi. 

Ulterior, divorţul era consfinţit în adunările thing-urilor; în Islanda, acest lucru se stabilea de 

Thingvellir (Câmpul Adunării), sau în adunările locale, sentinţa fiind rostită de pe înălţimea unei 

pietre denumită Piatra Legii (Log-berg)
24

. 

Mentalitatea vikingă considera că o familie este mai importantă şi mai trainică doar dacă 

are mai mulţi copii. Astfel, familia avea suficiente braţe de muncă, capul familiei având un 

cuvânt greu de spus, atât în comunitate, cât şi în thing. De aceea, exista obiceiul  înfierii, aceasta 

fiind considerată o cinste pentru părintele adoptiv, mai ales când copilul era al unei persoane 

importante
25

. Obiceiul de a trimite unei familii un copil sau mai mulţi spre creştere era frecvent, 

aceştia urmând să primească o educaţie corespunzătoare; aceeaşi familie putând să primească 

copii de la rude sau prieteni, pentru a fi educaţi
26

. Exista şi obiceiul precreştin, ca tatăl să-şi 

recunoască, la început, copilul, acest lucru realizându-se într-un adevărat ceremonial. Înainte de a 

primi un nume, dat după numele unor rude sau prieteni mai norocoşi în viaţă, tatăl îşi lua copilul 

pe genunchi, îl stropea cu apă (considerându-se un act de bunăstare), apoi îi da numele.   
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Tinerii, erau educaţi în spiritul respectului faţă de autoritatea capului familiei şi a 

comunităţii, la 14 ani fiind consideraţi apţi pentru a participa la adunările thing-ului, şi de la 15 

ani, de a participa la călătorii pe mare
27

. 

Datorită faptului că, vreme de câteva secole, vikingii au atacat continuu Europa, ei au fost 

priviţi ca nişte barbari, puşi pe jafuri şi crime, nişte oameni buni de nimic. Totuşi, datorită unor 

relatări contemporane s-a văzut faptul că aceştia nu erau nişte barbari, în care nu se puteau 

încrede. Adam din Bremen observa că aceste popoare nordice se remarcă prin ospitalitate, „arată 

tuturor curtoazie”; aceste afirmaţii vor fi confirmate şi de geograful arab Ibn Rustah, care 

remarca „se poartă cu fermitate între ei”, fiind însă „ospitalieri şi prietenoşi cu străinii”
28

. 

Pe plan juridic societatea vikingă cunoaşte numeroase practici şi obiceiuri privind 

reglementarea diferitelor pricini, după cum reiese şi din numeroasele saga. Astfel, pentru 

reglementarea pricinilor civile sau penale dintre două persoane, se putea practica duelul judiciar, 

duelurile având loc fie pe ostroave între braţele unui râu, fie în anumite locuri împrejmuite 

numite boiniţe. Cel care pierdea, pierdea şi judecata; atunci când cineva refuza duelul propus, era 

foarte prost privit, cum este şi cazul lui Mord Scripcă, din Saga lui Njal, care refuză să se lupte cu 

Hrut, „alegându-se cu grea ruşine”
29

. Dacă însă provocarea era primită, prima lovitură o avea cel 

care era chemat la duel. Această formă de reglementare a conflictelor tinde să dispară după 1007,  

când Althing-ul islandez interzice duelul, totuşi acesta vamai continua, o vreme, în Norvegia
30

.  

În timpurile mai îndepărtate, cine era vinovat pentru omucidere putea fi declarat în afara 

legii (oricine putea să-l omoare fără a fi pedepsit, i se confisca averea) dar, cu timpul, se va 

ajunge la o reglementare între ucigaş şi rudele mortului, prin plata unei sume drept răscumpărare, 

pentru a nu fi pus în afara legii
31

. Astfel, pentru uciderea unui om liber se putea plăti suma de 120 

de eyrir-i de argint
32

. Dacă ucigaşul ascundea crima şi lăsa cadavrul să fie sfâşiat de animale sau 

păsări de pradă şi nu vestea persoanele din apropierea locului crimei de fapta comisă, acesta risca 

să fie scos în afara legii, pierzând dreptul de a se apăra, fapta comisă fiind socotită omor tainic
33

. 

Partea vătămată trebuia să adreseze o plângere thing-ului şi să-l citeze pe vinovat în faţa adunării, 

în anumite zile, dinainte stabilite. În procese, o mare importanţă o aveau martorii, care aveau 

sarcina de a identifica rănile, de a le număra şi a depune mărturie despre cine le pricinuise
34

. Una 

dintre pedepse era aceea prin care, cel găsit vinovat, putea fi exilat, existând posibilitatea ca acest 

surghiun să fie pe trei ani, de unde şi numele de „surghiunul mic”
35

. Chiar dacă o persoană omora 

în legitimă apărare, era nevoită să plătească o răscumpărare pentru cei omorâţi. Gunnar din Saga 

despre Njal a fost nevoit să plece în exil, pe trei ani, pentru a domoli furia duşmanilor săi, căci 

dacă nu executa sentinţa, risca să fie omorât legal
36

. O persoană putea fi socotită în afara legii 

doar după ce se pronunţa sentinţa, de la thing, de confiscare a tuturor bunurilor, sentinţa trebuind 

rostită la domiciliul acestuia, la două săptămâni după încheierea şedinţelor thing-ului. Aceasta se 

se citea atunci când soarele se afla la amiază
37

. 

Arta popoarelor nordice, având rădăcini adânci în arta vechilor germani, a evoluat, din 

secolul IV, într-o direcţie proprie rezultând o artă non-figurativă, abstractă, ornamentală, 

preferându-se motivele animaliere în locul celor vegetale sau florale, mult mai complicate
38

. 
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 Scene reprezentând oameni şi animale, ilustrând teme din saga populară, ornau 

numeroase obiecte din metal şi monumentele din piatră, iar efectele policrome jucau un rol 

important în decoraţiile pictate pe lemn şi piatră
39

. Decorarea carului sau a săniilor, a prorei 

corăbiei funerare de la Oseberg presupune o forţă de expresie şi o fantezie bogată, nu atât în 

redarea figurilor umane, cât şi în redarea păsărilor, a şerpilor şi a animalelor, surprinse în 

momente de atac sau încleştare, energia explozivă şi expresia de ferocitate îmbinându-se cu 

grotescul şi cu comicul. Pentru arta vikingă, caracteristice sunt sculpturile în piatră de pe 

masivele blocuri din Selling, precum şi cele pictate din insula Gotland (sec. VIII - IX), care au o 

deosebită valoare documentară, datorită bogăţiei şi exactităţii detaliilor, ce reprezintă scene 

mitologice sau războinice
40

. 

În cursul expediţiilor lor, către vest şi est, vikingii vor găsi noi surse de inspiraţie artistică. 

Astfel, pe hamurile din bronz aurit descoperite la Broa, în insula Gotland, ce datează de la 

începutul epocii vikinge, găsim animale ce seamănă foarte mult cu leii carolingieni, animale 

aflate de alte păsări şi „animale împletite”. Lupta leului cu a şarpelui este un simbol creştin, al 

luptei dintre bine şi rău, şi se regăseşte pe multe pietre runice. Banda de text o formează corpul 

unui dragon, având capul lung şi strâmt şi ochii în formă de migdală
41

. 

O trăsătură comună întregii arte nordice, pe lângă aceea a predominării motivelor 

zoomorfe, este aceea a negării, în general, a imaginii din realitatea umană. Totul se bazează pe 

imaginaţie, care inspiră arta mai mult decât realitatea umană. Atunci când se întâmplă să apară şi 

figura umană, aceasta este, de obicei, încorporată într-un decor complicat, fiind redată deformat, 

stilizată, redusă aproape la un simplu element ornamental. Chiar motivele zoomorfe sunt 

deformate leul - seamănă cu un grifon, şarpele cu o panglică lungă
42

etc.
 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. ALMGREN, Bertil, The Vikings, Gothenburg, 1966. 

2. BELCIN, Cornelia, POPESCU, Alexandru, Vikingii, Bucureşti, 1976. 

3. *** Cronica lui Nestor, în Izvoarele istoriei românilor, Bucureşti, 1935. 

4. DRÂMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. II, Bucureşti, 1987. 

5. DURAND, Frédéric, Les vikings, Paris, 1969. 

6. LOGAN, Donald F., Vikingii în istorie, Bucureşti, 1990. 

7. ODELBERG,Maj, ZACHRISSON, Inger, BERGMAN-THALIN, Lena, L’ âge des 

vikings en Suède, Bohuslaningens, 1980. 

8. OXENSTIERNA Eric, Les vikings, Paris, 1962. 

9. Saga despre Njal, Bucureşti, 1963. 

10. Trei saga islandeze, Bucureşti, 1980. 

10.WILSON, David B., The Vikings and their Origins, London, 1970. 

 

 

 
 

 

                                                 
39

 Odelberg, Maj, Thalin-Bergman, Lena & Zachrisson, Inger, L’ âge des vikings en Suède, Bohuslaningens, 1980, p. 

19. 
40

 Ovidiu Drâmba, op. cit., p. 120.l 
41

 Ibidem. 
42

 Ibidem., pp.120, 121. 



 

30 

 

MISTRAL ŞI ALECSANDRI, DOI PRIETENI  

CARE NU S-AU ÎNTALNIT NICIODATĂ 

 
dr.Constantin DOBRESCU

* 
Carmen Veronica BĂJENARU

** 
 

 Frederic Mistral s-a născut la 8 septembrie 1830, la Maillane, în Provenţa, fiind 

descendentul uneia din cele mai vechi familii din provincie. Copilăria şi-a petrecut-o în casa 

părintească, într-o zonă mirifică, care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei sale poetice. În cele ce 

urmează, încercăm să creionăm nu numai rolul lui Mistral în istoria Provenţei şi societăţii 

felibrigiului, dar mai ales legăturile sale cu poetul Vasile Alecsandri. Interesant e faptul că aceştia 

doi nu s-au întâlnit niciodată, deşi comitele Basile Alecsandri, cum se recomandă în saloanele 

pariziene, cunoscuse Provenţa, mai ales Nâmes, Toulouse şi Marsilia cu ocazia voiajului din 

1853, la Gibraltar. 

 Din corespondenţa lor reiese preocuparea faţă de viitorul Europei şi locul ţărilor lor în 

construcţia post Versailleză, concepţiile lor politice, ostilitatea lor faţă de tendinţele acaparatoare 

ale Germaniei  Wilhelmiene şi Rusiei Ţariste.  

 În acest context, Alecsandri se hotărăşte să-şi scrie amintirile, să-şi aştearnă pe hârtie 

„suvenirurile” din misiunile diplomatice care i-au fost încredinţate şi mai ales să le publice, 

deoarece observase că politica guvernului de atunci, în tendinţa ei „de a se bismarkui”, se 

dovedea nerecunoscătoare faţă de Franţa. „Pentru a combate, dar, acest început de ingratitudine, 

sunt silit a publica suvenirurile mele din 1859, unde voi împrospăta, pre cât se poate, detaiurile 

şi rezultatele misiunilor mele politice în Franţa, Englitera şi Italia. Scrierea însă nu va fi exclusiv 

politică”. 

 Nouă, românilor, ni se dezvăluie, în persoana lui Alecsandri, nu numai cineva care respiră 

poezia prin toţi porii, ci şi un om politic, profund dominat de dragostea sa faţă de România, aflată 

în mijlocul unor imperii agresive şi hrăpăreţe. Era o relaţie epistolară, de prietenie între doi poeţi, 

cu concepţii politice diferite. Unul era separatist, dorind o Provenţă independentă, iar altul era un 

adept înfocat al unităţii naţionale. Pe cei doi însă îi unea pasiunea pentru poezie.  

 Mistral îşi trăieşte copilăria într-un mediu patriarhal, unde servitorii stau la masă cu 

stăpânii, iar capul familiei stabilea sarcinile casnice pentru ziua următoare, după care se citeşte 

din Biblie, în dialect provensal sau Don Quihote. Copilul a crescut cu legendele provensale 

despre Albigenzi, cântecele trubadurilor, care încă din 1323 fondaseră la Toulouse celebrele 

„Jocuri Florale” pentru a se premia cele mai bune poezii. Frecventează şcoala din satul natal, 

după care urmează cursurile Institutului Millet, din Avignon, unde va avea ca pedagog pe 

Ramuanille, cunoscut poet provensal, autorul lui Il Margarideto, care îi va povesti în dialectul 

matern viaţa lui Petrarca, istoria papilor din Avignon şi trecutul glorios al Provenţei.  

 În 1847, îşi va trece Bacalaureatul la Nâmes, după care se înscrie la Universitatea din Aix 

en Provence, pe care o absolvă în 1851. Reîntors la umbra măslinilor, în mijlocul holdelor de 

grâu auriu din Maillane, Mistral îşi perfecţionează cunoştinţele de greacă şi latină, în vederea 

dicţionarului provensal francez, pe care avea să-l scrie, despre care Marius André spunea:  „Dacă 

n-ar fi scris nicio pagină de poezie, ar fi fost de ajuns să-i asigure nemurirea”. Preocuparea lui 

majoră era însă Mireille, poemul pe care începea să-l scrie în dialectul provensal şi care îi va 

asigura nemurirea. Aceasta va fi opera sa cea mai cunoscută, fermecător poem epic, creştin 

mistic, poemul Provenţei, ceea ce-l face pe Alecsandri să afirme despre aceasta următoarele: „Ca 

să traduci Mireille îţi trebuie o pană de aur”.  

                                                 
*
 profesor, Ploieşti, judeţul Prahova. 

**
 profesor gradul I, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, judeţul Prahova. 
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Nu e lipsit de interes să arătăm că Mistral considera dialectul provensal drept „prima 

limbă literară din Europa civilizată”, iar el se considera un umil ucenic al lui Homer. Mistral a 

dedicat poemul său lui Lamartine, iar compozitorul Charles Gounod va compune, în 1863, o 

operă muzicală cu acest subiect. 

 Cel care va face cunoscut poemul lui Mistral, în 1856, e poetul parizian de origine 

provensală Adolphe Dumas, care vine în Provenţa să culeagă din însărcinarea factorilor de 

cultură poezii populare în dialect provensal. Dumas va prezenta poemul Mireille prietenilor săi, 

Victor Hugo şi Lamartine. În „Gazette de France”, Dumas scria: „A fost adeseori cerută din 

frumoasa noastră ţară de la sud, de două ori romană, romană latină şi romană catolică, poema 

limbii sale eterne, a credinţelor sfinte şi moravurilor curate. O am în inimă, scrisă în 12 cânturi, 

semnată Frederic Mistral din satul Maillane şi o contrasemnează cuvântul meu de onoare, pe 

care nu l-am angajat în nici un fals şi cu responsabilitatea mea, care are ambiţia numai de a fi 

dreaptă”. 

 Rândurile fiind privite cu scepticism, Dumas îl prezintă lui Lamartine, care-i acordă 

înaltul său sprijin. După un an, la 1859, apare Mirella. Pentru Lamartine, poetul provensal 

Mistral era „un adevărat poet homeric al vremurilor noastre”. 

 În Spania se conspira pentru detronarea Reginei Isabela. Catalanii doreau federalismul, ca 

şi Mistral pentru Provenţa. La 20 ianuarie 1867, împreună cu poetul şi omul politic de mai târziu 

al Spaniei, catalanul Victor Balagner, părăseşte Avignonul, îndreptându-se către Paris; Mistral ca 

să conspire împotriva lui Napoleon al III-lea în care vedea întruparea sistemului centralist, iar 

Balagner ca să se întâlnească cu alţi conspiratori spanioli. Se reîntoarce însă curând la Maillane, 

căci în curentul democratic vedea lichidarea vechilor tradiţii. Credem că este cazul să amintim 

aici că şi românii au un personaj implicat într-un complot împotriva lui Napoleon al III-lea. Este 

vorba de Ion Brătianu, care a fost amestecat în conspiraţia lui Felice Orsini, din 14 ianuarie 1858, 

fapt pentru care a fost încarcerat, din 15 iunie la secret, urmând să fie judecat în decembrie 1859.   

 Profitând de amnistia acordată, Balagner se întoarce în Spania; iar Mistral primeşte la 

Avignon cupa poeţilor catalani, ca omagiu pentru găzduirea acestuia. În 1868, Balagner este ales 

preşedintele „Jocurilor Florale”. Poeţii provensali înapoiază vizita catalanilor. Fără concursul 

oficialităţii din ambele ţări, serbările sunt un triumf. Acum se emite ideea unei apropieri din ce în 

ce mai strânse între popoarele latine. 

 Evenimentele din 1870, comuna şi restaurarea Republicii, nu aduc federalismul dorit de 

Mistral. Regimul  numeşte federalismul intolerat şi vorbă goală, căci „faptele mari în lume s-au 

făcut prin credinţă şi autoritate”; iar poetului spaniol Quintana îi scrie: „probabil că spectacolul 

lamentabilelor noastre sfâşieri şi ridiculelor schimbări din 1793, vor deschide ochii 

revoluţionarilor din ţara voastră şi-i vor ţine legaţi de sănătoasa şi vechea cale creştină”. 

 Pentru Mistral şi amicii lui, pericolul german era o certitudine. Un provensal, Baronul de 

Tourtoulon, reprezentantul de mai târziu al Franţei în Spania, scrie lui Quintana: „mă tem că 

răsboiul care s-a sfârşit, să nu fie numai primul act al unei drame înspăimântătoare”… „De mai 

mult timp domneşte această convingere în Germania, că rasele latine sunt foarte inferioare celor 

germanice”.  „Astăzi nu vei scoate din capul celor mai pacifici germani, că sunt chemaţi de 

Dumnezeu să regenereze Europa şi în special rasele latine”. Mistral scriind lui Quintana lasă să 

se vadă aceeaşi îngrijorare: „Vină, vină liniştea şi vom vedea încă lucruri frumoase. Dar sunt 

convins că vom avea încă nevoie să trecem vre-un oribil răsboi general”. 

 Singura salvare contra pericolului german, este în unirea popoarelor latine care să se 

opună. Tourtoulon, în scrisoarea mai sus citată către Quintana, continuă: „Dacă naţiunile latine 

ar avea un pic de bun simţ, dacă ar fi în stare să uite meschine gelozii şi să se unească prin 

tratate militare, comerciale şi politice, care ar asigura fiecăreia, întreaga sa independenţă, şi le-

ar pune pe picior de perfectă egalitate, ele vor fi invincibile în defensivă şi Spania, Italia şi 

Franţa, vor vedea înzecindu-se prosperitatea lor”. 
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 Legătura între Spania şi Franţa se făcuse prin poeţii provensali şi catalani. Împlinirea a 

500 de ani de la moartea lui Petrarca, e comemorată împreună cu participarea Italiei, în zilele de 

18, 19, 20 iulie 1874 la Avignon. Reuşita serbărilor întăresc încrederea în posibilitatea realizării 

unirii popoarelor latine. 

 Încă din 1869 se crease la Universitatea din Montpellier, Societatea limbilor romanice, 

care, la 1875, organizează un concurs de poezie, proză şi filologie urmată de solemnitatea 

vechilor „Jocuri Florale”. Quintana, care lipseşte, telegrafiază din Barcelona lui Mistral: „Frate 

şi magistre. Sunt cu regret absent, dar tot sufletul meu este cu voi. Oferă un premiu în numele 

meu, pentru viitorul concurs al societăţei. Vestea triumfului lui Alecsandri la Montpellier a 

coincis în ţară cu o adevărată sărbătoare naţională. De fapt, succesul bardului de la Mirceşti a 

contribuit la consolidarea independenţei României, Cântecul gintei latine fiind „cel mai frumos 

diamant din diadema României”.  

 În ţară, i s-au organizat poetului ample manifestări de simpatie. Astfel, la 4 iunie 1878, la 

Teatru Naţional din capitală, în prezenţa a peste 500 de reprezentanţi ai elitei politice, culturale, 

militare, universitare i s-a organizat poetului o solemnitate de excepţie. În cuvântul său, poetul 

închină premiul obţinut „armatei noastre, alături de ţară, dar şi de Europa întreagă”. 

Explicabil, la Berlin se desfăşura Congresul de Pace care urma să consfinţească neatârnarea ţării, 

atât de greu obţinută pe câmpul de luptă. Un cor de 300 de persoane, acompaniat de orchestra 

dirijată de Ludovic Wiest, a intonat Cântecul gintei latine pe muzica compusă de P. Marchetti. 

Nu putem să nu ne referim la scrisoarea, din 22 mai/3 iunie 1878, prin care „Astra” din Sibiu îl 

felicită pe Vasile Alecsandri pentru premiul obţinut în Franţa. „Astra” se foloseşte de această 

ocazie în care „Societatea limbilor romane” a distins pe poet pentru Cântecul gintei latine, pentru 

a arăta că „acest cântec nu este singurul merit literar pentru care românii te salută, lucrările ce 

ai dat în trecut sunt multe şi de valoare nepieritoare pentru noi, românii, în special şi pentru 

latinitate în general”, iar prin „opera premiată ai pus la înălţime înaintea gintei latineşti, putem 

zice a lumei întregi, onoarea şi gloria naţiunii române, sentinela perpetuă a civilizaţiunii la 

porţile Orientului”. Tema va fi: Cântarea latinului. Toate limbile romanice vor fi admise să 

concureze. Felibrilor le trimite dragostea şi încrederea mea. Alecsandri, atras de premiu, dar şi de 

publicitatea făcută în presa vremii acestor manifestaţii, compune Cântecul gintei latine, cu care 

se înscrie la concursul de la Montpellier. 

 La începutul iernii lui 1877, poşta aducea lui Alecsandri ziarul ce publicase programul 

trimis de secretarul Societăţii pentru studiul limbilor romanice, prin care se află de concursul 

instituit pentru Cântecul latinităţii, care va avea loc în primăvara anului 1878, când se împlineau 

două milenii de la fondarea de către romani a cetăţii Aquae Sextiae (Aix en Provence). Pentru a 

marca acest eveniment, societatea hotărăşte să lanseze cel de-al doilea concurs trienal, ce se va 

finaliza la Montpellier, unde juriul urma să acorde o cupă mare, simbolică, din argint, ca premiu 

pentru autorul celei mai bune poezii pe tema latinităţii, poezie ce urma să devină cântecul gintei 

latine, ceea ce se va şi întâmpla, fiind pus apoi pe note de Marchetti, tradusă în toate limbile şi 

cântată, la 10/23 mai 1878, în faţa unui număr de 60 000 de persoane. Cupa era oferită de Albert 

de Quintana y Cambis. 

 Concursul are loc în mai 1878. Mistral trimite poezia Odă gintei latine, cu menţiunea să 

fie scoasă de la concurs dacă nu va obţine premiul întâi. Alecsandri concurează şi el trimiţând 

cunoscuta poezie Cântecul gintei latine. 

 Mistral care îi cunoscuse conţinutul, îşi retrage oda şi cere ca premiul să-i fie decernat lui 

Alecsandri. În scrisoarea Baronului de Tourtoulon către Quintana din 22 februarie 1878 citim: 

„Poezia lui Alecsandri este foarte frumoasă, mai ales prin simplicitatea şi culoarea ei orientală. 

Ar fi vorba s-o premiem, dacă nu se prezintă alta mai bună. Socot că un poet ca Alecsandri, nu 

poate fi pus pe planul al doilea şi apoi este în interesul ideii latine, căci încoronarea unui latin 

din Orient, de către literaţii occidentului ar produce un mare efect. Mistral este de aceiaşi 

părere”. 
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 Poezia lui Alecsandri obţine premiul întâi. El va primi în dar cupa oferită de Quintana; iar 

premiul al doilea se acordă poetului Francesh Matheu. Cântecul Gintei latine de Vasile 

Alecsandri era imnul societăţii „Tinerimea Română”.  Nu este lipsit de interes să amintim părerea 

lui Eminescu despre Cântecul gintei latine. El afirmă că acest poem al latinităţii este cea mai 

proastă poezie a lui Alecsandri. De fapt, Alecsandri socotea lupta câştigată la Montpellier, nu 

numai o mândrie pentru el, ci o chezăşie pentru viitorul neamului, după cum afirma Octavian 

Goga cu ocazia comemorării poetului de către Academia Română, în vara lui 1928. Mihail 

Sebastian afirma în „Universul literar”, din 10 iunie 1928, că „dacă Mistral l-a cunoscut pe 

surâzătorul nostru bard înaintea vestitului concurs, atunci desigur că premiind strofele naive ale 

Gintei latine nu întărea decât recunoaşterea provensalului pentru un tovarăş depărtat întru dulce 

melancolie şi dulce bună dispoziţie. Sufletul moldoveanului acestuia avea întocmai optimista 

înfăţişare a robustului său amic”. 

 Acest eveniment îl pune pe Alecsandri în legătură cu Mistral; între ei urmând un bogat 

schimb de scrisori. Cele mai multe însă, care se aflau în posesia lui Mistral, dar nepublicate până 

la moartea sa, au devenit cunoscute împreună cu întreaga corespondenţă, abia în 1964, conform 

dorinţei soţiei lui Mistral. 

 Din scrisorile lui Alecsandri se publică una adresată poetului Eduard Grenier, la 12 

octombrie 1871,  în care citim: „În ţara mea se spune că armatele ruseşti lasă întotdeauna 

holera în urma lor; se poate spune că recenta campanie prusacă a lăsat în urma ei o prostraţie 

germanică, care e o adevărată boală pentru rasa latină. Va trece şi aceasta sunt sigur, dar în 

aşteptare suferim tot atât de mult la Mirceşti ca şi la Bamne-les –Dames. Toate aceste rase 

cărora li s-au căutat şi chiar acordat unele calităţi se vor resimţi încă mult timp de grosolănia 

lor înnăscută. Ele sunt sclavele bătrâne ale rasei latine care vor, la rândul lor, să stăpânească şi 

care niciodată nu vor înţelege adevărata lor mărinimie”. 

 La 16 mai 1877 scrie lui Mistral „când este România, un pitic strâns între trei coloşi – 

citiţi dulăi – ce poţi face pentru a-ţi salva existenţa şi naţionalitatea? Coloşii au poftă să-şi 

măsoare forţele la fiecare 15 sau 20 de ani. Se îngrijesc ei de nefericitul pitic care se află în 

calea lor?”. Scrisoarea continuă, astfel, vorbind de felul în care diplomaţia europeană a sacrificat 

pe români intereselor marilor puteri, cu referire directă la reanexarea Basarabiei. 

 La 16 iulie 1878, Alecsandri îl roagă pe Mistral să-i mulţumească în numele său lui 

Quintana, care îi trimisese Cupa latinităţii. „Cine ştie îmi spune visul căruia mă las în voie cu 

dragoste, cine ştie dacă într-o zi această cupă nu se va ridica către cer, că să închine un toast 

supremaţiei şi atotputerniciei restabilite a rasei latine”. Alecsandri are viziunea profetică a 

marelui război european. Germania şi Austro-Ungaria vor fi învinse de naţiunile latine aliate: 

Franţa, Italia, România, Spania. 

 Mistral era la curent şi cu lupta românilor din Ardeal în perioada elaborării 

Memorandumului, de la prietenul său, Quintana, căruia diplomatul român Obedenaru îi scrie din 

Roma, la 22 iunie 1882: „Energicul impuls pe care l-aţi imprimat studiului limbilor romanice a 

fost un izvor de viaţă pentru noi. Aţi reaşezat România pe terenul literar şi artistic ţărilor romane 

din Mediterana”. Se mai citează câteva rânduri din protestul lui V. A. Urechia, fost 

vicepreşedinte al Senatului şi ministru al Instrucţiunii Publice în numele „Ligii Culturale” adresat 

în 1893 societăţii Felibrilor la Montpellier contra tratamentului la care erau supuşi românii de 

către maghiari. Nu putem trece cu vederea faptul că au mai fost români care au participat la 

acţiuni iniţiate de Felibriligul latin din Montpellier şi anume ardeleanul G. Moroianu care va 

prezenta, în 1895, la primăria oraşului conferinţa Suferinţele şi aspiraţiile românilor din 

Transilvania. Mai înainte, în anul 1890, va participa la serbările Felibrilor şi Vasile Lucaciu care, 

în ziua de 4 mai 1890, va ţine conferinţa de răsunet intitulată Chestiunea Orientului latin. Cu 

aceată ocazie poetul Alphonse Tovan va dedica ilustrului luptător naţionalist Vasile Lucaciu o 

poezie în dialect provensal. Datorită lui Alecsandri, până la moartea sa, în 1890, Mistral va 

cunoaşte în profunzime situaţia românilor din Transilvania.  
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 Mistral va fi printre francezii care vor protesta împotriva deciziei de arestare a 

memorandiştilor: dr. Ioan Raţiu, Gheorghe Pop de Băseşti, dr. Vasile Lucaciu, Aurel Suciu, 

Septimiu Albini, Iuliu Coroianu. V. A. Urechia a adunat într-un volum Voci latine de la fraţi, 

apărut în 1894, principalele intervenţii făcute în favoarea românilor de prestigiu, oameni politici, 

savanţi, scriitori, publicişti din Franţa, Italia, Spania, Belgia şi Elveţia. Volumul consemnează 

între aceste „voci” şi pe cea a lui Mistral, alături de Emil Picot, Emil Zola, Roberto Fava, Henri 

Rochefort şi mulţi alţii. Academia Jocurilor florale din Toulouse, a cărei tradiţie este de şase ori 

seculară şi care în timp a avut ca membrii pe Ronsard, Voltaire, Victor Hugo, Chateaubriand, 

Carmen Silva (regina Elisabeta a României) şi Mareşalul Foch, va ţine, în perioada 29-30 iunie 

1927, o şedinţă solemnă în cinstea lui C. Diamandi, ministrul României în Franţa, care va fi ales 

maestru al jocurilor florale. 

 Se ştie că, la 21 august 1890, Alecsandri a murit la vârsta de 69 de ani din cauza unui 

cancer pulmonar. Peste 16 ani, în anul 1906, prin subscripţie publică s-a realizat o statuie a 

poetului în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Lucrarea a fost comandată sculptorului Wladimir C. 

Hegel care a realizat-o în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti. Pentru amplasarea 

monumentului în faţa Teatrului Naţional din Iaşi – care îl redă pe Alecsandri într-un moment de 

reculegere, moment premergător creaţiei literare – monumentul care-l reprezenta pe Gheorghe 

Asachi a fost mutat. Evenimentul se înscria în cadrul manifestărilor jubiliare din anul 1906, 

dedicate urcării pe tron a regelui Carol I. La inaugurare au participat români de pretutindeni 

veniţi din Transilvania, Banat, sudul Dunării. De la cei din Basarabia, care nu primiseră 

aprobarea Rusiei de a participa, sentimentele a fost transmise prin intermediul unei vibrante 

telegrame. La inaugurare au participat Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Simion Mehedinţi, 

Alexandru Philipide, Mihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Ioan 

Slavici, P. S. Aurelian, Elena Văcărescu, Iosif Vulcan şi alţii. Informat despre acest eveniment, 

Mistral trimite comitetului de iniţiativă o emoţionantă telegramă în care spunea „Iau parte cu 

toate amintirile mele de admiraţie şi prietenie la glorificarea lui Vasile Alecsandri, marele poet 

român care a fost în Franţa şi Provenţa, simpaticul apostol al neamului şi limbii voastre, sora 

limbii noastre. Trăiască România latină! ”. Prin intermediul lui Alecsandri, Mistral a avut 

prilejul să cunoască România devenind un admirator al reginei poetese Elisabeta, cunoscută sub 

numele de Carmen Silva, căreia îi dedica poemul Meita. În anul 1905 Mistral primeşte premiul 

Nobel pentru literatură împreună cu spaniolul Jose Echegary. Suma primită va fi folosită de 

Mistral pentru înfiinţarea unui muzeu la Arlles. Cu puţin timp înaintea morţii poetul este vizitat 

de preşedintele Franţei R. Poincaré. Întâmpinându-l poetul îi spune „Viind să saluţi pe poetul 

provensal în umilul sat pe care nu l-a părăsit niciodată mărturisiţi cu multă tărie simpatiile 

voastre pentru regionalismul în care, am credinţa că Franţa va găsi reântinerirea”. 

La 19 martie, de ziua Sfântului Iosif, când se sfinţeşte clopotul donat bisericii din 

Maillane de către preotul său Daillan, Mistral răceşte şi de ziua Bunei Vestiri, în 1914, când 

natura se bucura de revenirea Proserpinei pe Pământ, poetul moare. Întreaga Provenţă este în 

doliu. În curând izbucnea marele război, realizându-se profeţia lui Alecsandri şi Mistral. Un fapt 

demn de consemnat este că, după decesul lui Mistral, câinele acestuia a rămas la mormântul său, 

refuzând să mănânce până a murit. Casa sa din Maillane, ca şi conacul de la Mirceşti al lui 

Alecsandri, va fi transformată în muzeu, iar numele său va fi atribuit mai multor şcoli din 

Provenţa sa iubită, iar efigia sa apare atât pe mărcile poştale din 1941 şi 1980, precum şi pe o 

monedă divizionară din 1912. 

 În amintirea acestei frumoase prietenii, în anul 1930, cu ocazia centenarului naşterii lui 

Frederic Mistral artistul plastic Oscar Han a realizat un frumos relief din bronz ce redă pe cei doi 

prieteni şi oameni de litere, Mistral şi Alecsandri Această plachetă a fost predată de o delegaţie 

română, din care făceau parte Ovidiu Densuşianu, Cezar Petrescu, Nechifor Crainic, Pamfil 

Şeicaru şi alţii, comitetului serbărilor centenarului. Pe această plachetă era săpată în bronz 

următoarea dedicaţie:  „Latinii din Dacia Traiană omagiul lui Mistral”. 
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 Dincolo de hotarele României, în Franţa, la Avignon, în Palais du Rouse, a fost dezvelită, 

la  15 mai 1978 o placă pentru a marca centenarul decernării lui Vasile Alecsandri a premiului 

Latinităţii pentru realizarea Cântecului Gintei Latine. 
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CONFLICTUL DIN KASHMIR. VARIANTE POSIBILE 

 PENTRU PACIFICAREA ZONEI 
 

Dragoş MOCANU
*
 

 

Timp de peste 50 de ani, India şi Pakistan s-au luptat pentru Jammu şi Kashmir, atât pe 

câmpul de luptă, cât şi la masa negocierilor; ambele ţări au vrut să le includă în teritoriul lor, dar 

niciuna dintre ele nu a reuşit să facă acest lucru pe de-a-ntregul.  

O treime din fostul stat princiar este administrat de Pakistan, cunoscut ca Azad Jammuu şi 

Kashmir şi Teritoriile nordice; două treimi, cunoscute ca statul Jammu şi Kashmir, sunt 

controlate de India; această zonă include regiunile Ladakh, Jammu şi preţuita Vale a 

Kashmirului.  

Din 1949, linia de încetare a focului a fost monitorizată de o mică forţă a Grupului Militar 

Observaţional al Naţiunilor Unite din India şi Pakistan (UNMOGIP). Deşi ostilităţile au început 

din nou în 1965, frontiera a rămas, de fapt, Linia încetării focului. După războiul din 1971, când 

Pakistanul de Est s-a separat pentru a deveni independent sub denumirea de Bangladesh, sub 

termenii înţelegerii de la Silma între Pakistan şi India, Linia de încetare a focului a fost 

redenumită „Linia de control”. Ulterior, India a cerut  UNMOGIP-ului retragerea din partea 

indiană a Liniei de control,  pe motiv că mandatul său a expirat.  

În NE, China revendica o secţiune de teritoriu nelocuit, Aksai Chin, prin care, în anii 

1950, a construit un drum ce leaga Tibetul de Sinkiang (Xinjiang). Limita numită „Linia de 

control efectiv” (LAC), între teritoriile deţinute de indieni şi chinezi n-a fost niciodată delimitată. 

Pentru a complica problema şi mai mult, Linia de încetare a focului dintre India şi Jammu şi 

Kashmir, administrat de pakistanezi, s-a oprit, de asemenea, la gheţarul Sianchen, care se întinde 

cu 40 de mile până la graniţa cu China. În 1984, trupele indiene au preluat controlul unei părţi din 

gheţar; de atunci, forţele indiene şi pakistaneze s-au confruntat reciproc în cea mai mare zonă de 

război din lume. Deşi discuţiile bilaterale în legătură cu gheţarul au început în 1986, ele au fost 

suspendate după şase  runde, în 1992, fără a se ajunge la o întelegere.  

Ceea ce deosebeşte conflictul din Kashmir de alte dispute regionale este faptul că, pentru 

a folosi Linia de încetare a focului, în 1948, guvernul indian a făcut o plângere formală 

Consiliului de Securitate al O.N.U. împotriva „agresiunii” Pakistanului. Plângerea împotriva  

Pakistanului într-un forum internaţional a transformat o dispută dintre două state într-o problemă 

care cerea atenţie internaţională. Recomandările Naţiunilor Unite, formulate în trei rezoluţii, în 

1948 şi 1949, formalizau, de asemenea, prezenţa unei terţe părţi în dezbatere: dorinţele oamenilor 

care trăiau pe teritoriul pentru care se luptau India şi Pakistan. Toate cele trei rezoluţii 

recomandau ca India şi Pakistan să ţină un plebiscit, cum era deja stabilit de către guvernele 

indian şi pakistanez, pentru ca oamenii înşişi să decidă asupra viitorului lor.   

Faptul că plebiscitul nu a avut loc niciodată nu ar trebui să fie, probabil, nicio surpriză. În 

primul rând, ca o premisă, Pakistanul a fost obligat să-şi retragă forţele din teritoriul pe care îl 

ocupase. În al doilea rând, era clar faptul că guvernul indian a fost de acord să se ţină un plebiscit 

doar atunci când era încrezător că majoritatea populaţiei va confirma unirea cu India. În mod 

neaşteptat, reticenţa Pakistanului de a elibera teritoriul ocupat a dat Indiei scuza pentru a-şi 

renega angajamentul de a ţine un plebiscit.  

Diviziunea „de facto” a statului pe care India şi Pakistan l-au ocupat din punct de vedere 

militar nu a fost aşadar, nici inversată, nici confirmată. Dar, deşi guvernele succesive indiene 

poate că au regretat faptul că o grupare internaţională a fost implicată în discutarea viitorului 

statului Jammu şi Kashmir, rezoluţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite rămân pe agenda de zi. 

                                                 
* 
profesor gradul I, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, judeţul Prahova. 
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În orice lucru în care s-ar fi putut întelege ulterior India şi Pakistan, la summit-urile de la: 

Tashkent în 1966, Simla în 1972 şi Lahore în 1999, caracterul tripartit al problemei, cu plebiscitul 

luat ca un mijloc pentru a determina opţiunea politică a locuitorilor statului, a fost deja confirmat 

de Naţiunile Unite în 1948
1
.  

Dar, aşa cum a declarat, Sir Owen Dixon, reprezentantul Naţiunilor Unite pentru India şi 

Pakistan, în 1950, dificultatea de a rezolva viitorul statului era agravată de faptul că „nu era o 

unitate geografică, demografică sau economică”, ci „o aglomerare de teritorii aduse sub 

puterea politică a unui singur Maharajah”. În partea administrată de Pakistan a Liniei de 

încetare a focului, popoarele din zonele de Nord, inclusiv regatele Hunza, Nagar, Gilgit şi 

Baltistan, sunt diferite din punct de vedere cultural, nu numai între ele, dar şi faţă de locuitorii din 

estul statului; la fel sunt şi locuitorii din Azad Jammu şi Kashmir, în centrul districtelor Kotli, 

Poonch, Mirpur şi Muzaffarabad. Toţi sunt musulmani, dar, în vreme ce în zonele de nord 

predomină musulmanii shiiţi, în Azad Jammu şi Kashmir şuniţii sunt majoritari. În două treimi 

din teritoriul administrat de India, majoritatea locuitorilor Văii sunt musulmani-kashmiri, cu un 

mic procentaj de hinduşi şi sikhisti. În Jammu, aproximativ două treimi din populaţie este 

hindusă, o treime  este musulmană, care trăieşte îndeosebi în zonele de frontieră Doda şi Rajauri, 

la graniţa  cu AJK-ul  administrat  de pakistanezi. Ladakh este slab populat. Peste jumătate din 

populaţia  sa este budistă, mai puţin de jumătate sunt musulmani-shiiţi, cu un mic procentaj de 

hinduşi
2
.  

Ceea ce Owen Dixon a observat, de la început, a fost faptul că cu popoare  de atât de 

diverse origini, unite nominal sub o singura autoritate politică, oricare ar fi fost rezultatul unui 

plebiscit unitar, avea să fie inevitabilă dezamăgirea în rândul  minorităţilor. Prin urmare, el a 

sugerat, aşa cum au făcut şi viitorii comentatori, că un plebiscit regional ar putea furniza un 

rezultat mai echitabil, chiar dacă ar fi dus, fără îndoială, la împărţirea statului. Aşa cum a 

recunoscut scriitorul indian Sumantra Bose, provocarea a fost întotdeauna găsirea unei căi de 

mijloc între „compartimentarea comunală şi himera unei unităţi non-existente”
3
.  

Numeroşi comentatori şi analişti au scris şi au propus multe soluţii pentru a rezolva 

problema din Kashmir, pentru a aduce pace şi prosperitate în Asia de Sud. Au examinat statele 

Jammu şi Kashmir ca state independente, Valea ca fiind parte din India, parte din Paskistan, ca o 

regiune autonomă, ca un protectorat comun, statul fiind permanent împărţit de-a lungul Liniei de 

control, demilitarizat, cu sau fără forţele de menţinere a păcii O.N.U.; problema rezolvată printr-

un plebiscit unitar, un plebiscit regional, alegeri electorale, negocieri bilaterale, dialoguri 

tripartite, cu sau fară mediere. Propuneri de rezolvare a conflictului, după cum vedem, au fost 

numeroase. Şi totuşi, acesta nu s-a rezolvat, generând sute de mii de victime. 

 

 Punctul de vedere indian. 

Atunci, ca şi acum, guvernul indian se considera a fi în posesie legală a statului Jammu şi 

Kashmir, prin virtutea instrumentului aderării din octombrie 1947, semnat de maharajah şi de cel 

care era guvernator general, lordul Mountbatten. Această premisă de bază a constituit legalitatea 

prezenţei indiene în stat şi a controlului ei asupra acestuia. Asistenţa pe care Pakistanul le-a dat-o 

membrilor triburilor, care au invadat statul, a fost astfel, după părerea indienilor, un act ostil, în 

vreme ce implicarea armatei regulate pakistaneze a reprezentat o invazie a teritoriului indian. 

India a declarat că armatele sale, care erau în Kashmir, aveau dreptul să fie acolo; controlul 

asupra apărării, comunicării şi afacerile lor externe erau o consecinţă directă a tratatului de 

aderare. Astfel, Pakistanul era privit ca statul invadator în Kashmir. De când India a fost 

responsabilă pentru securitatea statului, problema demilitarizării trebuia să ia în considerare 

importanţa lăsării în stat a suficiente forţe armate indiene pentru a păzi securitatea acestuia.  

                                                 
1
 Victoria Schofield, Kashmir in Conflict. India, Pakistan and Unending War, I.B.Tauris &Co Ltd, 2003, p. XII. 

2
 Ibidem, p. XIII. 

3
 Sumantra Bose, The Challenge in Kashmir, Delhi, 1997, p. 177. 
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Dintr-o perspectivă indiană, plebiscitul, cu care Nehru a fost de acord, ar fi fost pentru a 

confirma aderarea, semnată în octombrie 1947. Precum comisia O.N.U. a raportat, 

„caracteristica cardinală a poziţiei Indiei este argumentul că este în Kashmir datorită 

drepturilor sale şi că pakistanezii nu pot spera la o poziţie egală cu India în această 

competiţie”
4
. Pakistanul a fost în mod ilegal în Kashmir şi nu avea niciun drept în această 

privinţă. Forţele Azad trebuie demobilizate şi dezarmate deoarce constituiau trupe care susţineau 

revolta asupra guvernului statului. 

 

 Punctul de vedere pakistanez 

Poziţia pakistaneză se baza pe argumentul care spunea că aderarea statelor Jammu şi 

Kashmir la India a fost ilegală, şi nu era nicio justificare corectă pentru argumentele Indiei, 

potrivit cărora legalitatea aderării era „în fapt şi lege, fără nicio îndoială”. Mai mult decât atât, 

statul Jammu şi Kashmir a executat o înţelegere cu Pakistan, la 15 august 1947, care interzicea 

statului de a intra în orice fel de negocieri sau înţelegeri cu orice alte ţări. 

Mai mult, Pakistanul a declarat că maharajahul din Jammu şi Kashmir nu mai avea niciun 

pic de autoritate rămasă pentru a executa un instrument al aderării, pe 26 octombrie 1947, 

deoarece oamenii reuşiseră să se revolte, au dat jos de la putere guvernul şi l-au obligat să fugă 

din Srinagar, capitala statului. Tratatul de aderare a fost adus, datorită violenţei şi fraudei, fiind 

invalid încă de la început. Oferta maharajului pentru aderare a fost acceptată de guvernatorul 

general al Indiei, lordul Mountbatten, cu condiţia ca, de îndată ce legea şi ordinea s-ar fi 

restabilit, problema aderării statului ar fi fost decisă de către un referendum popular.  

Pakistanul susţinea, de asemenea, că mişcarea Azad era indigenă şi spontană, ca rezultat 

al represaliilor şi a conducerii proaste a guvernului maharajahului. Incursiunile tribale erau 

spontane şi au crescut ca urmare a atrocităţilor şi cruzimilor împotriva poporului musulman al 

Kashmirului şi Punjabului de est. Intrarea forţelor pakistaneze în Kashmir a fost necesară pentru 

a-şi proteja teritoriul de invazia armatei indiene, pentru a stopa mişcarea maselor mari de 

refugiaţi mânaţi înaintea armatei indiene în Pakistan, dar şi pentru a preveni guvernul indian de a  

se prezenta lumii cu un fait accompli prin asumarea posesiei unui întreg stat prin război.  

Aşadar, după cum observăm, ambele state, atât India cât şi Pakistanul, se învinovăţesc 

reciproc în legătură cu provocarea şi continuitatea conflictului din Kashmir. Desigur, că un astfel 

de conflict, care ar fi putut provoca în orice moment un război nuclear între India şi Pakistan, nu 

putea să nu atragă atenţia opiniei publice internaţionale, precum şi a unor state precum S.U.A., 

Federaţia Rusă, China, Uniunea Europeană. 

 

 Implicarea S.U.A. 

Cea mai mare îngrijorare o reprezintă faptul că India şi Pakistan ar putea recurge la un 

război nuclear pentru  Kashmir.  Husain Haqqani, ambasadorul Pakistanului în Statele Unite, 

susţine că în timp ce ambele state, în ciuda faptului că aveau arme nucleare, nu au purtat un 

război neconvenţional în Kargil, în anul 1999, nu există nicio garanţie că armele nucleare nu pot 

fi folosite într-un conflict viitor. Faptul că pakistanezii pot lua în considerare, în mod serios, 

utilizarea de arme neconvenţionale în timpul unui astfel de conflict, face Kashmirul şi întregul 

subcontinent o zona foarte periculoasa
5
.   

Deci, care este exact poziţia S.U.A. faţă de un subcontinent care poate dezlănţui un război 

nuclear? Devine Hagerty, expert în relaţii internaţionale în sudul Asiei, ne oferă un rezumat util 

al politicii Statelor Unite faţă de Kashmir. În lumea de după cel de-al Doilea Război Mondial, 

S.U.A. a acordat puţină atenţie Asiei de Sud şi crizelor iniţiale din Kashmir, prin urmare, acestea 

au fost trecute foarte uşor cu vederea.  

                                                 
4
 Kashmir Papers, Reports of the United Nations Comission for India and Pakistan, June 1948 - December 1949, 

New Delhi, Government of India, 1952. 
5
 Sumit Ganguly, The Kashmir Question. Retrospect and Prospect, London ,Taylor&Francis e-Library, 2005, p. 9. 
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Chiar şi atunci când S.U.A. şi-au dat seama că impasul ce avea să urmeze între India şi 

Pakistan ar fi putut destabiliza Asia de Sud şi ar fi permis Sovieticilor o deschidere strategică, au 

evitat un rol principal şi vizibil, preferând în schimb implicarea Consiliului de Securitate al 

O.N.U. „Curtarea strategică”, din 1954, a Washingtonului în Pakistan a reuşit doar să înfurie 

opinia publică indiană faţă de S.U.A şi a exclus-o pe aceasta din urmă ca o entitate imparţială, 

chiar dacă ei erau, poate, imparţiali. 

  Administraţia Kennedy l-a încurajat pe Nehru să discute cu pakistanezii, în 1963, dar nu 

a rezultat nimic din acest efort, iar evenimentele ulterioare doar au motivat  S.U.A. să devină un 

observator distant faţă de ceea ce se întâmpla în subcontinent. Atunci când sovieticii au invadat 

Afghanistanul, Pakistanul a devenit un stat din prima linie, prin care armele au fost livrate 

mujahedinilor anti-sovietici, dar acest lucru nu a avut efect asupra  implicării americane în 

Kashmir.  

Într-adevăr, una din plângerile lui Haggerty împotriva politicii S.U.A. privind regiunea 

Kashmir este că  „Washnigton s-a limitat (constant) la gestionarea situaţiilor de criză, mai 

degrabă decât să încerce, prin diplomaţie, să rezolve conflictul pentru totdeauna”
6
.  

Este clar că implicarea S.U.A. în subcontinent a crescut în anii 1990, mai ales atunci când 

s-a implicat, în 1999, în  detensionarea conflictului militar din timpul războiului din Kargil. Este, 

de asemena, clar că preşedintele Bill Clinton a făcut public faptul că Statele Unite preferă ca 

India şi Pakistan să-şi rezolve disputa asupra Kashmirului pe cale bilaterală. Aceasta declaraţie   

l-a făcut popular pe Clinton în faţa indienilor şi i-a supărat pe pakistanezi, dar nu a reuşit să 

împace cele două antagoniste ale subcontinentului. 

 S.U.A., sub conducerea preşedintelui George W. Bush, a recurs din nou la diplomaţie 

frenetica în 2002, când India şi Pakistan au staţionat aproape un milion de soldaţi la graniţele lor, 

după ce teroriştii au atacat Parlamentul indian. Conflictul a fost evitat. Dar, precum menţionează 

Haggerty, S.U.A a ajutat  încă o dată doar cu diplomaţia de nivel înalt şi a evitat  implicarea 

serioasă.  

Haggerty ar dori să vadă S.U.A., utilizând capitalul său politic şi resursele multiple, 

pentru a oferi un model de soluţie permanentă şi de a lucra asiduu pentru a se asigura că, ulterior, 

ambele părţi vor accepta. El susţine că transformarea treptată a prezentei Linii de control într-o 

frontieră internaţională ar fi soluţia cea mai logică, şi, prin urmare, reprezintă o modalitate prin 

care S.U.A. ar putea ajuta India şi Pakistanul în atingerea acestui rezultat
7
.  

 

 Poziţia Uniunii Europene 

 Evoluţia ascendentă a conflictului indiano-pakistanez a generat şi reacţia Uniunii 

Europene, care a trimis în India şi în Pakistan două grupuri de lucru. În baza concluziilor 

acestora, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a întocmit, în decembrie 

2006, un Proiect de raport privind regiunea Kashmir. Raportul a fost prezentat, la 25 aprilie 2007, 

de către Baroneasa Nicholson de Winterbourne şi conţinea o Propunere de Rezoluţie a 

Parlamentului European, Expunerea de motive şi Procedura. 

Propunerea de Rezoluţie a Parlamentului European a fost înaintată având în vedere mai 

multe elemente, dintre care amintim:  

- Eforturile de pace reînnoite din Kashmir, de la intrarea în vigoare a acordului de încetare 

a focului în 2003, urmat de angajamentul preşedintelui Musharraf, din ianuarie 2004, de a nu 

permite utilizarea teritoriului pakistanez de către forţele teroriste transfrontaliere şi viziunea 

asupra viitorului exprimată de prim-ministrul indian Manmohan Singh, conform căreia 

„frontierele nu pot fi retrase, dar ar trebui să piardă orice semnificaţie”; 

                                                 
6
 Ibidem, p. 10. 

7
 Ibidem, p. 11. 
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- Noua rundă de negocieri care a început la data de 17 ianuarie 2007,  planul recent în 

patru puncte prezentat de preşedintele Musharraf de rezolvare a conflictului din zona Kashmir 

(nicio modificare a graniţelor din Jammu şi Kashmir, libera circulaţie a persoanelor peste Linia 

de control, demilitarizarea treptată şi autonomia, cu un mecanism comun de supraveghere, care să 

reprezinte India, Pakistanul şi populaţia Kashmirului), precum şi sugestia prim-ministrului Singh 

pentru un tratat general de pace, securitate şi prietenie.   

De asemenea, Propunerea de Rezolutie s-a făcut ţinând cont de complexitatea situaţiei 

existente în zonă, Comisia luând în calcul foarte multe situaţii:  

- teritoriul aflat în centrul disputei, care constituia fostul stat princiar Jammu şi Kashmir 

este în prezent scindat în mai multe părţi administrate de Republica India, Republica Islamică 

Pakistan şi Republica Populară Chineză şi are o populaţie totală de 13,4 milioane locuitori; 

teritoriile Jammu şi Kashmir reprezintă o sursă de conflict de aproape 60 de ani, perioadă de-a 

lungul căreia au existat conflicte armate între India, Pakistan şi China;    

- întrucât se presupune că această dispută a distrus mai mult de 80 000 de vieţi omeneşti; 

-  întrucât conflictele dintre India şi Pakistan implică acum terorismul internaţional; 

- întrucât China, India şi Pakistanul sunt puteri nucleare, deşi India şi Pakistanul nu au 

semnat Tratatul de neproliferare nucleară; numeroase elemente demonstrează că, de-a lungul 

anilor, Pakistanul a furnizat militanţilor din Kashmir antrenament, armament, fonduri şi un 

sanctuar şi nu a adus în faţa justiţiei militanţii responsabili de atrocităţile comise în teritoriile 

administrate de India; cu toate acestea, în conformitate cu rapoartele Guvernului indian, începând 

cu 11 septembrie 2001, infiltrările militanţilor în teritoriile Jammu şi Kashmir aflate sub 

administraţia indiană s-au diminuat considerabil; 

- există un Acord de încetare a focului pe Linia de control, din noiembrie 2003, care 

continuă să fie menţinut, în ciuda câtorva încălcări;  acordul de încetare a focului a permis Indiei 

şi Pakistanului să se angajeze într-un dialog în desfăşurare în privinţa teritoriilor Jammu şi 

Kashmir, care a început să conducă la câteva succese modeste; 

- întrucât, în cadrul procesului de pace, încep să fie aplicate o serie de măsuri de 

instaurare a încrederii, iar populaţia din Kashmir încearcă să obţină beneficii de pe urma acestor 

măsuri şi, în prezent, le pune în aplicare la nivel local; 

- întrucât populaţia din Kashmir stabilită în partea chinezească rămâne în afara acestui 

proces;   

- comunicatul comun India-Pakistan privind Kashmirul, publicat la încheierea vizitei 

preşedintelui Musharraf în India, în aprilie 2005, a ajutat la consolidarea procesului de apropiere 

dintre cele două ţări, în special prin reafirmarea ireversibilităţii procesului de pace şi axarea pe o 

rezolvare, pe alte căi decât cea militară, a conflictului din Kashmir;   

- dezvoltarea economică este esenţială pentru construirea infrastructurilor fizice şi sociale 

şi îmbunătăţirea potenţialului productiv al teritoriilor Jammu şi Kashmir; 

-  întrucât declaraţia comună U.E.-Pakistan din 8 februarie 2007 reprezintă o nouă etapă 

pozitivă în consolidarea relaţiilor acestora şi întrucât ambele aşteaptă cu nerăbdare realizarea de 

progrese în procesul de punere în aplicare a Acordului de cooperare de a treia generaţie, în 

speranţa că acest lucru ar putea ajuta la promovarea dezvoltării socio-economice şi a prosperităţii 

în Pakistan;  

- întrucât Uniunea Europeană şi Pakistan şi-au reafirmat angajamentul de a încheia 

disputele într-un mod paşnic, în conformitate cu dreptul internaţional, acordurile bilaterale şi 

principiile Cartei O.N.U.; mai mult de 2 000 de soldaţi au murit pe gheţarul Siachen în ultimii 

zece ani şi întrucât salută acordul de încetare a focului din regiunea Siachen din luna noiembrie, a 

anului 2005
8
.  
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Ţinând cont de toate aceste situaţii, Comisia salută eforturile ambelor părţi pentru 

pacificarea zonei, şi propune mai multe recomandări în scopul soluţionării paşnice a conflictului. 

Din cele 66 de recomandări, amintim: 

1. Subliniază faptul că India, Pakistanul şi China (cărora Pakistanul le-a cedat regiunea 

trans-Karakoram, în 1963) sunt importanţi parteneri ai UE, India beneficiind de statutul de 

partener strategic; consideră că un angajament constant din partea guvernelor Indiei şi 

Pakistanului, implicând persoanele care trăiesc pe întregul teritoriu al fostului stat princiar este 

cea mai bună modalitate de a ajunge la încheierea conflictului permanent de-a lungul Liniei de 

control; consideră totuşi că U.E. şi-ar putea aduce contribuţia, având în vedere experienţa sa din 

trecut în rezolvarea cu succes a conflictelor într-un context multietnic, multinaţional şi 

multireligios; de aceea, pune la dispoziţie prezenta rezoluţie şi orice eventuală întâlnire care se va 

organiza ca urmare a acesteia, ca parte a unei experienţe împărtăşite, din care şi UE ar avea de 

învăţat; reafirmă importanţa sprijinului constant al UE oferit Indiei şi Pakistanului în acţiunea de 

punere în aplicare a procesului de pace din 2004; 

2. Atrage atenţia asupra faptului că India este cea mai mare democraţie laică din lume, 

care a creat structuri democratice la toate nivelurile, în timp ce Pakistanul nu aplică încă pe 

deplin democraţia în AJK şi nu a luat încă măsuri în favoarea instaurării democraţiei în Gilgit şi 

Baltistan; constată că cele două ţări sunt puteri nucleare care nu au semnat Tratatul de 

neproliferare nucleară; subliniază că, în timp ce doctrina nucleară a Indiei se bazează pe 

principiul de a nu fi prima care recurge la armament nuclear, Pakistanul nu şi-a luat încă un astfel 

de angajament; constată, de asemenea, că preşedintele Musharraf nu şi-a putut pune în aplicare 

angajamentul luat în 1999, atunci când a declarat că „forţele armate nu au intenţia de a rămâne 

la putere mai mult decât este absolut necesar pentru a deschide calea către o democraţie 

veritabilă în Pakistan”; 

3. Solicită reprezentanţilor Guvernelor Indiei şi Pakistanului să profite de ocazia creată de 

declaraţiile prim-ministrului Indiei şi al preşedintelui Pakistanului, de a relansa căutarea de soluţii 

în vederea unei autonomii sporite, a libertăţii de mişcare, a demilitarizării şi a cooperării 

interguvernamentale cu privire la chestiuni precum apa, turismul, comerţul şi mediul şi de a 

promova un adevărat progres în încercarea de a rezolva conflictul din Kashmir; 

4. Constată că impactul cutremurului asupra locuitorilor din AJK a agravat în mod 

dramatic problema resurselor deja sărace pentru satisfacerea nevoilor şi a afectat în mod serios 

potenţialul de consolidare a instituţiilor şi a capacităţilor; îndeamnă Uniunea Europeană să ajute 

şi să sprijine Kashmirul în această privinţă; 

16. Îndeamnă Pakistanul să reexamineze conceptul de responsabilitate democratică şi 

drepturile minorităţilor şi ale femeii în AJK, care, ca pretutindeni, sunt indispensabile pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi combaterea ameninţărilor teroriste; 

17. Îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa libertăţii de expresie în AJK, de rapoartele 

privind tortura şi maltratările, de discriminarea împotriva refugiaţilor din teritoriile Jammu şi 

Kashmir aflate sub conducerea Indiei şi de corupţia funcţionarilor guvernamentali şi invită 

Guvernul pakistanez să se asigură că populaţia din AJK îşi poate exercita drepturile 

fundamentale, civile şi politice într-un mediu liber de constrângere şi teamă; 

18. În plus, solicită Pakistanului să asigure alegeri libere şi corecte în AJK, ţinând cont de 

faptul că alegerile generale din 11 iulie 2006 au fost caracterizate de fraudă şi măsluirea 

rezultatelor, la scară mare, şi că orice candidat care a refuzat susţinerea intrării Kashmirului în 

Pakistan era împiedicat să fugă; invită, de asemenea, Pakistanul să organizeze alegeri, pentru 

prima dată, în Gilgit şi Baltistan; 

19. Îndeamnă Guvernele Indiei şi Pakistanului să transforme, de asemenea, acordul de 

încetare a focului în Siachen, în vigoare din 2003, într-un acord de pace durabilă, dat fiind faptul 

că, pe acest front, cel mai mare din lume, mai mulţi soldaţi mor în fiecare an din cauza climei 

decât din cauza conflictului armat; 
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21. Solicită grupurilor armate militante să declare încetarea focului şi apoi să urmeze un 

proces de dezarmare, demobilizare şi reintegrare; invită Guvernele pakistanez şi indian să 

faciliteze o astfel de încetare a focului; 

22. Încurajează Guvernul pakistanez să închidă site-urile Internet şi revistele militante; 

sugerează Guvernelor pakistanez şi indian să ia în considerare introducerea unei legi împotriva 

discursurilor care instigă la ură; 

26. Îndeamnă Guvernele Indiei şi Pakistanului să permită organizaţiilor internaţionale de 

apărare a drepturilor omului (precum „Freedom House”, „Amnesty International” şi „Human 

Rights Watch”) să aibă acces imediat şi nerestricţionat la orice parte de pe întreg teritoriul 

fostului stat princiar pentru a ancheta situaţia drepturilor omului din regiune şi a realiza periodic 

rapoarte independente pe această temă; îndeamnă ambele guverne, indian şi pakistanez, să se 

angajeze public să coopereze pe deplin cu astfel de organizaţii internaţionale de apărare a 

drepturilor omului; 

31. Recunoaşte că fără a pune capăt terorismului nu se poate înregistra un progres 

veritabil către o soluţie politică sau în îmbunătăţirea situaţiei econommice a întregii populaţii din 

Jammu şi Kashmir; constată că, deşi numărul victimelor atacurilor teroriste a scăzut constant în 

ultimii cinci ani, activităţile grupurilor teroriste aflate în permanentă migraţie, precum ar fi 

Lashkar-e-Taiba şi Harakat ul-Mujahedeen, care îşi au bazele în AJK, au cauzat sute de morţi atât 

în teritoriile Jammu şi Kashmir din conducerea Indiei, cât şi în alte regiuni; 

37. Consideră că este foarte important să crească frecvenţa trecerilor dintr-o parte în alta a 

Liniei de control, la toate nivelurile societăţii civile şi în toate păturile sociale; sugerează crearea 

de programe de schimb între asociaţiile de jurişti, şcoli şi universităţi, inclusiv o universitate 

comună cu un campus de ambele părţi ale liniei de separare; propune, în vederea diminuării 

suspiciunii reciproce dintre celor două armate, stabilirea unui dialog între militari; 

Din punct de vedere politic, Comisia: 

39. Recomandă crearea unui Comitet Parlamentar Mixt India-Pakistan care să sprijine 

schimburi şi dialoguri parlamentare mai intense; de asemenea, sugerează crearea unor grupuri 

mixte de lucru, la nivelul administraţiei locale, care să abordeze chestiunile legate de comerţ şi 

turism; 

40. Încurajează societăţile din U.E. să recunoască potenţialul întregului Kashmir în ceea 

ce priveşte investiţiile şi turismul şi, în special, existenţa unei forţe de muncă foarte motivate; 

sugerează faptul că societăţile europene ar putea iniţia parteneriate comerciale cu unele companii 

locale şi că ar putea fi create scheme de asigurare a investiţiilor, pentru a întări încrederea 

investitorilor; invită toate părţile implicate să sprijine şi să faciliteze reprezentarea camerelor de 

comerţ respective, la târgurile comerciale internaţionale din Uniunea Europeană, pentru a le 

permite să-şi promoveze produsele pentru export; 

43. Subliniază potenţialul considerabil pe care îl are turismul de a susţine economia 

locală; de aceea, încurajează guvernele UE să urmărească îndeaproape contextul de securitate, 

pentru a asigura informaţii actualizate şi exacte celor care doresc să călătorească în Jammu şi 

Kashmir; 

În ce priveşte impactul cutremurului din 8 octombrie 2005, Comisia: 

44. Subliniază cu fermitate că acest cutremur a avut un impact imens asupra vieţii 

populaţiei din Kashmir de ambele părţi ale Liniei de control şi că situaţia umanitară a degradat 

capacitatea instituţională fragilă pe teritoriul AJK şi al proviniciei de frontieră nord-vest; 

subliniază că supravieţuirea zilnică este acum prioritatea numărul unu pentru oameni; 

45. Regretă că, pe lângă pierderile masive de vieţi omeneşti, AJK a suferit şi pagube 

materiale incomensurabile în infrastructură (spitale, şcoli, clădiri guvernamentale, căi de 

comunicare) şi în instituţiile şi serviciile de bază, care erau deja, în multe cazuri, destul de fragile; 

46. Constată cu profundă tristeţe că acest cutremur a avut un impact disproporţionat 

asupra copiilor, 17 000 dintre aceştia fiind omorâţi, conform statisticilor UNICEF; este profund 
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îngrijorat de rapoartele privind traficul cu copii, în perioada imediat următoare dezastrului şi 

invită Guvernul pakistanez să se concentreze în special asupra problemei drepturilor şi protecţiei 

copiilor în AJK, Gilgit şi Baltistan şi să vizeze mai eficient traficul cu copii; 

48. Subliniază faptul că dezastrul a lovit o regiune deja slăbită de conflict şi terorism, în 

care instituţiile fundamentale şi stabilitatea regională au fost constant subminate de crima 

organizată şi infiltrări peste Linia de control, efectuate de către reţelele radicale islamiste care 

exploatau terenul accidentat; 

54. Ia act de faptul că Pakistanul a creat o Comisie federală pentru asistenţă la câteva zile 

după dezastru, pentru a coordona operaţiunile de căutare, salvare şi ajutor; regretă totuşi că 

Pakistanul nu a putut accepta oferta de elicoptere din partea Indiei, pe motivul naţionalităţii 

piloţilor şi că a refuzat propunerea de a desfăşura operaţiuni de salvare comune de ambele părţi 

ale Liniei de control, de a trimite echipe de ajutor medical şi de a repara infrastructurile de 

telecomunicaţii, care ar fi putut reduce semnificativ pierderile de vieţi omeneşti; regretă, prin 

urmare, că acest cutremur nu a reprezentat o ocazia de a demonstra voinţa politică de a acorda 

prioritate nevoilor umanitare ale populaţiei din Kashmir şi de a depăşi diferenţele politice; 

57. Regretă faptul că Guvernul pakistanez a insistat ca toate etichetele indiene să fie 

înlăturate de pe toate ajutoarele umanitare acordate de India înainte de distribuire; 

62. Subliniază că, aşa cum demonstrează experienţa U.E., unul dintre elementele-cheie 

pentru a îmbunătăţi relaţiile între ţări este creşterea fluxurilor comerciale bilaterale; consideră că, 

în cazul Jammu şi Kashmir, schimburile peste Linia de control sunt deosebit de importante pentru 

creşterea economică, dezvoltare şi deblocarea potenţialului economic; recomandă ca prioritate 

proiectele de drumuri şi infrastructură; 

63. Sprijină puternic iniţiativele susţinute ale organizaţiilor politice din ambele părţi şi la 

toate nivelurile şi cere ca prioritatea să devină nevoile populaţiei din Kashmir, atât din punct de 

vedere instituţional, cât şi material, astfel încât să poată fi depăşit decalajul lor politic, economic, 

social şi cultural; recomandă ca UE să fie disponibilă să răspundă cererilor din partea oricăruia 

dintre guverne
9
.  

Mai pe scurt, Comisia recomandă investiţii europene în zonă, în parteneriat cu firme 

locale; exploatarea potenţialului turistic uriaş al zonei; înfiinţarea mai multor puncte de trecere pe 

Linia de control, în paralel cu asigurarea libertăţii de mişcare a cetăţenilor în ambele sensuri; 

reluarea dialogului diplomatic, precum şi eradicarea corupţiei din zonă, deoarece s-a constatat că 

o buna parte din fondurile trimise de Comunitatea Internaţională sub formă de ajutoare pentru 

refacerea de după cutremurul din 2005 au fost deturnate în alte scopuri. 

Comisia respinge însă ideea organizării unui referendum în zonă, întrucât rezultatul nu ar 

fi unul elocvent şi durabil, datorită situaţiei reale de acolo: oamenii trăiesc într-o sărăcie lucie, 

fiind probleme majore inclusiv în ce priveşte alimentarea cu apă potabilă şi hrană; în acest 

context, oamenii ar putea fi uşor de manipulat, în zonă deja făcându-şi apariţia unele grupări 

fundamentaliste care devin tot mai influente pe acest fond al sărăciei extreme. 

 Concluzii. 

E greu să faci speculaţii teoretice pe baza unei confruntări „calde”, să dai un verdict sau să 

intuieşti o soluţie care să semene chiar şi puţin cu realitatea din zonă. Am identificat totuşi patru 

soluţii pentru pacificarea zonei, toate  prezentând atât avantaje, cât şi dezavantaje:                  

1. Transformarea provinciei Kashmir într-un stat de sine stătător; 

            2. Împărţirea provinciei în două părţi egale, într-una să fie concentrată populaţia hindusă 

iar în a doua populaţia islamică şi astfel cele două părţi să se unească cu statul de aceeaşi religie. 

 3. Menţinerea actualei împărţiri teritoriale, până la crearea condiţiilor necesare 

organizării unui referendum. 

 4. Adoptarea modelului european. 

                                                 
9
 Ibidem, pp. 9-15. 
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Să le discutăm pe rând! Prima soluţie ar fi transformarea provinciei Kashmir într-un stat 

de sine stătător, căruia să i se ofere autonomie. Această variantă poate ridica următoarele obiecţii: 

a) situaţia din Kashmir se datorează în mare măsură unui fond religios incompatibil; b) niciunul 

din cele două state implicate în acest conflict nu ar putea face un compromis teritorial.(Cele două 

state resping din start independenţa provinciei!).  

  În ceea ce priveşte prima obiecţie, putem spune că acest fond religios îşi găseşte resursele 

în interesele Indiei şi Pakistanului, tot aici trebuie să ţinem cont şi de faptul că India, Pakistanul şi 

Bangladeshul au practic aceleaşi rădăcini, deci se trag din acelaşi popor. De asemenea, până la 

obţinerea independenţei, (în anul 1947) nu au existat ciocniri violente între islamici şi hinduşi, în 

concluzie, fondul religios în acest moment este o sursă de manevrare a populaţiei din zonă, este 

doar un mobil, o motivaţie pentru obţinerea, satisfacerea unor pretenţii teritoriale.   

În ceea ce priveşte cea de-a doua obiecţie, o aprobăm pentru că aceasta este dorinţa 

ambelor state, să-şi întindă graniţele şi peste acest teritoriu. Presupunând că ar deveni posibilă, 

practic, acestă soluţie, este clar că fără suportul comunităţii internaţionale, materializarea ei s-ar 

lăsa aşteptată. Astfel, în primă instanţă, pentru a menţine liniştea în zonă, este necesară 

desfăşurarea de trupe internaţionale în Kashmir, cel puţin pentru o perioadă.  

Cea de-a doua soluţie pentru Kashmir ar fi aceea a împărţirii provinciei în două părţi 

egale: într-una să fie concentrată populaţia hindusă, iar în cea de-a doua populaţia islamică, şi 

astfel cele două părţi să se unească cu statul de aceeaşi religie. Această soluţie probabil că ar 

ridica următoarea problemă, că atât India cât şi Pakistanul doresc obţinerea Kashmirului în 

întregimea lui. În plus, ar necesita, în primul rând, costuri colosale şi ar crea, în al doilea rând, 

probleme în angrenajul şi buna funcţionare a structurilor celor două state. 

A treia soluţie, care se menţine de 60 de ani, este poate cea mai plauzibilă, nu însă şi cea 

mai eficientă, întrucât istoria ultimilor 60 de ani ne demonstrează că acest conflict ar putea 

izbucni practic în orice moment (vezi situaţia din 1997, când cele două state păreau că au ajuns la 

o soluţie, iar la foarte scurt timp, un război de proporţii între cele două părea iminent!). Iar, în 

ceea ce priveşte referendumul, soluţia nu ar fi optimă, deoarece, cu siguranţă, va fi contestat 

(imediat sau la mulţi ani după) de statul care ar pierde. Spun acest lucru întrucât, în mod sigur, 

populaţia din cele două zone nu va vota „unirea”, fiindcă nu ar rezista din punct de vedere 

economic, iar infiltrarea altor mari puteri în zonă, spre a influenţa votul în această direcţie, ar fi 

sancţionată cu siguranţă de India sau de Pakistan. 

A patra soluţie – modelul european – prezintă mai multe avantaje, însă nu ştiu dacă s-ar 

potrivi spaţiului indian. Sigur, trăim în era globalizării, şi nu poţi rezista pe piaţă decât dacă eşti 

puternic; acesta este unul din motivele pentru care s-a creat Uniunea Europeană, iar una din 

devizele acesteia - „unitate în diversitate”- este un principiu foarte frumos. Dar să nu uităm că 

modelul cultural asiatic, în general, şi indian, în special, este total diferit de cel european. Totuşi, 

crearea unei federaţii de state care să grupeze India, Pakistanul si Bangladeshul (să nu uităm că 

cele trei au practic aceeaşi origine!), ar fi poate soluţia fericită în rezolvarea problemelor din 

zonă. Dar ar fi oare de acord China? (China este o ţară care aspiră la statutul de super-putere, şi 

cu siguranţă va ajunge în curând; toate marile puteri pe parcursul istoriei au folosit şi au aplicat 

cu succes principiul „divide et impera”!). 

În momentul de faţă, India şi Pakistan par dispuse să înceteze conflictul şi să ducă 

negocieri, însă, din păcate, niciuna nu este dispusă la compromisuri prea mari pentru a se pacifica 

zona. Până când niciuna din aceste ţări nu se răzgândeşte, va fi imposibil pentru orice lider să stea 

şi să discute cu bună credinţă o problemă cu conotaţii atât de adânc înrădăcinate istoric, religios 

şi emoţional. Chiar şi la Simla, când comunitatea internaţională credea că au făcut un progres, 

India acceptând Pakistanul ca parterer „bilateral” de negociere, ambele ţări operau pe diferite 

premise. India credea că Pakistanul a acceptat tacit Linia de control ca frontiera internaţională, în 

vreme ce Pakistanul a negat acest lucru.  
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Mai mult, dacă acestea vor să facă vreun progres, trebuie să adopte o politică de consens 

naţional asupra Kashmirului, altfel, orice concesii făcute de oricare din părţi, le vor face 

susceptibile de a fi torpilate de către o opoziţie dornică să obţină o reacţie emoţională de la popor. 

Şi dacă deciziile vor fi luate în numele poporului, ei trebuie să cunoască şi să conştientizeze 

problemele mizate - nu din cărţi părtinitoare şi site-uri - ci prin dezbateri informative.  

Guvernul din Pakistan trebuie să înţeleagă influenţa Kashmirului asupra ţării şi poporului 

său, prins în propria trauma a neliniştilor interne, a extremismului religios şi a preluărilor 

militare. Oare conducătorii săi nu ar putea întrezări unde duc starea continuă de război şi politica 

pe marginea prăpastiei? Doreşte Pakistanul să poarte chiar şi un război convenţional cu India, 

întrucât administrează o parte din Kashmir? În punctul culminant al crizei, nimeni nu a părut să 

observe ironia amară a preşedintelui Musharraf,  care avertiza că Pakistanul va face uz de armele 

nucleare pentru a-şi păstra suveranitatea, fără să înţeleagă că utilizarea lor ar distruge nu numai 

suveranitatea Pakistanului, ci şi ţara sau cel mai probabil întreaga regiune
10

.  

          Într-o atare situaţie, în care alternativa este un potenţial război nuclear, gesturile vizionare 

au o amplă rază de acţiune. Guvernul Indian ar putea începe prin a arăta că nu are pretenţii asupra 

regiunilor nordice, Azad Jammu şi Kashmir, ai căror locuitori nu au manifestat vreodată dorinţa 

de a se uni cu India. Discuţiile legate de gheţarul Siachen, zona în care mai mulţi oameni mor din 

cauza degerăturilor şi a avalanşelor decât în luptă, ar putea fi încheiate rapid. Demilitarizarea s-ar 

putea face imediat, ceea ce i-ar face pe locuitorii din Kashmir să nu se mai simtă „sub ocupaţie”. 

Cu cât frontierele devin mai repede flexibile, cu atât mai bine, astfel încât oamenii ale căror 

familii au fost despărţite de mai mult de jumătate de secol, se pot întâlni, pot participa la nunţi, la 

înmormântări şi pot învăţa să înţeleagă şi să-şi respecte reciproc punctele de vedere diferite.  

Dacă a existat un punct de întâlnire numit Charlie, între Berlinul de Est şi cel de Vest, 

atunci de ce nu ar fi creat, pentru început, şi un punct Chakoti? Dacă există un autobuz de la 

Delhi la Lahore, de ce nu poate exista unul de la Srinagar la Muzaffarabad?
11

.    

            Pakistanezii ar putea crede că Linia de control, confirmată de preşedintele S.U.A., Bill 

Clinton, după Kargil, în 1999, este un pas prea mare, dar guvernul ar putea cel puţin să indice 

zonele asupra cărora nu are nicio pretenţie. Până acum, pakistanezii au insistat ca referendumul 

să se ţină aşa cum fusese stabilit de către India şi Pakistan, în 1947, precum recomandaseră şi 

rezoluţiile O.N.U. Se poate întelege cu uşurinţă că, fără un alt plan sau înţelegere oficială care să 

îi păstreze poziţia în dezbatere, Pakistanul nu a admis ca un referendum unitar, al cărui rezultat va 

da naştere cu siguranţă unor minorităţi nemulţumite, ar putea fi varianta cea mai bună în prezent. 

În realitate, pakistanezii nu se mai aşteaptă să preia întregul stat, inclusiv zonele Buddhiste 

Ladakh şi Hindu Jammu, ai căror locuitori sunt în mod evident mulţumiţi cu statutul lor în India. 

Dacă am învăţat ceva din intrarea în secolul al XXI-lea, este că, atunci când pacea lumii 

este ameninţată, sau când drepturile omului sunt încălcate, afacerile interne ale statelor nu mai 

sunt sacre. Revoluţia din media, precum şi din domeniul comunicaţiilor digitale şi prin satelit 

înseamnă că izolarea problemelor, ca şi cum acestea nu au impact asupra contextului, nu mai este 

posibilă. Problemele dintre India şi Pakistan, cauzate de poziţia fiecăreia cu privire la Kashmir, 

atrag îngrijorarea oficialilor internaţionali.Aşa cum  vom vedea, în deceniile ce vor urma, viitorul 

nu mai poate fi reprezentat de rigiditatea sau inflexibilitatea statelor, ci de fluidizarea comunicării 

interculturale şi regionale. În curând, războiul nesfârşit de cuvinte şi arme pentru statele Jammu şi 

Kashmir va părea fără importanţă, atunci când Asia de Sud va fi devenit noua uniune economică 

a Estului. Poate că doar atunci oamenii vor înţelege cât de mare a fost tragedia pierderii atâtor 

vieţi, timp şi bani pentru certuri referitoare la deţinerea diverselor teritorii, care ar fi prosperat 

mult mai bine dacă oamenilor li s-ar fi permis să trăiască în pace şi să se mişte după bunul plac, 

înainte ca diviziunile politice să se circumscrie interacţiunilor inevitabile ale umanităţii
12

.     

                                                 
10

 Victoria Schofield, op. cit., p. 244. 
11

 Ibidem, p. 245. 
12

 Ibidem, p. 246. 
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I. ITALIA ÎNTRE SUPERPUTERI 

 

Istoria Europei din a doua jumătate a sec. al XX-lea înregistrează o serie de manifestări cu 

caracter social şi politic, uneori radicale, de ambele părţi ale celor două blocuri politico-militare 

şi care, de cele mai multe ori, au avut consecinţe dramatice. Cu toate că în statele democratice şi 

cu economie de piaţă nivelul de trai era ridicat, acest fapt nu a împiedicat crearea unor organizaţii 

politice de stânga, fie socialiste sau comuniste. În ce priveşte situaţia Italiei, unul dintre partidele 

majoritare era PCI - Partidul Comunist Italian - care, datorită liderilor săi, a devenit cel mai mare 

din Europa Occidentală. Ca orice altă forţă politică a suportat o continuă transformare provocată 

atât de factori interni, cât şi din exterior.  

Italia a fost statul european în care s-a evidenţiat cel mai bine rivalitatea în relaţiile 

bipolarismului prin intervenţiile şi presiunile care veneau din partea Statelor Unite asupra 

Democraţiei Creştine, iar din partea PCUS pentru PCI. Fiecare pretindea aliatului aflat în zona sa 

de influenţă să nu cedeze în faţa adversarului. Nu se putea admite să se treacă peste decizia celor 

„superputernici” fără sancţiuni, ameninţări, pentru că lupta era între Statele Unite şi Uniunea 

Sovietică, între două sisteme: capitalist şi socialist, nu doar între Democraţia Creştină şi Partidul 

Comunist Italian. Nu se putea permite adversarului comunist să vină la putere într-o ţară 

capitalistă, aşa cum nici un capitalist nu putea penetra în sistemul comunist. Fiecare „bloc”  

încerca să se păstreze  „necontaminat” şi orice tentativă de „a ieşi din rând” trebuia eliminată. 

Până când cele două superputeri nu au acţionat ferm pentru destindere şi au hotărât, de comun 

acord, să se acţioneze pentru o nouă „arhitectură” mondială, nici o acţiune a „celor mici” nu a 

fost luată în seamă, nu a contat nici o propunere de schimbare, oricum s-ar fi prezentat aceasta: 

atenuată sau radicală. Regulile în relaţiile internaţionale trebuie să fie respectate, altfel este 

ameninţată starea de echilbru.  

Italia, mai mult decât orice altă ţară de pe continent a fost „terenul de joc” pentru cele 

două superputeri, a fost reflexia relaţiilor bipolarismului pe toată durata Războiului Rece, a 

reprezentat pentru Statele Unite „cea mai gravă problemă politică din Europa”
1
, iar pentru 

PCUS o iluzie. În contextul rivalităţii din cadrul sistemului dualist al lumii postbelice, lumea 

politică s-a repliat în funcţie de sfera de influenţă din care făcea parte ţara sa. În Belpaese, 

societatea era divizată de opţiunile politice şi acţiona în consecinţă.  

Anii ’70 se remarcă printr-o creştere a manifestărilor extremiste, prin declanşarea unui 

lanţ de atentate teroriste - motiv pentru a primi denumirea de „anii de plumb”- şi prin acerba 

luptă la nivelul puterii politice, fapt care trasează o caracteristică a „cazului italian” - 

instabilitatea guvernamentală. Cursa pentru Executiv determină Partidul Comunist Italian să 

elaboreze strategii pentru a depăşi poziţia sa limitată de exprimare politică. Sunt propuse: 

compromisul istoric şi eurocomunismul. Primul reprezenta o nouă modalitate de a colabora între 

toate forţele democratice, şi prin această tactică PCI spera să devină partenerul rivalului său de 

altădată, Democraţia Creştină.   

În interiorul lumii comuniste în anii 1974-1975 se conturează o diferenţiere între linia 

stabilită de partidele din Europa Apuseană şi cea a Moscovei, fenomenul fiind cunoscut cu 

termenul de „eurocomunism”.  

 

                                                 
1
 Richard N.Gardner, Mission: Italy, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S. p. A., 2008, p. 8. 
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II. CONCEPŢII BERLINGUERIENE DE REFORMARE A COMUNISMULUI 

 

 „Compromisul istoric” şi „eurocomunismul” au fost tactici prin care Berlinguer 

propunea o reformare în cadrul organizaţiei sale, prima propunere fiind o modalitate de a 

pătrunde în coaliţia guvernamentală, a doua de a produce schimbări la nivelul relaţiilor partidelor 

comuniste din blocul occidental. Liderul PCI spera ca prin reuşita unui model de „comunism 

reformat” în Vest, să se poată disemina roadele şi în blocul oriental. Sigur, acestea au fost 

obiectivele, dar nu a putut niciodată să convingă pe nimeni, pentru că nu renunţase la marxism-

leninism, nu avea un fundament nou ideologic, legăturile cu Uniunea Sovietică produceau 

suspiciuni, avea o permanentă opoziţie faţă de aceste „creaţii” ale sale în cadrul propriului 

partid, a cărui coeziune nu a putut niciodată s-o realizeze, iar definirea exactă a teoriilor sale nu a 

putut s-o enunţe. Entuziasmul acestor elaborări s-a transformat în timp în deziluzie. Secretarul 

comunist nu a demonstrat că a înţeles „jocul” superputerilor în cadrul sistemului bipolarităţii. La 

momentul elaborării „tacticilor” inovatoare ale lui Berlinguer, nu se doreau mutaţii în raporturile 

structurii bipolare a sistemului internaţional. Nici o mişcare pentru pace, nici o dizidenţă, nici un 

sacrificiu sau manifestaţii de protest nu au putut să schimbe regulile Războiului Rece, unde 

decideau doar Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Pe toată durata activităţii sale s-a străduit să 

păstreze unitatea partidului, cu toate că se formaseră mai multe curente, propulsându-l în proiecte 

de reformare, care au avut ca efect atragerea unui număr mai mare de electori şi crearea unei 

imagini novatoare şi dinamice pentru organizaţia sa. Secretarul PCI nu a vrut să accepte 

imposibilitatea de a alcătui un binom al puterii executive împreună cu Democraţia Creştină. Dar 

înfăptuirea acestui plan nu era permis, nu pentru incapacitatea concepţiei berlingueriene, ci 

pentru că regulile relaţiilor internaţionale pentru acel arc cronologic erau „dictate” de raporturile 

dintre superputeri. Oricare stat ar fi încercat o schimbare în plan intern, ar fi produs un 

dezechilibru în cadrul statu quo-ului, intervenţia „eurocomunistă” fiind considerată „un fenomen 

care putea să destabilizeze ordinea bipolară în Europa”
2
.  

Liderului comunist i se reproşa, cu diverse ocazii, că nu a rupt definitiv relaţiile cu 

Moscova şi nu a renunţat la marxism-leninism. Într-o discuţie pe această temă, Giulio Andreotti a 

replicat ambasadorului Statelor Unite, Richard Gardner: „Doar nu o să le cereţi acum 

comuniştilor să nu mai fie comunişti!”
3
.   

Pornind de la ideea autonomiei şi a căutării unei alte căi pentru comunismul occidental, 

trei organizaţii politice reprezentative ale acestuia încearcă să-şi coalizeze forţele pentru a 

concepe o nouă formulă aplicabilă doar în lumea capitalistă. Astfel, în 12 iulie 1975 liderul 

comunist italian semnează la Livorno un document cu Santiago Carrillo, secretar general al 

Partidului Comunist Spaniol, iar în 15 noiembrie, la Roma, cu Georges Marchais, secretar 

general al Partidului Comunist Francez
4
. Aceste două întâlniri şi discursurile publice, în care se 

încearcă o trasare a unei schimbări care se dorea în cadrul celor trei partide comuniste occidentale 

la iniţiativa lui Berlinguer, îl determină pe jurnalistul Frane Barbiero să scrie în „Giornale 

Nuovo” articolul „Le scadenze di Brezhnev”, publicat în 26.06.1975.   

Pentru prima dată este introdus un neologism: „eurocomunism”, termen preluat apoi de 

Enrico Berlinguer. În premieră este pronunţat de secretarul general al PCI cu ocazia unei 

manifestări desfăşurate în localitatea La Villette, lângă Paris, în 3 iunie 1976, apoi este folosit cu 

ocazia organizării Conferinţei paneuropene a partidelor comuniste de la Berlin, în 29-30 iunie 

1976
5
.  

                                                 
2
 ***Dizionario del comunismo nel XX secolo, vol. I, a cura di Silvio Pons e Robert Service; Torino, Einaudi, 2006, 

p. 298.         
3
 Richard N.Gardner, op. cit., p. 280. 

4
 Giuseppe Mammarella, L’Italia contemporanea. 1943-2007, Bologna, il Mulino, 2008, p. 395. 

5
 http://cronologia.leonardo.it/mondo25a.htm. 
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Despre tendinţele de autonomie a partidelor comuniste occidentale faţă de linia Moscovei 

se mai scrisese, dar sub alte denumiri. Arrigo Levi, unul dintre cei mai renumiţi jurnalişti, numea 

acest fenomen „neo-comunism” şi publica articole cu acest subiect în „Newsweek”, considerând 

că această acţiune (a celor trei partide) era „expresia unei istorice schimbări de cotitură social 

democratică a celor mai importante partide comuniste occidentale. PCI refuză să nege legătura 

istorică cu comunismul sovietic, deşi îşi proclamă diversitatea”
6
. Cele două documente semnate 

de cei trei lideri comunişti constituie primele acte publice ale noului fenomen, care presupunea 

„asumarea unei poziţii comune pe tema libertăţii şi democraţiei, se respingea pretenţia sovietică 

de a menţine propria supremaţie în mişcarea comunistă mondială, se recunoştea policentrismul 

togliattian, conform căruia orice partid comunist trebuie să fie liber de a elabora propria 

strategie  pentru cucerirea puterii, în raport cu condiţiile istorice, economice şi culturale ale ţării 

în care îşi desfăşoară activitatea”. Este de remarcat că prin această iniţiativă se încerca să se 

realizeze o distanţare de comunismul sovietic datorită diversităţii din societatea occidentală şi să 

se creeze centre de acţiune politică independente de Moscova, elaborarea unui alt model de 

organizare socială şi politică
7
. „Sub eticheta eurocomunismului, Enrico Berlinguer dorea să intre 

în guvern ca un garant necesar – chiar dacă de incertă încredere – al unităţii naţionale, al unei 

politici economice severe şi a unei mai eficiente lupte împotriva terorismului. Intrarea PCI în 

guvern era considerată indispensabilă de oameni politici de impecabilă credinţă democratică ca 

Ugo La Malfa”
8
, lider al Partidului Republican Italian. 

Elementul conex al diverselor partide eurocomuniste îl reprezenta voinţa comună de 

explorare politică a noilor blocuri istorice pentru noi modele socio-economice. PCI, al doilea 

mare partid al ţării care, din 1947 până la destrămarea sa, a cunoscut o sinusoidă a rezultatelor 

electorale, nu a fost depăşit de nici o altă formaţiune politică în afară de Democraţia Creştină. Cu 

toate că a încercat să evolueze, tentativele au fost limitate din cauza nerenunţării la rădăcinile 

marxist-leniniste, iar tradiţiile cu Uniunea Sovietică au păstrat adepţi mulţi ani, chiar şi după 

desfiinţarea partidului în 1991.  

În perioada de efervescenţă creatoare a PCI, se distinge din rândul acestuia Enrico 

Berlinguer, prin stilul său intelectual, onestitate şi fermitate. A trasat o nouă linie politică grupării 

sale, căutând modalităţi de distanţare faţă de impunerea unui „model unic”, dar şi faţă de 

Moscova, prin conceperea unor căi de „câştigare” a autonomiei. În plan internaţional, Enrico 

Berlinguer a dat partidului pe care l-a condus un rol şi o rezonanţă pe care nu le cunoscuse 

niciodată până la el şi nici ulterior. Planul pe care-l spera, era să creeze prin ideile sale inovatoare 

„un pod între Est şi Vest”. După cum afirmă Silvio Pons, profesor de istorie a Europei Orientale 

la Universitatea „Tor Vergata” din Roma: „ideea de reformare a comunismului a constituit 

steaua sa polară”
9
. „A treia cale” între social-democraţie şi „socialismul real”, apelul său 

identitar la «diversitatea» comuniştilor italieni, perseverenta sa vocaţie de «comunist 

reformator» au fost elemente care au făcut din PCI o forţă autoreferenţială”
10

.  

Berlinguer a avut o personalitate puternică şi a trasat organizaţiei sale politice o linie 

novatoare, a fost una dintre figurile cele mai carismatice, populare şi respectate din istoria Italiei 

republicane, omul care a redat o linie politică distinctă partidului său, care a atras atenţia prin 

acţiunile sale, a „pus pe foc” oameni politici şi experţi din diverse domenii din renumite instituţii 

ale statului american şi ale URSS, devenind „ţinta” jurnaliştilor din toată lumea. Acţiunile sale 

au determinat popularitatea fără precedent a Partidului Comunist Italian, care a înregistrat o curbă 

ascendentă în cadrul competiţiei electorale din prima jumătate a deceniului opt. 

 

                                                 
6
 Richard N.Gardner, op. cit., p. X. 

7
 Giuseppe Mammarella, op. cit., pp.395, 396.  

8
 Richard N.Gardner, op. cit., pp.VIII, IX. 

9
 ***Dizionario del comunismo nel XX secolo, vol. I, op. cit., p. 59.   

10
 Ibidem, pp. 59, 60. 
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III. REACŢII ALE „PROTECŢIEI” OCCIDENTALE 

 

Prin „eurocomunism”, Berlinguer intenţiona o reformare a comunismului, declarând că 

„forţa propulsivă a Revoluţiei din octombrie s-a încheiat”
11

, iar pentru că această fază a fost 

depăşită, trebuiau gândite principii noi: pluralism politic, alternanţa la putere a partidelor, 

libertate individuală, libertatea artei, ştiinţei şi religiei. Noile tactici nu au reprezentat o evoluţie 

ideologică a partidului, dar au avut ca efect imediat creşterea procentului în alegeri, anul 1976 

înregistrând „vârful” eforturilor sale. Toate aceste noi căutări au surprins conducerea celor două 

superpotenţe, care au gândit planuri de acţiune pentru a stopa „eurocomunismul”, a elimina 

posibilitatea aplicării „compromisului istoric” şi a ţine la distanţă de guvern comuniştii italieni. 

Factorii implicaţi în „strategia atenţiei” şi care au ridicat problema avansului comunist sau au 

gândit scenarii pentru a contracara orice încercare de escaladare a puterii executive au fost de-a 

lungul anilor: administraţia americană, preşedintele, Departamentul de Stat, CIA, Foreign Office, 

Vaticanul, KGB, Politbjuro, PCUS. Este evident că trebuie să fie remarcabil un partid care 

suscită asemenea interes, provoacă temeri şi determină „reacţii în lanţ” din partea celor mai 

răsunătoare instituţii. Au fost, de asemenea, folosite canale diplomatice. Secretarul de stat al 

Statelor Unite, republicanul Henry Kissinger a emis ipoteza că partidele comuniste din Europa 

Occidentală ar putea ajunge la putere şi această posibilitate l-a determinat să afirme că o 

transpunere în realitate nu ar da nici o garanţie de salvare a libertăţii. Pentru el, comunismul 

rămânea o serioasă ameninţare în „inima” democraţiilor din Europa latină, iar penetrarea lui la 

nivelul Executivului din Italia şi Franţa ar fi avut efectul de a pune în criză NATO şi procesul de 

unificare europeană, cu consecinţe destabilizatoare pentru echilibrul mondial. Ani la rând au fost 

concepute scenarii despre modul în care ar trebui să se acţioneze, fie pentru a-i „păstra cât mai 

departe” de Executiv pe comunişti, fie în cazul unei formule guvernative care să-i cuprindă. Au 

fost organizate reuniuni, au fost transmise telegrame între diplomaţi şi exponenţi politici la cel 

mai înalt nivel, s-au făcut eforturi pentru a-i ţine la distanţă de guvern. Conturarea unei 

posibilităţi de intrare într-o coaliţie guvernamentală a creat îngrijorări celor doi piloni ai 

sistemului bipolar.  

Multe dintre planurile propuse au rămas doar pe hârtie, pentru că PCI nu a putut „să 

scape” de soarta pecetluită de a rămâne mereu în opoziţie. „Eurocomunismul” nu a fost şi nu a 

intenţionat să devină o nouă organizaţie internaţională sau un pol pentru comunismul occidental, 

nu a prezentat un nou model de stat şi de societate. A reprezentat „o ipoteză de dezvoltare 

politică”. Evoluţia acesteia în diferite contexte naţionale urma să depindă de natura 

conducătorilor politici ai partidelor comuniste, de revizuirea ideologiei. Pe acest fond, „PCI 

propune strategia eurocomunismului în colaborare cu alte forţe politice din Europa atlantică”
12

.  

Acest pas pe care doresc să-l întreprindă comuniştii produce suspiciuni americanilor care 

presupun că ar putea fi o manevră politică, un mecanism, „un cal troian organizat de Kremlin”
13

. 

Sovieticii, la rândul lor, au îndoieli şi „se tem de o separare de liniile directoare ale mişcării 

comuniste internaţionale. Efectele eurocomunismului reflectă spaţiul său restrâns într-un cadru 

politic consumat şi fără perspective”
14

. Referitor la convergenţa cu alte partide, se aveau în 

vedere relaţiile dintre forţele de stânga, socialiste şi social-democrate, în primul rând, dar şi cu 

cele de inspiraţie creştină, cu scopul de a găsi puncte comune pentru realizarea unei transformări 

profunde a societăţii, pentru rezolvarea crizei şi a marilor probleme ale capitalismului. Se încerca 

să se depăşească faza de scindare a mişcării muncitoreşti din occidentul european.  

                                                 
11

 „l’Unita”, 16 decembrie 1981. 
12

 Umberto Gentiloni Silveri, L’Italia sospesa. La crisi degli anni settanta vista da Washington, Torino, Einaudi, 

2009, p. 154. 
13

 Ibidem. 
14

 Ibidem, pp. 154, 155. 
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Inovaţiile politice gândite şi propuse oficial de Enrico Berlinguer: „compromisul istoric” 

şi „eurocomunismul” au declanşat „alarma roşie” la Casa Albă, Departamentul de Stat, dar cel 

mai implicat în rezolvarea „cazului italian”, se pare că a fost Henry Kissinger.  

Printre documentele top secret ale administraţiei americane, care au fost declasificate de 

curând, se află un proces-verbal datat 12 decembrie 1975 şi scris cu ocazia unei reuniuni secrete 

ţinute în locuinţa ambasadorului SUA la Bruxelles, cu miniştrii de externe ai Marii Britanii, 

Germaniei Federale şi Franţei. La sfârşitul reuniunii, Kissinger a ridicat problema Italiei: „De 

luni de zile ţinem predică Democraţiei Creştine asupra pericolului compromisului istoric şi a 

necesităţii reformelor. Dar n-am observat nici o schimbare în atitudinea lor şi nici un efect 

concret. Dacă vreunul dintre colegii mei are vreo idee, putem colabora. De Martino
15

 vine în 

Statele Unite, dar nu are sens să mai predicăm ca să coopereze, dacă Democraţia Creştină e un 

cadavru. Nu mai avem idei. Sunt atâtea proiecte, dar nimeni care să le implementeze. Trebuie să 

vorbim din nou. A doua problemă e că noi patru trebuie să găsim o scuză pentru a ne întâlni din 

nou înainte de apropiata reuniune  NATO” 
16

. În ce priveşte „eurocomunismul”, Kissinger şi-a 

declarat „propria aversiune” faţă de această politică şi a subliniat că „dacă ar fi ajuns la guvern 

într-o ţară din Europa, consecinţa inevitabilă ar fi fost slăbirea sau sfârşitul NATO”, motiv 

pentru care la Washington se concepeau metode de „blocare a eurocomunismului”
17

. Italia 

deceniilor opt-nouă se manifestă „duplicitar” în plan intern în cadrul sistemului instituit 

postbelic prin contradicţiile bipolarităţii: pe de o parte avea de înfruntat efectele potenţialităţii 

PCI, care părea să evolueze până la „porţile” Executivului, pe de altă parte, se zbătea să iasă din 

criză încercând acorduri economice şi pătrunderea la cel mai înalt nivel alături de mari potenţe 

industriale, pentru a culmina cu un nou statut internaţional. Se referea la funcţionari incapabili să 

ofere un cadru convingător al stadiului în care se afla starea politică conflictuală şi problemele 

dificile cu care se confrunta Italia în plan instituţional
18

. 

Problemele Italiei devin din nou subiect incitant de discuţie la o întrunire a „celor patru” 

la Bruxelles, la Cartierul General al NATO, în 23 ianuarie 1976. Se dezbate problema, având în 

vedere atitudinea socialiştilor francezi, care au format o uniune a forţelor de stânga împreună cu 

comuniştii şi cu radicalii de stânga, după ce Francois Mitterand a declarat la Conferinţa 

Internaţionalei Socialiste că s-a închis „ostilitatea istorică între socialişti şi comunişti”
19

. Se 

manifesta, astfel, teama că „efectul Mitterand” ar putea să devină un model, o cale de urmat şi 

pentru alte ţări occidentale, unde se aflau baze NATO, un stat sensibil din această perspectivă 

fiind Italia. Secretarul de Stat Henry Kissinger recunoaşte că devenea strategică modalitatea „de 

a fortifica unirea DC şi PSI într-o coaliţie care să fie în acelaşi timp stabilă şi 

fidelă...[socialiştii] sunt primii care deschid criza şi continuă să se joace la mai multe mese de 

joc, ţinând deschisă calea unei întâlniri viitoare între  forţe opuse... Pentru a redimensiona 

„efectul Mitterand” este necesar să se lărgească alianţa anticomunistă găsind în socialişti ceva 

mai mult decât un interlocutor disponibil: un aliat de încredere pentru a evita ca situaţia să se 

deterioreze”
20

. 

 Pentru Democraţia Creştină era dificil să menţină unitatea partidului sub presiunea străzii 

şi a PCI
21

, în continuare înregistrându-se o contradicţie pe plan intern provocată de propunerile 

referitoare la modul de abordare a raporturilor cu comuniştii. Partidul de guvernământ avea de 

înfruntat lunga şi acuta criză economică, devalorizarea lirei italiene pe fondul ascensiunii şi 

fortificării Partidului Comunist, care încerca să tragă avantaje din starea critică a situaţiei interne. 

                                                 
15

 Francesco De Martino – lider al Partidului Socialist Italian (PSI). 
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 Sergio Flamigni, op. cit.  
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 Ibidem. 
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 Elementul-cheie în dezbaterile pentru rezolvarea crizei guvernamentale o reprezintă 

„chestiunea comunistă”, în funcţie de care grupările partidelor interesate în preluarea puterii 

decideau formula guvernativă. Se profila pericolul pătrunderii la Palazzo Chigi
22

 a PCI, fapt care 

a creat un lanţ de probleme nu doar administraţiei americane, dar în rezolvarea „chestiunii 

comuniste” se implică şi alte personalităţi din domeniul politic şi diplomatic.  

Departamentul de Stat american, în 23 martie 1976, menţionează într-un raport: „Situaţia 

italiană se deteriorează şi nu se ştie cum trebuie acţionat”. Democraţia Creştină, fiind un partid 

slab, este suspectat că „face joc dublu” şi intenţionează să intre într- o coaliţie cu PCI, „decât să 

piardă puterea”. Reprezentantul britanic pe lângă Sfântul Scaun, Dugald Malcolm are o întâlnire 

la începutul lunii aprilie 1976 cu Patriarhul de Venezia, monsignor Albino Luciani, viitorul Papa 

Giovanni Paolo I pe tema „avansului luat de PCI”. Patriarhul este ferm: „Nu poţi să fii în acelaşi 

timp creştin şi marxist”
23

. În 13 aprilie specialişti ai Foreign Office, de la Departamentul Europei 

Occidentale concep mai multe scenarii de strategie anticomunistă analizând avantajele şi 

dezavantajele aplicării lor. Dosarul cu astfel de planuri cuprinde două părţi: „prima  - cum să se 

împiedice intrarea PCI în guvern şi se propun: finanţarea altor partide, campanii în presă 

asupra pericolului, discreditarea celor din conducere, avertismente sovieticilor”. În a doua parte 

sunt propuse 5 soluţii în cazul în care comuniştii au pătruns la guvern:  

1. „Afacerile, ca de obicei, continuarea relaţiilor ca şi cum nimic nu s-a schimbat;  

2. Măsuri politico-administrative – pentru salvarea secretelor şi proceselor decizionale 

ale Alianţei Atlantice;  

3. Convingere de tip economic – presiuni asupra Comunităţii Europene şi a Fondului 

Monetar Internaţional;  

4. Intervenţii subversive şi militare împotriva PCI – o lovitură de stat încurajată din 

exterior. Avantaje: îndepărtarea PCI de la guvern. Dezavantaje: este puţin probabil ca o 

operaţiune sub acoperire să rămână secretă prea mult timp. Dezvăluirea sa ar dăuna intereselor 

occidentale şi ar ajuta PCI să justifice cu mai multă fermitate controlul asupra mecanismelor de 

guvernare ... s-ar crea tensiuni în interiorul Alianţei NATO ... Ar întări influenţa comunistă şi a 

URSS pe termen lung;  

5. Excluderea Italiei din NATO. Avantaje: Se păstrează secretele şi se elimină 

posibilitatea ca Italia să compromită Alianţa din interior... S-ar ajunge la închiderea tuturor 

bazelor, ar deveni neutră cu orientare occidentală... Ar putea chiar să ofere facilităţi de tip 

militar URSS-ului în schimbul banilor”
24

.  

În document se propune o revizuire a strategiei de apărare NATO pentru flancul sudic. Ar 

rezulta şi alte consecinţe: Grecia şi Turcia ar putea avea dubii să mai rămână în Alianţă, „ar 

scădea capacitatea americană de intervenţie în Orientul Mijlociu pentru a influenţa acele ţări la 

nivel politic”. Concluzia finală conduce la renunţarea ultimei opţiuni, pentru că retragerea unui 

stat din Alianţă ar însemna „o înfrângere a Occidentului în faţa lumii întregi”
25

. 

Ambasadorul britanic în Italia, Sir Guy Millard contribuie, prin activitatea sa diplomatică, 

la clarificarea situaţiei, după cum demonstrează documentele britanice. Astfel, în mai 1976 

existau surse care informau asupra unei posibile „lovituri de stat”, în cazul în care ar fi ajuns la 

guvern Berlinguer
26

, ca o „ultimă soluţie” pentru a îndepărta influenţa comunistă la asemenea 

nivel. Se fac schimburi de opinii între Ambasada Regatului Unit şi Foreign Office, se propun 

scenarii, se iau în calcul avantajele şi dezavantajele aplicării uneia sau alteia dintre strategii. 
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 Ministrul de Externe al Germaniei Federale – Auswartiges Amt nu se declară de acord cu 

planurile unei posibile lovituri de stat
27

. În final, toate propunerile se păstrează la nivel de 

corespondenţă, sugestiile unor specialişti la cel mai înalt nivel se arhivează, conţinuturile 

„hârtiilor” rămânând să demonstreze preocupările, îngrijorările şi temerile excesive ale tuturor 

factorilor implicaţi, care aparţineau polului democratic al puterii mondiale şi încercau să 

protejeze şi să salveze valorile occidentale. Accesul la puterea Executivului ar fi determinat 

declanşarea unui lanţ al slăbiciunilor, o dovadă de vulnerabilitate din partea „ordinii” statelor din 

Vest şi ar fi adus daune sistemului occidental, dar ar fi reprezentat o însemnată victorie a 

sistemului Europei Orientale. Capitalismul era în criză, schimbările frecvente de guverne 

reprezentau o adevărată „patologie” a sistemului politic italian, iar ce era mai grav: pe acest 

fundal încărcat de tensiuni, făceau presiuni comuniştii, adâncind şi mai mult disensiunile din 

cadrul curentelor Democraţiei Creştine, grupând pe unii politicieni în favoarea stângii 

berlingueriene.  

Dintre toţi conducătorii comunişti occidentali, Berlinguer era, probabil, dintotdeauna cel 

mai puţin simpatizat de conducerea sovietică. Cu cât se distanţa de URSS, cu atât mai mult 

depunea eforturi pentru a crea o ancoră la nivel european a ideii sale asupra comunismului. În 

februarie 1976, Berlinguer merge la Moscova pentru a vorbi de la tribuna celui de-al XXV-lea 

Congres PCUS în numele „eurocomunismului” în faza lui embrionară. Se străduieşte să 

demonstreze că poziţiile comuniştilor occidentali „nu sunt fructele oportunismului, ci au o 

autentică viziune socialistă, adaptată exigenţelor societăţii industriale mature”. Datorită 

atitudinii sale, Suslov - vechiul ideolog al partidului, polemizează dur la adresa italienilor în 

cotidianul PCUS. Berlinguer descrie scenariul unei societăţi socialiste occidentale, care ar trebui 

să fie caracterizată de „libertatea de expresie, a presei, pluralitatea partidelor şi de alternanţa 

lor la conducerea ţării”. Sovieticii se tem că două partide comuniste puternice din Occident - 

PCI şi PCF - ar putea să creeze un nucleu organizatoric şi ideologic. Toate aceste activităţi fac să 

crească din ce în ce mai mult prestigiul internaţional al lui Berlinguer, care devine animatorul 

„eurocomunismului”.  

Această „creaţie” autonomă de modelul sovietic a purtat de-a lungul timpului mai multe 

denumiri: direcţie, mişcare, variantă, tentativă, comunism alternativ, strategie, curent, proces, 

fenomen, abordare, cale, căutare, cercetare, tactică, model, drum, erezie revizionistă, cal troian, 

comunism la jumătate de preţ, teorie, orientare, ipoteză, aberaţie, concepţie, soluţie avansată de 

tip nou, mesaj politic. Niciodată nu s-a ajuns la o concluzie,  nu a putut fi definit exact. „A vieţuit 

cât un fluture”
28

, dar suficient să atragă simpatizanţi şi în state de pe alte continente şi să creeze 

reacţii din partea superpotenţelor bipolarismului, temătoare pentru un fenomen care a fost doar 

propus şi niciodată concretizat. 

Partidul Comunist Italian, despre care se spunea la Washington că a folosit „strategia 

aşteptării”, a încearcat să atragă cât mai mult opinia publică de partea sa, ca apoi să propună 

adversarilor politici, ca soluţie „salvatoare”, cooptarea sa în coaliţia guvernamentală. 

Posibilitatea de penetrare la nivel de guvern a deranjat administraţia Statelor Unite, dar a 

provocat nemulţumire şi în cadrul PCUS. Comunismul sovietic a ajuns la conducerea statului 

prin Revoluţia din Octombrie, nu se puteau „trăda” originile printr-un compromis cu 

„duşmanul” luptei de clasă şi ar fi fost un model neinspirat pentru alte partide. CIA şi Foreign 

Office au fost în mare măsură implicate în propunerea de soluţii cu scopul de a păstra mereu în 

opoziţie şi a slăbi puterea comuniştilor italieni sau de a acţiona în cazul în care s-ar fi aflat în 

Executiv.  
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Cu o săptămână înainte de alegeri liderul comunist, în cadrul unui interviu pentru ziarul 

„Corriere della sera”, emite celebra sa declaraţie: „umbrela NATO”
29

, încercând să demonstreze 

că Alianţa reprezenta o protecţie pentru Italia, datorită căreia putea să se dezvolte liber, 

democratic, unde exista spaţiu de evoluţie şi pentru PCI, care-şi putea aduce contribuţia în cadrul 

societăţii italiene prin strategii autonome de cele „importate” de la Moscova. În 7 iunie 1976, 

Berlinguer a acordat un interviu televiziunii britanice BBC, în care a expus principiile 

fundamentale ale propunerii sale
30

, iar în 14 iunie pe coperta roşie de la „Time Magazine” apare 

portretul liderului comunist şi titlul „Italia. Ameninţarea Roşie”. În paginile revistei sunt 

publicate două articole: Following our path (Urmând calea noastră) şi Don Enrico bids for power 

(Domnul Enrico concurează pentru putere). Din cel din urmă articol se desprinde starea 

dezamăgitoare provocată în ţară de actuala guvernare, care nu oferea alternative pentru ieşirea din 

criză. Enrico Berlinguer declară: „Problema nu e dacă ar trebui comuniştii să vină la putere, ci 

dacă mai este tolerabilă dominaţia democrat-creştinilor şi sistemul lor de putere sufocant, care a 

provocat atâtea daune şi a adus Italia într-o stare de dezordine cu o slabă guvernare”
31

. Aldo 

Moro este concis când se referă la competiţia electorală: „Acesta este cel mai important test cu 

care noi, democrat-creştinii ne confruntăm din 1948. Întrebarea de bază este dacă ţara va fi 

condusă de noi sau de comunişti”
32

. 

În 20 iunie se desfăşoară alegerile pentru cele două camere ale Parlamentului, iar 

rezultatele au adus mari speranţe comuniştilor, pentru care anul 1976 reprezintă vârful, cea mai 

remarcabilă victorie din întrega istorie a partidului. Este pentru prima şi ultima dată când 

comuniştii obţin un procent atât de mare. Cu cele 34,4% din voturi - o diferenţă de doar patru 

procente de rivalul său
33

, PCI speră să ajungă în guvern şi „să iasă definitiv din ghetoul politic în 

care rămăsese” pentru mai bine de un sfert de secol, „alegerile confirmându-l ca apărător al 

stabilităţii sistemului politic”
34

. 

Despre această nouă linie, care a fost urmată cu consecvenţă şi dezvoltată, avea să declare 

şi Enrico Berlinguer, secretar al PCI, la Conferinţa partidelor comuniste şi muncitoreşti, care s-a 

desfăşurat la Berlin la sfârşitul lunii iunie 1976. A clarificat această nouă concepţie despre 

socialism: „În Italia, noi luptăm pentru o societate socialistă care să aibă la bază afirmarea 

valorii libertăţilor personale şi colective şi garantarea lor;  a principiilor cu caracter laic, 

neideologice ale statului şi a articulaţiei sale democratice; pluralism politic şi posibilitatea 

alternanţei partidelor majoritare la guvernare; autonomia sindicatelor, libertate religioasă, 

libertatea de expresie, a culturii, artei şi ştiinţei”. „În plan economic este vorba despre 

asigurarea unei dezvoltări superioare productive printr-o programare democratică ce deschide 

calea existenţei şi funcţionării pozitive a diferitelor forme şi iniţiativelor publice şi private, de 

fiecare dată având în vedere satisfacerea marilor necesităţi ale colectivităţii naţionale”. 

Menţiona în continuare despre faptul că şi alte partide comuniste şi muncitoreşti din Europa 

occidentală autonome au elaborat căi asemănătoare pentru a ajunge la socialism în ţările lor. 

Referindu-se apoi la folosirea frecventă a termenului de „eurocomunism”, afirma că aceasta 

demonstrează profunzimea aspiraţiei în ţările Europei occidentale, a căutării de soluţii avansate 

novatoare în procesul transformării societăţii de tip socialist. Trebuiau descoperite, deşi au urmat 

căi diferite, acele legături şi interconexiuni care existau şi în „căile” altora, în aşa fel încât să se 

ajungă la un socialism cu caracteristici originale, în comparaţie cu experienţele împlinite până în 

acel moment. S-a discutat mult în acea vreme despre specificul italian sau „cazul italian”.  
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PCI reprezenta în continuare o problemă spinoasă a ţării şi era necesară multă precauţie şi 

un ajutor din exterior: economic, militar, politic pentru „a ţine comuniştii sub control”
35

. Analiza 

realizată de CIA în octombrie 1976 menţionează criza internă a Democraţiei Creştine şi creşterea 

gradată şi sigură a puterii PCI în cadrul Parlamentului şi a influenţei sale asupra Executivului. 

Guvernul Andreotti trebuia, se specifică în document, să fie sprijinit pentru a conduce „fără 

cutremure” şi să fie „observat special”, iar faţă de PCI se continua „strategia atenţiei”
36

. Se mai 

precizează că „eurocomunismul” rămânea subordonat „în dimensiune continentală” şi, conform 

declaraţiilor unor exponenţi de vază, era deschis pentru „colaborarea în cheie atlantică”
37

.  

Anul 1976 a fost „prolific” în ce priveşte corespondenţa între reprezentanţi ai guvernului, 

diplomaţiei şi ai spectrului politic din Statele Unite, Germania Federală, Regatul Unit. În paginile 

cotidianului „la Repubblica” sunt prezentate unele documente din acea perioadă în care se aduc 

critici „compromisului istoric” şi „eurocomunismului” şi care conţin, de asemenea, propuneri 

pentru apărarea de efectul unor astfel de tactici periculoase pentru Occident. Dintr-o scrisoare a 

lui Kissinger către Willy Brandt reiese îngrijorarea pentru viitorul Alianţei NATO din cauza 

„factorului K (Komunism)”:  

„Am datoria să exprim întreaga mea preocupare pentru situaţia care s-a creat. Natura 

politică a NATO ar fi destinată  să se schimbe, dacă una sau mai multe ţări ale Alianţei ar trebui 

să formeze guverne cu participare comunistă, fie ea directă sau indirectă. Impunerea Uniunii 

Sovietice ca mare putere în scenariul mondial continuă să fie motiv de îngrijorare. Rolul NATO, 

aşa cum e poziţia noastră militară neclintită în Europa, e indispensabil şi crucial. Neliniştea mea 

constă în faptul că aceste puncte de forţă vor fi puse în pericol, în momentul în care partidele 

comuniste vor ajunge poziţii influente în Europa Occidentală”
38

. 

Corespondenţa dintre Ministerul Apărării şi cel de Externe ale Regatului Unit scot în 

evidenţă preocupări motivate de o posibilă pătrundere la guvernare a comuniştilor italieni şi 

provoacă pe specialiştii acestor ministere să propună diverse scenarii şi modul de reacţie în 

situaţiile considerate probabile într-un viitor apropiat. „Sosirea la putere a comuniştilor ar 

constitui o grea lovitură psihologică pentru Occident ... Există riscul ca un guvern cu Berlinguer 

să dea peste cap echilibrul consolidat de treizeci de ani de Război Rece, creând probleme chiar 

şi Uniunii Sovietice”. „Eurocomunismul” era numit „erezie revizionistă” şi considerau că Rusia 

comunistă avea dreptate să se teamă de „contaminarea de un comunism alternativ”, care să vină 

la putere în Occident. Dar analiza finală surprinde avantajele pentru PCUS, acestea: „ar depăşi 

cu mult dezavantajele, mai ales în ce priveşte slăbirea NATO ... ar fi o catastrofă”
39

. John 

Killick, ambasadorul englez la NATO, scrie Ministerului Apărării despre pericolul comuniştilor 

italieni, care ar pătrunde în bazele NATO şi ar avea acces la informaţii militare secrete: 

„Prezenţa miniştrilor comunişti în guvernul militar ar provoca imediat o problemă de securitate 

în Alianţă. Orice informaţie în mâna comuniştilor ar trebui să fie automat considerată un risc. 

Comuniştii la putere nu sunt altceva decât extinderea unei ameninţări împotriva căreia se luptă 

NATO”. 

Din motive de siguranţă nucleară, chiar şi fără comunişti la Apărare sau la Externe, dacă 

ţara era guvernată de Partidul Comunist, urma să fie exclusă din Nuclear Planning Group (Grupul 

de Planificare Nucleară). Preocuparea ministrului englez al Apărării era motivată de riscul „că 

documentele sensibile ar putea să ajungă la Moscova”. O altă îngrijorare se datora unor 

eventuale încercări de spionaj - cazul bazei militare navale NATO de la Napoli – unde existau 

informaţii că unii simpatizanţi ai Partidului Comunist au penetrat în Cartierul General, iar pe 

termen lung „PCI ar putea să accentueze spionajul sau să schimbe funcţionarii din posturile-
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cheie ale Alianţei cu elemente comuniste”. Se presupunea modul de operare în caz de război şi 

consecinţele: „Pierderea Cartierului General de la Napoli ar avea un efect negativ asupra 

operaţiunilor celei de-a Şasea Flote din Mediterana Orientală”
40

. În cadrul întâlnirii din 4 

ianuarie 1977 cu delegatul american de la Vatican – Henry Cabot Lodge – premierul Andreotti 

primeşte acelaşi mesaj de a ţine departe de putere comuniştii, părerea fiind împărtăşită şi de unii 

cardinali, care-i considerau periculoşi pe aceştia, unul dintre ei - numele  a fost acoperit în 

document – s-a exprimat: „Italia se află într-o cumpănă, pe marginea prăpastiei”
41

.  

 

IV. IEŞIREA DIN SCENĂ A EUROCOMUNISMULUI 

 

Colaborarea DC cu PCI ar fi însemnat o redimensionare a raporturilor în cadrul 

contradicţiei bipolare, în variantă italiană. Cele două partide au conturat simbolul acestor relaţii 

antitetice, „reprezentau imaginea Războiului Rece”
42

, redusă în plan intern. Dinamicile politicii 

statului italian sunt în strânsă legătură cu propunerile celor doi piloni ai puterii mondiale, de aici 

o serie de contradicţii şi instabilitatea guvernamentală. Cele mai importante partide nu au avut 

obiective comune, de trei decenii rezultatele în alegeri plasau DC - primul pe liste, iar PCI îl 

seconda fără să participe la guvernare, nu au putut colabora, nu au avut proiecte comune spre 

„binele” Italiei. În timp, deciziile democrat creştinilor s-au dovedit „salvatoare” democraţiei şi 

au propulsat statul italian în arena internaţională cu un nou statut: o ţară care se putea alătura 

celor mai puternice state industrializate din lume, co-participantă la marile decizii mondiale, una 

din marile puteri ale lumii. Societatea italiană, în plină transformare, era încă „impermeabilă” la 

mutaţii temerare în plan politic, cu atât mai mult, cu cât intervenţiile asupra democraţiei erau 

neclare şi pline de suspiciune. „Compromisul istoric” avea nenumărate motive să nu poată fi 

aplicat, aşa cum s-a întâmplat şi cu „eurocomunismul”, au rămas în faza de teorie, nu erau 

convingătoare în plan aplicativ, nu se puteau concretiza datorită legăturii PCI cu Rusia comunistă 

şi din cauza ambiguităţii definirii lor. Cele două formule propuse de comunişti nu au similaritate 

în experienţa occidentală, sunt elaborări cu specific italian, nu există analogii europene
43

.  

Pe 3 martie 1977 are loc la Madrid, la Hotel Melia Castilla, întâlnirea celor trei mari 

partide comuniste occidentale: PCI, PCF şi PCE, sub „regia” lui Sergio Segre
44

. Se trata despre o 

schimbare teoretică şi politică, iar „pentru prima dată în documentele comuniste libertatea 

personală şi colectivă, pluralismul, alternanţa la putere, laicitatea statului erau asumate ca 

momente esenţiale ale unei strategii îndreptată spre afirmarea idealurilor socialismului”
45

. În 

favoarea acestei schimbări era contextul internaţional datorită destinderii după Conferinţa de la 

Helsinki, climatul relaţiilor internaţionale părea încurajator pentru iniţiative ale schimbării, ale 

deschiderii, se constata o nouă dinamică spre o altă treaptă în evoluţia partidelor comuniste şi a 

raporturilor dintre state. Stânga comunistă considera că era momentul să joace un rol important în 

cadrul unor noi perspective, care începeau timid să se contureze.  

În ce priveşte PCF, se renunţase la „dictatura proletariatului” şi la salutul cu pumnul 

închis, „libertatea şi socialismul purtau culorile Franţei” la ultimul congres. „Simpatii” 

eurocomuniste se manifestă în cadrul partidelor comuniste din Marea Britanie, Belgia, Japonia, 

Mexic. Era lansat „eurocomunismul” pe scena internaţională. În ţările din Est, însă, era 

considerat „o autentică aberaţie”
46

.  
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Întâlnirea de la Madrid era aştepată ca o speranţă a încununării unei unde de succes, un 

apogeu, dar s-a dovedit a fi debutul declinului său. Documentul final reconfirma toate principiile 

şi caracterul nou, pe care trebuia să le aibă o societate socialistă în Occident. La conferinţa de 

presă, Carrillo a exclamat: „Astăzi pe străzile din Madrid a trecut istoria!”
47

. La 10 ani de la 

eveniment, Sergio Segre, care participase alături de Berlinguer la întâlnirea de la Madrid, de fapt 

fusese „arhitectura” sa, a explicat în 3 martie 1987 ce se întâmplase, într-un interviu acordat 

ziarului „La Stampa”. Sovieticii nu erau de acord cu noua schimbare, care se prefigura în cadrul 

partidelor comuniste din Europa Apuseană. Se temeau să nu apară în scenă „un alt bloc de forţe 

al mişcării muncitoreşti”, iar PCI să vină cu „ideea policentrismului”. „Erau total ostili la 

[ideea creării] unui pol occidental al comunismului”
48

. Cu o zi înainte de reuniunea celor trei de 

la Madrid, Brejnev îi scrisese lui Marchais într-un stil ameninţător, fapt care l-a determinat pe 

liderul francez să renunţe la continuarea pe drumul „eurocomunismului”. Opoziţia şi intimidarea 

secretarului comunist francez au determinat ca în Declaraţia finală să nu se facă nici o referite la 

raporturile cu socialiştii
49

. Segre a conchis: „Berlinguer înţelesese că nu exista posibilitatea 

conturării eurocomunismului şi că întâlnirea de la Madrid reprezenta începutul sfârşitului acelui 

experiment”
50

. Liderul italian, după întâlnirea de la Madrid din martie 1977, se distanţează de 

francezi şi spanioli. Noua linie în politica externă a PCI începe să se afirme la sfârşitul 

„eurocomunismului” şi  reprezintă o adevărată cotitură: dialogul cu stânga europeană, 

îndreptarea atenţiei către raportul dintre nordul şi sudul lumii. Date fiind contextul tensionat al 

relaţiilor cu Moscova şi dorinţa sa de autonomie, şi-a îndreptat politica externă către alte state, iar 

rezultatele obţinute i-au adus renume. PCI a reluat raporturile cu China, care îşi schimba radical 

direcţia, s-a îndreptat apoi spre state din Africa şi America Latină. Acestea sunt principalele sale 

obiective în anii care vor urma şi care îi vor aduce mari succese internaţionale. În a doua jumătate 

a anilor ’70 a rămas în centrul dezbaterilor politice. 

„Eurocomunismul” a  fost considerat un „mesaj politic” care a dat emoţii celor două 

superputeri, nu a fost un proiect care să declanşeze schimbări, nu s-a concretizat pe scena 

europeană
51

. Cursul inovativ al administraţiei carteriene şi rolul ambasadorului american Richard 

Gardner au demonstrat, la vremea respectivă, o implicare responsabilă cu rezultate pozitive 

geopolitice şi geostrategice în confruntarea bipolară, fapt care a fost puţin studiat de istorici, după 

cum a remarcat Brzezinski
52

: „riposta administraţiei Carter în problema comunismului italian a 

avut implicaţii strategice profunde care au fost uitate, surprinzător, de marea parte a istoricilor 

războiului rece”
53

. În ce priveşte autonomia pretinsă şi schimbările partidelor comuniste 

occidentale, acestea s-au dovedit în timp, o „strategie a partidelor [comuniste] europene [care] 

se înscrie într-o autonomie mascată, care nu-şi găseşte confirmări şi care nu se verifică în 

opţiunile care contează, în momentele particulare. PCI acţionează arătându-se autonom, dar 

rămâne până la final parte a unei lumi ostile şi antitetice. Conţinuturile şi limbajul  strategiei 

europene, pe care le au în comun diversele partide comuniste ale lumii occidentale, riscă să 

producă confuzii şi să introducă diferenţe periculoase. Linia cea mai eficientă şi predominantă 

rămâne cea a logicii bipolare, a confruntării între Est şi Vest, a provocării sistemului”
54

.  
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În ce priveşte echilibrul politicii interne, era necesar să fie compatibil cu sistemul 

internaţional
55

. Liderul comunist afirma ruptura cu Moscova,  intenţie care a fost evidenţiată în 2 

noiembrie 1977, când a participat la festivităţile pentru aniversarea a 60 de ani de la Revoluţia 

din Octombrie şi de la tribuna PCUS a vorbit despre o societate socialistă care să garanteze 

„toate libertăţile personale şi colective, civile şi religioase, caracterul non ideologic al statului, 

posibilitatea existenţei diverselor partide, pluralismul vieţii sociale, culturale şi ideale”
56

. 

Administraţia americană analiza PCI din două direcţii: legătura cu alte partide comuniste din 

Occident - cu cel francez şi spaniol - şi incompatibilitatea în cadrul sistemului bipolar: ţară 

NATO şi guvern cu comunişti. „Eurocomunismul” nu era convingător pentru a schimba opinia 

celor de peste ocean. Brzezinski îl informa pe Carter, în 2 decembrie 1977, că situaţia italiană 

„devine din ce în ce mai serioasă”, iar Departamentul de Stat scria despre o răceală a raporturilor 

PCI-PCUS. Referitor la „compromisul istoric”, semnalele de la Washington erau invariabil 

contrare: „Ţineţi comuniştii în afara puterii fără a interveni”
57

. 

„Noua concepţie a socialismului” a declanşat discuţii la cel mai înalt nivel atât în cadrul 

PCUS, cât şi la nivelul administraţiei americane, a reprezentat tema dezbaterilor în cadrul 

diverselor manifestări la nivel universitar. Mai exista o teamă în plus pe care o exprimau 

comuniştii ruşi: să nu fie „alimentat antisovietismul”, care apoi să se răspândească în ţările 

„socialismului real”
58

. Tendinţa aceasta de schimbare a lăsat în urmă multe polemici, a fost 

considerată „o idee care, istoric, nu s-a realizat”, căreia i se opunea realitatea „unui socialism ... 

concret”
59

. A fost definit ca „antisovietic”, „denigrator al socialismului existent”, „în serviciul 

burgheziei”, „instrument de joc al propagandei imperialiste”, „aducea apă la moara 

imperialismului”, „un mod de a submina din interior mişcarea comunistă internaţională”. 

Aceste critici erau expuse în cotidianul „Novoe Vremja” în ziua în care Departamentul de Stat 

american făcea publică „Declaraţia” împotriva participării PCI la guvern – 12 ianuarie 1978. 

Fostul secretar de stat Henry Kissinger anunţa la postul de televiziune NBC că „participarea 

comunistă la guvern ar fi negativă pentru NATO”, deoarece Italia nu ar mai fi un partener de 

încredere, pentru că „în cazul unei crize ar putea chiar să treacă de partea sovietică”
60

. 

În cotidianul „Corriere della Sera” din 12 ianuarie 1978 apăreau două articole 

semnificative: Conclav la Washington asupra cazului Italiei şi un altul scris de corespondentul 

renumitului ziar în capitala sovietică: Moscova ameninţă să rupă relaţiile cu eurocomuniştii. 

Primul articol prezenta informaţii referitoare la convorbirile de la Casa Albă dintre preşedintele 

Carter şi ambasadorul Richard Gardner, în timp ce la Departamentul de Stat era în curs o lungă 

reuniune cu înalţi funcţionari guvernamentali pentru a examina „variatele aspecte ale cazului 

Italia”. Administraţia americană a subliniat: „comuniştii să nu participe în guverne din Europa 

Occidentală”. Articolul mai preciza că „ambasadorul Gardner a dorit să încredinţeze 

Departamentului de Trezorerie problemele economice şi Pentagonului problemele militare ale 

Alianţei”
61

. În al doilea articol, corespondentul de la Moscova scria: „Seacă precum o 

împuşcătură a plecat de la Kremlin ameninţarea de ruptură cu eurocomuniştii”, iar în continuare 

aducea informaţii despre publicarea în „Timpuri Noi” (Novoe Vremja) a unui „rechizitoriu 

împotriva principiilor fundamentale ale eurocomunismului”
62

. 
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 Linia administraţiei Carter nu oferă o schimbare în „problema comunistă” în ţările 

occidentale, în general şi în Italia, în particular. Documentul Departamentului de Stat al Statelor 

Unite din 12 ianuarie 1978 este foarte ferm în această privinţă şi avertizează toţi liderii 

„democratici din Occident” să nu încheie acorduri cu forţele comuniste. „Nu suntem de acord cu 

o asemenea participare şi am dori să vedem o slăbire a influenţei comuniste în ţările din Europa 

Occidentală. [...] Statele Unite şi Italia au în comun valori profunde şi interese democratice şi 

noi ştim că comuniştii nu condivid asemenea valori şi interese”
63

. Actul conchide: „Liderii 

democratici trebuie să demonstreze fermitate pentru a rezista tentaţiei de a găsi soluţii între 

forţele nedemocratice”. Politica de „noninterferenţă şi nonindiferenţă”
64

 era contrazisă de 

această luare de poziţie
65

.  

În 16 ianuarie guvernul Andreotti III
66

, numit „della non sfiducia” – „guvernul 

abţinerilor” - cade
67

 şi urmează o perioadă de tensiune maximă în plan intern şi extern.  În urma 

schimburilor de telegrame între ambasada engleză şi cea americană la Roma şi a ministerelor de 

Externe respective, se desprinde din documentaţia engleză ipoteza unui plan de destabilizare 

pentru a provoca o criză a unităţii interne a PCI. Intenţiile de intervenţie au rămas arhivate. 

Teama permanentă de amestecul în treburile interne ale Italiei din partea sovieticilor, 

vulnerabilitatea care ar fi decurs în urma unei astfel de alegeri pentru siguranţa Alianţei NATO, 

pericolul preconceput pe hârtie de marii strategi de peste ocean, care prevedeau invadarea 

imediată a peninsulei de către Rusia comunistă, au reprezentat motive pentru dezechilibrarea 

balanţei în defavoarea comuniştilor italieni. Spiritul reformator al comunismului „în stil italian” 

oscila, în percepţia societăţii italiene, între entuziasmul pentru bunele intenţii şi pesimismul 

potenţialităţii practice a propunerilor acestuia. 

 „Compromisul istoric” a picat odată cu asasinarea lui Moro şi a fost eliminat prin 

alegerile din 1979. „Eurocomunismul”, deşi începuse să aibă aderenţi şi pe alte continente, a fost 

prea idealist ca să devină aplicabil. Spiritul reformator al comunismului „în stil italian” oscila, în 

percepţia societăţii italiene, între entuziasmul pentru bunele intenţii şi pesimismul potenţialităţii 

practice a propunerilor acestuia. Cele două tactici politice nu au fost niciodată definite exact şi nu 

au fost implementate în nici un domeniu. Practic, niciunul nu s-a concretizat în vreun proiect. Au 

fost „cosmetizări” de suprafaţă, tentative „de catifea”. Nu au fost reformatoare şi nu pot fi 

considerate concepţii care au dus la deschiderea partidului sau la evoluţia lui. Au purtat mai 

multă faimă internaţională partidului şi iniţiatorului acestor pretinse fenomene. PCI nu a trecut 

nici un examen al democraţiei occidentale, nu a avut capacitatea de a se reforma. Temerile de 

metamorfoză a comunismului au produs reacţii din partea ambilor poli ai puterii mondiale. 

Eforturile care s-au depus de ambele „tabere” ale bipolarităţii aveau ca numitor comun 

menţinerea unui echilibru continental şi protejarea valorilor democraţiei proprii fiecărui sistem. 

Toate „testele”, care au dat posibilitatea PCI să demonstreze evoluţia sa reformatoare, au dovedit 

exact contrariul, fiecare acţiune fiind în concordanţă cu politica PCUS. Partidul Comunist Italian, 

cu toate ideile sale de schimbare, nu a intrat în patru decenii niciodată la guvernare, a fost 

„exilat” în opoziţie, iar aici   „şi-a făcut datoria” pe deplin, prin împotrivirea sistematică la toate 

propunerile importante pentru plasarea Italiei alături de statele capitaliste din cadrul blocului 

occidental: intrarea în NATO, acceptarea Planului Marshall, aderarea la Comunitatea Economică, 

la Sistemul Monetar European, aprobarea instalării eurorachetelor în 1979 şi a amplasării lor 

efective în 1981-1983.  
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Acestea sunt doar câteva dovezi că Italia a fost bine orientată de partidul aflat la 

conducere, iar linia pe care o propunea PCI ar fi ruinat ţara, cum s-a întâmplat cu statele din 

Europa Orientală. Atâta timp cât PCI nu a renunţat la baza ideologică marxist-leninistă şi cu 

multă mândrie afirma că rădăcinile sale proveneau de la Revoluţia din Octombrie, nu se puteau 

produce cu adevărat schimbări radicale, iar „micile cosmetizări” nu aveau relevanţă, reformarea 

nu era posibilă. Partidul Comunist Italian nu a dorit o transformare radicală, ci o schimbare de 

suprafaţă, de aceea nu a convins pe nimeni şi nu a reuşit. Orientarea spre valorile social-

democraţiei occidentale, renunţarea la marxism-leninism şi ruptura energică de Moscova ar fi 

reorientat întreaga sa traiectorie. Dar atunci, nu mai rămânea comunist. O doctrină care nu mai 

poate fi adaptată la mutaţiile novatoare ale unei societăţi, este eliminată. Partidul Comunist 

Italian devenise în deceniul opt cel mai mare şi cel mai puternic dintre partidele comuniste din 

Europa de Vest; „arhitectura”, ascensiunea şi renumele i se datorează carismaticului lider.  

Cu  toate acestea, Berlinguer nu a înţeles că în „jocul” politic al marilor potenţe care 

dominau lumea bipolară, nu i se permitea nimănui să intervină să schimbe regulile. Despre 

secretarul PCI s-au scris zeci de cărţi, a fost o personalitate fascinantă, un om politic onest şi de 

mare clasă, un intelectual, un gânditor. A dorit să reformeze o doctrină utopică, să „umanizeze” 

comunismul pentru a-l disemina ca model în mişcarea internaţională comunistă. Prin acţiunile de 

distanţare de „statul-ghid”, declaraţii şi discursuri critice referitoare la intervenţiile militare 

sovietice, prin iniţiativele în criza poloneză şi reorientarea europeistă a PCI, dovedită de 

activitatea comuniştilor italieni în cadrul instituţiilor CEE şi, în mod deosebit, în Parlamentul 

European, a reuşit să aducă un renume mondial formaţiunii sale politice. Unul din marii actori ai 

scenei italiene, dar şi cu renume internaţional - Roberto Benigni, a spus despre Berlinguer că era 

„un poet”. N-aş putea să afirm despre „compromisul istoric” şi „eurocomunism” că au fost 

„poezii” berlingueriene, dar aceste tactici au convins doar asupra dorinţei de ascensiune la 

putere, nu ofereau siguranţa concretizării unor programe, prin care Italia să-şi revină economic 

sau să înlăture terorismul, să împace societatea scindată de opţiunile politice şi de nemulţumirile 

guvernărilor anterioare.  

PCI s-a aflat între cele două blocuri, într-un arc temporal bulversat de contradicţiile dintre 

cei doi piloni ai Războiului Rece şi în care impactul propunerilor comuniste a declanşat o nouă 

dinamică a diplomaţiei Europei capitaliste şi a superputerii de peste ocean, temătoare de a rămâne 

cu un rol secundar în politica mondială. Cum întotdeauna cel mai puternic se dovedeşte cel care 

are o strategie inteligentă, istoria a pus la locul cuvenit fiecare dintre forţele dominatoare, dar 

„rănile” au lăsat semne profunde în conştiinţa omenirii. Partidul Comunist Italian a depus 

eforturi pentru a-şi defini o dimensiune specifică „la cumpăna” dintre imperii, pe de o parte 

„imperialismul american”, „protector şi garant al capitalismului şi valorilor democraţiei”, pe 

de altă parte „imperialismul sovietic” cu toate carenţele unei economii planificate falimentare, a 

unei ideologii inadaptabile la modernizările tehnologice şi la efectele sale socio-morale, care 

impunea „un model unic” şi încerca să domine zonele sale de influenţă prin intervenţii militare. 

Dezamăgitor că la final, PCI alege o autonomie incompletă, rămânând „prins” între cele două 

lumi, mai degrabă fiind în derivă, oscilând datorită indeciziei de a rupe definitiv relaţiile cu 

Moscova. La finalul deceniului nouă, PCI a împărtăşit aceeaşi soartă cu a „confraţilor” din 

Europa Orientală. Este consemnat în istoria Războiului Rece ca un partid care a avut meritul să 

lupte vehement pentru pace şi dezarmare, obiective care rămân valabile şi astăzi. 
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„POLEMICA PARITĂŢII NUCLEARE. EURORACHETELE ŞI 

EFECTELE DECIZIEI ITALIENE” 
 

dr. Daniela STROESCU 

 

I. ECHILIBRUL EUROSTRATEGIC ÎN IMPAS. MOTIVAŢIA INSTALĂRII 

EURORACHETELOR ŞI INIŢIATIVELE SUA-NATO 
 

În perioada Războiului Rece, s-a declanşat între superputeri „competiţia tehnologică”
1
 

tradusă prin creşterea arsenalelor nucleare cantitativ şi calitativ, ajungând la un nivel tehnologic 

nemaiîntâlnit până atunci în lume, cu consecinţe riscante pentru biosferă. Acest context 

internaţional, experiment până acum unic în istoria omenirii, a determinat factorii de decizie ale 

potenţelor mondiale să elaboreze doctrine nucleare cu scop defensiv: „doctrina represaliilor 

masive”
2
, „doctrina răspunsului flexibil”, valabilă şi astăzi

3
, ambele de concepţie americană, 

care au avut ca răspuns „doctrina nucleară Brejnev” de factură sovietică. NATO a preluat prima 

doctrină americană, din anii ’50 până în ’68, iar pe cea de-a doua, care face distincţia pentru 

prima dată între tipurile de atacuri nucleare: atacul strategic şi atacul tactic, din 1968 până în 

zilele noastre
4
.  

Este necesar de menţionat că la sfârşitul anilor ’60 se ajunsese la o paritate nucleară
5
 între 

cele două superputeri în ce priveste numărul de focoase şi de vectori nucleari. În aceste condiţii, 

SUA şi NATO, pe de o parte, şi URSS şi statele Pactului de la Varşovia, pe de altă parte, au 

adoptat „Doctrina MAD” - Distrugerea  Reciproc Asigurată (Mutual Assured Destruction)” care 

prevedea: „paritatea numărului de focoase şi de vectori nucleari (...) şi capacitatea celei de-a 

doua lovituri”
6
. Conform celei din urmă, „în cazul unui atac-surpriză”, statul atacat trebuia să 

deţină „suficientă capacitate de ripostă pentru un răspuns devastator”, de exemplu cu SLBM – 

rachete balistice lansate de pe mare, de pe submarine
7
. Ca urmare, fiecare stat „beneficia” de 

capacitatea celei de-a doua lovituri, cu posibilitatea de a-l distruge pe celălalt. Această doctrină, 

cu toate neajunsurile sale, a avut ca efect stabilitatea
8
 pentru cele două sisteme antagoniste din 

perioada Războiului Rece şi a împiedicat declanşarea unui „război fierbinte”. 

Tratatele semnate de Statele Unite şi Uniunea Sovietică, în 1972-1974, aveau ca scop 

„întărirea încrederii reciproce şi a respectării intereselor pe care părţile le aveau” faţă de aliaţi, 

respectiv statele satelite
9
. Acordurile n-au schimbat rivalitatea strategică şi scenariile geopolitice 

manifestate în spaţiul extraeuropean şi au avut „rezultate modeste în privinţa controlului 

armamentelor şi stoparea acumulărilor, îndeosebi în domeniul nuclear”
10

. „Începând cu 

anii ’70, atât  SUA, cât şi URSS au adaptat la mijloacele lor de lovire cu destinaţie strategică 

dispozitive purtătoare de încărcături nucleare multiple, independent dirijabile, apărându-şi 

astfel, fiecare, considerabilul potenţial nuclear”
11

. 

                                                 
1
 Constantin Hlihor, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane, Bucureşti, Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2005, p. 81. 
2
 ***Manual de relaţii internaţionale, coord: Lucian Dumitru Dîrdală, Andrei Miroiu, Iaşi, Polirom, 2006, p. 295.          

3
 Ibidem, p. 296. 

4
 Ibidem, p. 297.           

5
 Ibidem.                               

6
 Ibidem, pp. 297, 298.                 

7
 Ibidem, p. 298.                    

8
 Ibidem.               

9
 Constantin Hlihor, op. cit., p. 80.            

10
 Ibidem, pp. 80, 81.            

11
 Ibidem, p. 81.           
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Superioritatea tehnicii militare era demonstrată de noile rachete balistice intercontinentale 

prin modificarea încărcăturii atomice, acestea fiind dotate cu componente nucleare multiple care 

puteau să lovească simultan ţinte situate la distanţe diferite, având o putere de distrugere de la 2-

14 obiective militare
12

. Superioritatea înspăimântătoare a „produselor” militare a declanşat 

ample dezbateri de  ambele părţi ale „Cortinei de Fier”, care au purtat protagoniştii celor două 

sisteme antitetice către începerea unor negocieri finalizate cu semnarea tratatelor SALT I şi 

SALT II – care prevedeau limitarea armamentelor nucleare. „Competiţia tehnologică dintre 

superputeri privind modernizarea armamentului nuclear, ca şi lupta în planul dezinformării şi 

imagologiei nu puteau să nu aibă urmări asupra derulării scenariilor geopolitice potrivit cărora 

acestea, ca şi alte state cu interes de mare putere, acţionau în relaţiile internaţionale. S-a 

constatat, la mijlocul deceniului şapte, că ultrasofisticarea vectorilor de transport la ţintă a 

încărcăturilor nucleare a devalorizat pur şi simplu elementele considerate până atunci cheie 

într-un scenariu geopolitic: poziţia pe glob – terestră sau maritimă; dimensiunea teritoriului şi 

mărimea populaţiei...Rachetele balistice intercontinentale pot acţiona de oriunde – fundul 

oceanelor, silozuri subterane, rampe mobile terestre sau din cosmos – în doar câteva minute”
13

.  

Anul 1979 se demonstrează unul foarte „dur” pentru dualismul celor două blocuri 

politico-militare, care încearcau să-şi măsoare forţele pe continentul european. Un pas provocator 

îl face URSS, care instalează în estul Europei, începând cu 1977, rachetele SS-20 dotate cu câte 

trei focoase atomice de mare precizie
14

, arme nucleare de cea mai înaltă tehnologie la acea dată. 

Erau uşor de transportat şi puteau ţinti orice stat din Europa Occidentală chiar din spatele 

Munţilor Urali. Prin structura lor şi capacitatea de încărcare şi de lansare demonstrau 

superioritate fată de orice tip de armă cu rază medie de acţiune aflată în posesia NATO, fapt care 

le făcea invulnerabile la un eventual atac
15

. Această acţiune a modificat dimensiunile fiecărui pol 

în ecuaţia de putere şi a declanşat o „manifestare asimetrică a subiecţilor”
16

. În contextul 

internaţional nou creat, se impunea reechilibrarea balanţei geostrategice şi geopolitice în 

raporturile SUA – URSS. Datorită fabricării acestui tip de armă, potenţialul sovietic de război a 

crescut şi, de asemenea, îngrijorarea statelor capitaliste de pe continent. Rachetele SS-20 cu 

focoase MIRV
17

 instalate în bazele militare sovietice ale statelor satelite şi îndreptate către ţările 

occidentale au provocat temeri pentru dezechilibrul militar eurostrategic, datorită ameninţătoarei 

potenţe: „puteau să dezarmeze în câteva minute cu o lovitură-surpriză centrele de comandă 

NATO şi să anuleze protecţia nucleară americană în Europa”
18

. Mai mult, aceste tipuri noi de 

arme nu erau incluse în tratatele SALT I
19

 şi II şi nu respectau „Doctrina MAD”.  

Atât Statele Unite, cât şi Europa Occidentală erau alarmate de numărul crescut de arme 

nucleare de avansată tehnologie, dar şi de altă invenţie formidabilă a sovieticilor: bombardierele 

„Backfire”. Bineînţeles, nici acest model nu era stipulat în acordurile asupra  armelor strategice. 

Pornind de la această motivaţie, comitetele NATO au ajuns la concluzia că era esenţial să se 

instaleze ceva echivalent în  Europa de Vest pentru că, altfel, Uniunea Sovietică nu ar fi avut nici 

o raţiune pentru a negocia reducerea focoaselor sale nucleare
20

.  

                                                 
12

 Ibidem.     
13

 Ibidem, pp. 81, 82.        
14

 Giuseppe Mammarella, L’Italia contemporanea.1943-2007, Bologna, il Mulino, 2008, p. 436.                     
15

 Richard N.Gardner, Mission:Italy.Gli anni di piombo raccontati dall’ambasciatore americano a Roma. 1977-

1981, Milano, Mondadori, 2008, p. 300.                  
16

 Constantin Hlihor, op.cit., p. 91.                        
17

 MIRV: Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles—rachete nucleare adaptate să transporte mai multe 

încărcături nucleare simultan. La intrarea în atmosferă se ghidează fiecare după propria-i ţintă. Sunt foarte greu de 

monitorizat; ***Manual de relaţii internaţionale, p. 297; Arrigo Levi, Prefazione în Richard N.Gardner, op.cit., p. 

XVII.  
18

 Richard N.Gardner, op.cit., p. XVII .                  
19

 Ibidem, p. 300.                 
20

 Ibidem.                               
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Neexistând o paritate a forţelor, aceasta, inferioară strategic, nu avea cu ce să se prezinte 

la masa tratativelor, iar „adversarul” său nu era motivat să accepte nici un acord în acest sens. 

Date fiind noile mutaţii militare în Est, un scenariu posibil ar fi avut ca agresor URSS, care putea 

în orice moment să „surprindă” Occidentul „descoperit” şi să-l ia ostatic, fără ca acesta să aibă 

timp de ripostă, posibilitatea defensivă fiind blocată, eliminată. Şi aceasta nu doar din motive 

temporale, ci de geostrategie, din cauza incapacităţii tehnologice militare, Occidentul fiind 

inferior nuclear. Armele din dotare, chiar dacă erau cantitativ superioare, erau calitativ incapabile 

de a oferi protecţie statelor din Apusul Europei. În asemenea condiţii, nu rămânea decât să se 

împiedice  orice tentativă de aplicare în practică a acestui presupus scenariu prin neutralizarea 

forţelor atomice. 

Trebuie menţionat că în mai 1977, şefii de guvern ai tuturor ţărilor NATO fuseseră de 

acord să fie dezvoltat un program pentru consolidarea sistemului defensiv al Vestului european
21

. 

În acest sens, NATO a format 10 unităţi operative pentru a găsi soluţii la problemele militare 

europene.  Nuclear Planning Group (Grupul de Planificare Nucleară)
22

 avea ca sarcină aspectul 

nuclear al programului. În octombrie acelaşi an, la întâlnirea de la Bari, acesta a creat High Level 

Group (Grupul la Nivel Înalt), care cuprindea experţi militari cu scopul de a examina problema 

rachetelor
23

. În urma recomandărilor făcute de aceştia, s-a organizat în ianuarie 1979 summit-ul 

de la Guadelupa
24

. La întâlnirea la nivel înalt au participat: preşedintele Jimmy Carter, cancelarul 

vest-german Helmut Schmidt, prim-ministrul englez James Callaghan, preşedintele Franţei 

Valery Giscard d’Estaing. În cadrul Conferinţei s-a stabilit un acord  referitor la propunerile din 

partea High Level Group
25

. Italia a fost exclusă de la summit datorită neîncrederii într-un guvern 

care a dovedit slăbiciune în confruntarea cu comuniştii, şi care demonstra o deschidere faţă de 

posibilitatea unei formule guvernative care să-i cuprindă. Un alt motiv era lipsa cunoaşterii limbii 

engleze a reprezentantului italian, fapt care ar fi determinat intervenţia unui translator
26

. Întrucât 

conferinţa avea un caracter strict secret, iar participanţii erau toţi vorbitori de limbă engleză, 

dezbaterile care se desfăşurau şi hotărârile luate puteau să-şi păstreze caracterul confidenţial. 

Sigur, italienii au fost foarte sensibili faţă de o astfel de atitudine, dar a reprezentat, în acelaşi 

timp, un semnal că era momentul unor decizii de cea mai mare importanţă pentru ţară, cu 

implicaţii apoi la nivel continental. În 6 iunie s-au remarcat primele rezultate ale summit-ului, 

când Carter şi Schmidt au fost de acord asupra instalării eurorachetelor şi asupra necesităţii de a 

duce la bun sfârşit proiectul până la finele anului 1979
27

.  

„În 3 iulie într-o reuniune a Cabinetului Consiliului de Securitate Naţională, guvernul 

american a hotărât să propună instalarea în Germania a 108 rachete Pershing 2 pentru a înlocui 

pe cele Pershing 1, care erau depăşite, iar în alte ţări NATO 114 platforme terestre de lansare 

pentru rachetele Cruise cu 4 focoase fiecare. Această desfăşurare de forţe ar fi însemnat 

prezenţa a 564 de focoase nucleare ca o contrapondere faţă de SS-20 şi bombardierele 

Backfire”
28

.  

În aprilie 1978, preşedintele Carter hotărâse să nu mai instaleze noua şi controversata 

armă: bomba cu neutroni - datorită opoziţiei Germaniei şi altor aliaţi NATO
29

. Alianţa Atlantică 

putea să emită anumite principii sau să facă sugestii referitoare la problema eurorachetelor, dar 

nu putea să hotărască ce ţări ar fi trebuit să accepte pe teritoriul lor instalarea noilor arme 

nucleare. 

                                                 
21

 Ibidem.                                
22

 Ibidem.                                
23

 Ibidem, p. 301.                       
24

 Ibidem.                         
25

 Ibidem.                            
26

 Ibidem.                    
27

 Ibidem.                     
28

 Ibidem.                       
29

 Ibidem.                        
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În ce priveşte aprobarea Germaniei Federale, cancelarul Schmidt, presat şi criticat de 

social-democraţi, a anunţat că ţara sa era de acord cu instalarea rachetelor Pershing 2, dar 

condiţionat: să accepte şi alt stat rachetele Cruise
30

. Reacţia altor aliaţi NATO faţă de această 

problemă a fost într-o mare măsură dezamăgitoare. Norvegia şi Danemarca nu erau de acord ca în 

timp de pace să fie amplasate pe teritoriul lor arme nucleare. Grecia demonstra în plan intern 

instabilitate politică şi, în plus, nu făcea parte din conducerea militară a Alianţei. Turcia suportase 

embargo-ul impus de americani ca pedeapsă pentru invadarea Ciprului în 1974
31

. Belgia şi 

Olanda nu puteau da un răspuns afirmativ din cauza opoziţiei pacifiştilor, a partidelor socialiste şi 

grupărilor catolice
32

. Salvarea ar fi putut să vină doar din partea Italiei, dar era puţin probabil, 

date fiind condiţiile interne de instabilitate politică, criză, acte de terorism şi a tensiunilor 

permanente create de comunişti pentru a ajunge în guvern. Într-un astfel de context, scepticismul 

celor de la Washington asupra disponibilităţii  acestui stat de a accepta rachetele, era evident. 

PCI, până în primavara anului 1979, făcuse parte din majoritatea parlamentară şi demonstra o 

atitudine ostilă faţă de această chestiune. PSI avea o politică de pace şi neutralitate, nimic să se 

încadreze cu necesităţile momentului
33

. SUA şi alţi aliaţi NATO nu aveau încredere în ţara din 

peninsula apenină şi nu se aşteptau ca vreun prim-ministru democrat-creştin să-şi asume 

responsabilitatea de a sprijini proiectul. O importantă influenţă putea să vină din partea opiniei 

publice italiene, dar aceasta se arăta nefavorabilă în acel moment
34

. Conform sondajului DOXA, 

desfăşurat în aprilie 1979, sub conducerea Ambasadei Statelor Unite, statistica se dovedea 

descurajatoare.  

 

II. „MISIUNEA IMPOSIBILĂ” A AMBASADORULUI AMERICAN ŞI  

EFORTURILE PREMIERULUI COSSIGA 

 

Rezultatele slabe obţinute de PCI la ultimele alegeri au însemnat şi înfrângerea 

„compromisului istoric”
35

, un proiect de tactică politică prin care acest partid spera să pătrundă 

în Executiv. După relativa uşurare resimţită în urma îndepărtării „pericolului roşu”, ambasada 

americană a primit de la Washington însărcinarea de a convinge guvernul italian să accepte 

instalarea rachetelor Cruise pe teritoriul său, acest act fiind de necesitate vitală pentru 

desfăşurarea Forţelor Nucleare NATO în Europa. Având în vedere peisajul politic italian, 

ambasadorul Richard Gardner părea să fi primit un fel de „mission impossible”
36

. Timpul pe 

care-l avea la dispoziţie era scurt faţă de problemele pe care le ridica o astfel de intervenţie în 

treburile interne ale unui stat aliat, oricât de delicată s-ar fi demonstrat aceasta. Pentru atingerea 

obiectivului propus de administraţia americană, a  „democraţilor”, trebuia în primul rând să fie 

contactate persoanele aflate la cel mai înalt nivel, care aveau putere de decizie sau erau influente. 

Sigur, urma să se acţioneze cu prudenţă şi să se ia legătura cu toate partidele importante ale 

eşichierului politic. Un prim pas îl reprezintă organizarea, în martie 1979, la villa Taverna, 

reşedinţa amabasadorului american, a unei întâlniri informale cu caracter rezervat între înalţi 

funcţionari de stat americani şi italieni. Participă din partea SUA: David Aaron – responsabil cu 

problema rachetelor la Casa Albă şi Leslie Gelb – asistent secretar de stat pentru Afaceri Politico-

Militare. Din partea italiană au fost invitaţi înalţi funcţionari ai Ministerului de Externe: Amedeo 

de Franchis şi Franco Ferretti
37

.  

                                                 
30
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31

 Ibidem.                      
32
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33

 Ibidem, pp. 302, 303.                  
34
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36
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37
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Americanii au argumentat convingător situaţia geostrategică şi necesitatea instalării 

rachetelor sugerând că aşteptau un răspuns pozitiv din partea Italiei, proiectul urmând să fie pus 

în practică până la sfârşitul anului
38

. „Aaron a insistat asupra faptului că se urmărea realizarea 

unui plan pentru controlul armamentelor, menţionând că ruşii erau dispuşi să negocieze serios o 

reducere, numai atunci când Occidentul avea ceva concret cu care să negocieze”
39

.  

Cu alte cuvinte, NATO în acel moment era inferior faţă de URSS, din punct de vedere al 

tehnologiei vectorilor de transport la ţintă a încărcăturilor nucleare. În consecinţă, nu se putea 

negocia nici un tratat din cauza imparităţii strategice. Invitaţii italieni au explicat dificultatea de 

convingere a opiniei publice în problema modernizării Forţelor Nucleare fără a provoca 

suspiciunea că ar fi o măsură destinată accelerării cursei înarmărilor
40

. Au subliniat, în 

continuare, atmosfera şi resentimentul create de summit-ul de la Guadelupa, când Italia – 

membru permanent în Nuclear Planning Group – a fost exclusă de la negocieri, fără nici o 

explicaţie. Cei doi înalţi funcţionari ai Ministerului de Externe au lansat concluzia: „Daca vreţi 

ca Italia să accepte rachetele Cruise, trebuie să garantaţi că nu vor mai fi alte Guadelupe”
41

.  

Sigur, toate speranţele americane depindeau de guvernul care avea să se formeze în iunie 1979
42

. 

Din fericire, noul prim-ministru – Francesco Cossiga – era un om de încredere, cu o viziune 

clară, avea multă experienţă acumulată în cadrul funcţiilor ministeriale avute anterior şi 

demonstra multă raţiune şi responsabilitate în luarea deciziilor. (Avea să devină mai târziu primul 

preşedinte tânăr al Republicii Italiene). Provenea din Democraţia Creştină, gruparea de stânga. 

Părea omul potrivit planurilor Washington-ului.  În 11 august, ambasadorul Gardner i-a înmânat 

premierului un document „top secret” despre proiectul de instalare a rachetelor noi, modernizate 

tehnologic, în bazele militare NATO aflate pe teritoriul statului italian
43

. Cossiga a promis că va 

examina problema cu cea mai mare atenţie împreună cu ceilalţi membri ai guvernului şi, dacă vor 

considera necesar, îşi vor asuma răspunderea. Părea un răspuns promiţător, având în vedere noua 

formulă a Consiliului de Miniştri: Democraţia Creştină (DC), Partidul Socialist Democrat Italian 

(PSDI) şi Partidul Liberal Italian (PLI)
44

. Optimismul americanilor a crescut la aflarea veştii că 

ministrul de externe era Franco Maria Malfatti – membru în conducerea DC, care avusese 

portofoliu în nouă guverne, era un susţinător al Alianţei Atlantice, al unităţii europene şi avea 

experienţa bogată în domeniul relaţiilor internaţionale, fusese primul preşedinte italian al 

Comisiei Europene şi membru în Parlamentul European
45

. 

În luna septembrie, funcţionari ai ambasadei americane au prezentat partidelor politice 

italiene şi jurnaliştilor de la principalele cotidiane, materiale bine documentate asupra problemei 

eurorachetelor; informaţiile proveneau de la Departamentul de Stat şi Ministerul Apărării din 

SUA
46

. Primul-ministru Francesco Cossiga, un om cu multă energie, seriozitate şi devotament 

pentru copleşitorul rol pe care-l reprezenta la nivel naţional, a înţeles contextul nou creat în 

domeniul militar strategic între cele două blocuri antagoniste şi motivaţia contramăsurilor pentru 

restabilirea parităţii nucleare. Cu multă responsabilitate, a gândit un plan de lucru pe care urma 

să-l aplice în dezbaterile cu ceilalţi membri ai Consiliului de Miniştri, cu scopul de a-i convinge 

de necesitatea aprobării amplasării rachetelor Cruise în bazele militare NATO din Italia. Nu este 

exagerat să recunoaştem, mai ales acum după trecerea a trei decenii, că de hotărârea guvernului 

italian din acea perioadă, depindeau echilibrul militar, pacea continentală şi procesul de 

destindere. 
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Instalarea arsenalului militar nuclear în bazele sovietice din Est nu dezechilibra doar 

strategic Europa, dar producea o reacţie în lanţ, în sensul că îi determina pe adversarii occidentali 

să se doteze cu alt armament nuclear şi mai sofisticat tehnologic pentru a restabili paritatea 

strategică a continentului. Această problemă spinoasă trebuia rezolvată de occidentali ca „o 

condiţie” pentru a fi „la paritate” cu blocul estic la o eventuală masă a tratativelor. Comparaţia 

între cele două blocuri din punct de vedere al potenţialului atomic reprezenta un calcul în 

scenariul virtual al unui presupus atac din Est, dar aceasta nu înseamnă neapărat şi demonstrarea 

intenţiei. Mai degrabă, în Războiul Rece, cele două superputeri căutau soluţii de descurajare a 

celeilalte părţi, mai mult decât de înfruntare sau de înfrângere. Pe un astfel de fond, Italia primise 

o sarcină extrem de dificilă şi trebuia să focalizeze toate forţele şi mijloacele sale pentru „a 

salva” situaţia imparităţii, a dezechilibrului strategic, într-un timp scurt. Luna octombrie 1979 se 

dovedea tensionată, critică pentru toate partidele arcului democratic al ţării din peninsulă. Planul 

conceput de premier a fost discutat pe rând: cu comitetul de lucru pentru Siguranţa Naţională la 

sediul central al SISMI
47

 şi apoi cu Consiliul Suprem de Apărare condus de preşedintele Pertini
48

. 

În 31 octombrie, Francesco Cossiga l-a prezentat Parlamentului italian, unde împreună cu Franco 

Maria Malfatti au răspuns întrebărilor diferitelor partide. În această problemă, conform 

Constituţiei, nu era necesară aprobarea Legislativului, totuşi, Cossiga, conştient de covârşitoarea 

importanţă a chestiunii eurorachetelor, nu a considerat ca întreaga răspundere să fie asumată doar 

de guvern
49

.  

Este necesar să menţionăm că Helmut Schmidt, cancelarul Germaniei Federale, a avut un 

rol-cheie în lămurirea problemei eurostrategiei şi în convingerea primului-ministru italian
50

, aşa 

cum acesta şi-a amintit peste ani, într-un interviu televizat, în care descria starea de agitaţie pe 

care o avea cancelarul la întâlnirea de la Bonn cu omologul italian. Cossiga a înţeles pe deplin 

gravitatea situaţiei continentale şi l-a liniştit, promiţând că: „Italia nu va lăsa singură 

Germania”
51

. După ce a reuşit să obţină consensul unanim al membrilor din guvern, a încercat să 

se folosească de toate pârghiile politice pentru a obţine aprobarea planului său. O importanţă 

deosebită o avea preşedintele Pertini, fără de care nu se putea decide nimic. Vizita pe care acesta 

a întreprins-o la Bonn şi discuţia cu Schmidt l-au convins de importanţa vitală a adaptării 

tehnologice a Forţelor Nucleare  pentru Italia şi pentru Alianţa Atlantică. La imaginea completă a 

situaţiei a contribuit şi faptul că preşedintele italian era „profund antisovietic” şi vedea clar 

legătura periculoasă a binomului PCI-PCUS
52

. După ce premierul a fost sigur de sprijinul lui 

Pertini, a continuat activitatea sa de „lămurire” cu oameni politici de orientări diferite: Giovanni 

Spadolini – preşedintele Partidului Republican Italian (PRI), Craxi – PSI şi Berlinguer – PCI. 

Spadolini, un om de mare caracter şi deplin conştient de rolul partidului său în implicarea într-o 

acţiune de importanţă europeană, a înţeles pe deplin situaţia şi a decis să ofere sprijinul său
53

.  

În ce priveşte contactarea secretarului PSI - Bettino Craxi - ambasadorul american 

Gardner a stabilit o întâlnire la rezidenţa sa, villa Taverna, în 10 octombrie 1979 pentru a-i oferi 

explicaţii detaliate despre situaţia dezechilibrului strategic militar continental în urma intervenţiei 

sovieticilor cu SS-20  în statele satelite lor şi, de asemenea, l-a informat şi despre bombardierele 

„Backfire” şi efectele pe care le-ar putea produce în eventualitatea unui atac
54

. Chestiunea 

armelor nucleare devenise atât de gravă, încât era dificil de explicat unor oameni care nu aveau 

cunoştinţele necesare, să înţeleagă o problemă atât de complicată de strategie militară. Mai mult, 

pe fondul unor puternice manifestări pentru pace, care se pronunţau împotriva creşterii 
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arsenalelor militare atomice de ambele părţi ale „Cortinei de fier” şi a multitudinii de articole 

publicate de-a lungul timpului, care criticau şi condamnau realizările înaltei tehnologii militare în 

special în sectorul nuclear, în astfel de condiţii, deci, era aproape imposibil să poată fi convins 

cineva de necesitatea modernizării Forţelor Nucleare. În timpul discuţiilor, Craxi a demonstrat 

multă atenţie şi preocupare faţă de detaliile expuse şi a promis lui Gardner că va acorda toată 

atenţia acestei probleme şi o va face cunoscută colegilor de partid, dar nu se putea pronunţa încă 

asupra rezultatului
55

. La câteva zile, secretarul PSI a vorbit cu premierul Cossiga tot despre 

echilibrul strategic şi a concluzionat: „Bine. Ai consensul nostru. Lasă-mă să vorbesc cu partidul, 

dar ai consensul nostru. Să-i dăm drumul”
56

. Un rol deosebit în convingerea socialiştilor l-au 

avut Stefano Silvestri şi Lelio Lagorio, devenit referentul principal al partidului în acest domeniu 

(făcea parte din conducerea Partidului Socialist, care avea să devină, în 1980, ministru al 

Apărării, iar în anii următori membru în Parlamentul italian şi în Palamentul European)
57

. S-a 

dovedit de mare ajutor în „prezentarea Cărţii Albe germane şi a documentului american care 

descriau dezechilibrul belic cauzat de SS-20 şi de bombardierele „Backfire”. Rezultatul a fost că 

socialiştii, diferit de comunişti, se convinseseră că între forţele celor două blocuri exista efectiv 

un dezechilibru care trebuia remediat”
58

. Formula a fost folosită pentru susţinerea proiectului 

american de modernizare a Forţelor Nucleare, dar se punea condiţia să se negocieze cu URSS 

pentru reducerea armamentelor nucleare, şi, dacă aceasta ar fi fost de acord, să fie apoi modificat 

şi proiectul propus de NATO. Acest element nou a fost foarte convingător pentru PSI, care a 

demonstrat o poziţie favorabilă pentru realizarea programului
59

. Rezultatele au apărut în 

cotidianul PSI, „Avanti”, al cărui lider – Ugo Intini, publica articole în favoarea instalării 

rachetelor
60

. Autorul era cunoscut pentru atitudinea sa anticomunistă  şi antisovietică. Aprobarea 

controversatului, dar necesarului, plan militar de către socialişti ar putea fi considerată o 

deschidere din partea acestora faţă de Alianţa Atlantică, o profundă înţelegere a problemelor 

continentale, dar şi o oportunitate politică pentru a ajunge la guvernare, lucru care avea să se 

întâmple peste un an
61

.  

Rezolvată problema PSI, s-a trecut la pasul următor: radicalii. Marco Pannella şi Emma 

Bonino aveau o mare capacitate de a atrage atenţia presei sau de a organiza acţiuni de 

„neascultare civilă”, fapt care ar fi dăunat întregii „operaţiuni”
62

. Ambasadorul american a 

precizat că dorea ca aceştia să nu încurajeze acţiuni de „neascultare civilă”. Cei doi au promis că 

nu aveau astfel de intenţii. Ultima întâlnire a lui Gardner a fost rezervată lui Giorgio Napolitano, 

în casa unei persoane de mare încredere pentru amândoi. S-a discutat punctual despre echlibrul 

eurostrategic şi necesitatea intervenirii din partea blocului occidental. Surprinzător, Napolitano 

avea aceleaşi date statistice ca ambasadorul american. Comuniştii avuseseră ca surse: Cartea 

Albă germană şi Balanţa Militară/1979 a Institutului de Studii Strategice
63

. Punctul de vedere al 

invitatului său a fost însă divers. Acesta nu credea că statisticile trebuie să fie interpretate ca „un 

dezechilibru decisiv în favoarea Uniunii Sovietice”. Ambasadorul a lăsat să se înţeleagă, pe 

parcursul discuţiei, că atitudinea SUA faţă de PCI se va schimba în funcţie de modul în care 

acesta va lua decizia în privinţa instalării eurorachetelor şi va demonstra ceea ce susţineau: 

fidelitate în cadrul Alianţei
64

.  
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Primul-ministru Cossiga avea o întâlnire pe aceeaşi temă cu Enrico Berlinguer. Pentru a 

se păstra confidenţialitatea, gazdă a fost Tonino Tato, om de încredere şi apropiat al secretarului 

comunist. Liderul PCI a demonstrat că era bine informat, dar părerea sa era total diferită de cea a 

premierului. Atunci, Cossiga a încercat să-l convingă ca partidul său să se abţină de la vot sau să 

arate o slabă opoziţie, atrăgându-i atenţia că nici unul nu era specializat în domeniul tehnologiei 

nucleare şi, totuşi, trebuia să exprime o hotărâre de importanţă naţională şi chiar continentală. 

Premierul îi reaminteşte secretarului PCI: „Gândeşte-te ce ar zice bunicii noştri, care erau fraţi, 

să ne vadă aici discutând o problemă despre care nici tu, nici eu nu înţelegem absolut nimic, 

adică despre strategie, mai ales strategie nucleară”
65

. 

 Cu toate că avusese o convorbire cordială, Cossiga era convins că Partidul Comunist nu 

va aproba instalarea eurorachetelor. De fapt, la toate măsurile care se propuneau pentru a face 

mai eficientă Alianţa, comuniştii erau sistematic în opoziţie, după cum observase ambasadorul 

Gardner pe toată perioada mandatului său. Deşi declaraseră deschidere faţă de NATO şi 

distanţare de Moscova, realitatea contrazicea astfel de afirmaţii. „Berlinguer în loc să se 

distanţeze de conducerea sovietică, după cum prevăzuseră mulţi, părea că se apropia de 

aceasta ... În 5 septembrie, Berlinguer avusese o întâlnire de două ore cu Brejnev şi cu ideologul 

partidului, Michail Suslov”
66

.  

Problema eurorachetelor stârnea un val de controverse în cadrul Partidului Comunist 

Italian între diversele curente, în special datorită celui filosovietic, şi îl plasa în faţa unei dificile 

dileme. Trebuia să păstreze în continuare bune raporturi cu Uniunea Sovietică, dar să ţină cont şi 

de posibilitatea de a se afla în majoritatea parlamentară sau într-un viitor guvern alături de 

Democraţia Creştină. „În data de 16 octombrie, în rezoluţia emisă de partid se menţiona că se 

aprobase propunerea făcută de Brejnev: retragerea a 1000 de tancuri şi 20000 de oameni din 

Germania Orientală cu condiţia ca NATO să renunţe la instalarea rachetelor în bazele sale 

militare din Europa Occidentală şi suspendarea pe şase luni a realizării programului pentru a 

face posibile tratativele asupra armelor nucleare”
67

.  

În 21 octombrie, „l’Unita” a publicat un supliment centrat pe chestiunea spinoasă a 

eurorachetelor. Au fost menţionate surse provenind de la Centrul de Studii Politice Internaţionale 

(CESPI) şi declaraţii ale ex-generalului NATO - Nino Pasti, care era şi senator din partea PCI. 

Acesta susţinea argumentat că nu exista nici un dezechilibru eurostrategic şi că ar trebui luate în 

calcul şi submarinele americane „Poseidon” care aveau în dotare rachete nucleare
68

. În 14 

noiembrie, Giancarlo Pajetta, expert în politica externă, a prezentat la Comitetul Central poziţia 

partidului său
69

. Propunea: „deschiderea negocierilor între ţările NATO şi cele ale Pactului de la 

Varşovia pentru a stabili dacă exista cu adevărat un dezechilibru nuclear; imediata întrerupere a 

producţiei de SS-20; amânarea instalării din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi a rachetelor 

Pershing 2 şi Cruise”. A subliniat ideea că „Revoluţia din Octombrie a reprezentat o cotitură 

istorică, care a însemnat începutul unui proces ireversibil. O ruptură [cu URSS] ar semnifica să 

repudiem tradiţia noastră şi să ne întoarcem împotriva muncitorilor şi a mişcărilor de 

eliberare”
70

.  

Este de remarcat răspunsul ambasadorului Gardner trimis Departamentului de Stat SUA 

în telegrama din 15 noiembrie. Făcând retrospectiva întâlnirilor şi a discuţiilor avute, concluzia a 

fost că nu se puteau astepta la un răspuns afirmativ din partea comuniştilor, mai degrabă la o 

manifestaţie de protest împotriva planului. De fapt, „atinseseră limita maximă de opoziţie”. 
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 David Aaron
71

, împreună cu un grup de experţi, a întreprins a doua vizită în Italia, în 23 

octombrie, fiind surprins de orientarea favorabilă a Executivului italian pentru realizarea planului 

de modernizare a arsenalului militar nuclear din bazele Alianţei, dar trebuiau îndeplinite două 

condiţii: deschiderea negocierilor cu URSS şi NATO să ia decizia în unanimitate
72

. La toate 

problemele deja tensionate în cadrul guvernului şi a PCI, s-a mai adăugat un eveniment total 

neplăcut şi chiar jenant. În perioada 15-21 noiembrie, Boris Ponomarev, membru al importantului 

Birou Politic (Politbjuro) al Uniunii Sovietice şi responsabil pentru relaţiile cu partidele 

comuniste, a făcut o vizită în Italia, unde s-a întâlnit cu membrii din conducerea Partidului 

Comunist Italian şi a purtat discuţii cu Enrico Berlinguer şi  Giancarlo Pajetta. A avut un 

comportament foarte dur şi a făcut reproşuri pentru că nu au demonstrat o opoziţie mai puternică 

faţă de problema instalării rachetelor. Le-a adus la cunoştinţă dezaprobarea Moscovei faţă de 

slaba lor acţiune. S-a întâlnit apoi cu Cossiga căruia i-a adresat ameninţări vulgare. Nu a rămas 

fără ecou scopul vizitei sale şi nici atitudinea agresivă, duritatea sa dovedind „un exemplu 

contraproductiv al diplomaţiei sovietice”
73

. Surpriza întregii „operaţiuni” avea să o pregătească 

Andreotti spre sfârşitul lunii noiembrie, care propunea un amendament la moţiunea de guvern 

referitoare la eurorachete. Prin acest demers se cerea amânarea deciziei asupra instalării 

rachetelor pentru a lăsa timp în vederea desfăşurării negocierilor asupra reducerii armamentelor
74

. 

Era exact ceea ce doreau comuniştii, aflaţi sub influenţa sovietică, aceeaşi propunere făcută de 

PCI pentru ca NATO să acţioneze în direcţia tratativelor cu Uniunea Sovietică privind micşorarea 

arsenelelor nucleare. Ziarele aflaseră aceste informaţii şi scrisoarea fostului prim-ministru fusese 

deja publicată, sporind tensiunile, disensiunile şi polemicile între diversele orientări politice din 

Italia. O astfel de atitudine duplicitară din partea fostului prim-ministru democrat-creştin a creat o 

situaţie stânjenitoare la Ambasada SUA şi la Casa Albă. Cauza posibilă a acţiunii sale ar putea să 

fie explicată prin dorinţa de a obţine sprijinul PCI pentru a forma un nou guvern sub conducerea 

sa, iar comuniştii să fie în majoritate parlamentară sau chiar în Executiv. Un alt motiv îl putea 

constitui ambiţia de a ţinti la cea mai înaltă funcţie în stat, să devină preşedinte al Republicii. În 

oricare din situaţii, demonstra mai puţină consideraţie pentru problema strategiei continentale 

decât pentru planurile politice personale. În zilele care au precedat dezbaterile parlamentare, s-a 

dezlănţuit o serie de acţiuni menite să creeze dezordine pentru ca, prin presiunea străzii, să fie 

influenţată hotărârea asupra instalării noilor arme nucleare
75

. Tot la începutul lunii decembrie, 

după multe ezitări, Germania Federală a aprobat amplasarea noilor arme atomice. Comitetele 

NATO au hotărât ca în 12 decembrie miniştrii de externe ai statelor Alianţei Atlantice să ia o 

decizie care să prevadă instalarea eurorachetelor şi începerea unei serii de negocieri. Situaţia în 

Europa devenise critică, deoarece dintre toate membrele NATO, în afară de Marea Britanie, nu 

mai rămânea nimeni care să se asocieze Germaniei în realizarea planului strategic. Italia 

rămăsese, astfel, unicul stat de care depindea echilibrul militar continental. Urma să se dezbată 

problema în Parlament şi să se constate rezultatele coaliţiei pro-rachete
76

. 

 

III. DEZBATEREA PARLAMENTARĂ 
 

Rezoluţia formulată de guvern cu privire la instalarea eurorachetelor în Italia a fost 

prezentată în Parlament de primul-ministru Cossiga, iar prin discursul său a demonstrat multă 

precauţie, o profundă şi completă analiză a informaţiilor, explicând logic şi cu claritate motivele 
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în favoarea aprobării amplasării armelor nucleare modernizate tehnologic. A menţionat că de la 

aprobarea planului până la realizarea efectivă va trece o perioadă de trei ani, timp în care vor fi 

stabilite negocieri, iar dacă rezultatul va fi favorabil, exista posibilitatea ca după acea perioadă, 

planul să nu mai aibă o finalitate practică. De asemenea, a atras atenţia asupra superiorităţii 

nucleare a sovieticilor, din cauza căreia a apărut dezechilibrul strategic, iar acceptarea unei astfel 

de situaţii ar fi dus la „neutralizarea Europei Occidentale, lucru care nu putea fi admisibil”. 

Sperând că nu va fi „dură” confruntarea cu PCI, Cossiga a oferit simbolic o ramură de măslin 

vărului său, Enrico Berlinguer
77

.  

A urmat o dezbatere plină de energie din partea mai multor personalităţi ale spectrului 

politic italian. Lelio Lagorio, Enrico Manca şi Vincenzo Balsamo – socialişti proveniţi din 

diverse curente din cadrul partidului, au susţinut cu fermitate în declaraţiile lor poziţia guvernului 

şi au accentuat ideea datoriei italiene ca membră a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, 

importanţa „clauzei dizolvante”
78

 şi solidaritatea cu social-democraţii germani
79

. În ziua votării, 

Craxi a anunţat că renunţă la propunerea „clauzei dizolvante”. Trebuie menţionat că rezoluţia 

guvernului clarifica faptul că modernizarea Forţelor Nucleare urma să fie însoţită de negocieri 

imediate pentru reducerea reciprocă a armamentelor strategice. Apărea, în acest fel, speranţa că 

negocierile ar fi putut să se finalizeze cu demontarea forţelor nucleare sovietice şi renunţarea, în 

cazul acesta, la modernizarea celor occidentale
80

.  

Partidul Comunist Italian, prin intervenţiile în această confruntare, a demonstrat 

dificultatea membrilor săi de a alege între două îndatoriri: fidelitatea faţă de NATO şi susţinerea 

liniei politice pacifiste şi neutraliste stabilite de filosovietici
81

. Berlinguer a subliniat că refuzul 

partidului asupra problemei eurorachetelor nu însemna şi refuzul apartenenţei italiene la Alianţă, 

insistând: „Trebuie să fim clari că a sta în Alianţa Atlantică nu înseamnă a sprijini cu ochii 

închişi toate propunerile care vin din partea Statelor Unite sau din partea comandanţilor militari 

NATO. Preşedintele Consiliului a neglijat...existenţa unei varietăţi de poziţii între guvernele 

ţărilor NATO”. Şi-a exprimat, în continuare, nemulţumirea pentru că problema pentru care se 

organizase dezbaterea nu era prezentată în ansamblul ei, nu se ţinea cont de realitatea mondială 

deja instabilă, nesigură şi o hotărâre favorabilă ar fi însemnat „o nouă accelerare a cursei 

înarmărilor”
82

, care prezenta riscul de „a prinde lumea întreagă într-o spirală de neoprit, care e 

prin ea însăşi un pericol continuu pentru pacea mondială”
83

. Descrie  apoi cadrul alarmant şi 

dramatic al proliferării nucleare
84

.  Revenind la cele două superputeri, conchide: „Statele Unite şi 

Uniunea Sovietică – se află în posesia unor arsenale nucleare în gradul de a distruge întreaga 

planetă de 7 ori, iar între acestea s-a stabilit un echilibru strategic global care, început în 

anii ’60 să dureze şi astăzi”
85

. Fiecare armă atomică avea o putere distructivă de zeci de ori mai 

mare decât bomba de la Hiroshima
86

. „Noi, comuniştii am considerat, în mai multe rânduri, 

echilibrul militar ca parte componentă a securităţii... A venit momentul de a încredinţa siguranţa 

nu doar echilibrului militar, dar şi raporturilor politice şi economice de cooperare. Echilibrul 

terorii nu e suficient pentru a o garanta şi riscă să devină sursă de nesiguranţă şi de conflict”
87

. 
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Un argument în plus pentru amânarea deciziei îl reprezintă declaraţia ministrului de 

externe sovietic Andrei Andreevici Gromîko la Conferinţa de presă ţinută la Bonn, în 23 

noiembrie
88

: „Poziţia actuală a ţărilor NATO, inclusiv Republica Federală Germană, distrug 

baza tratativelor... Dacă va apărea o asemenea situaţie, asta ar însemna că unele ţări au decis, 

ca să spun aşa, să se aventureze într-o nouă spirală a cursei înarmărilor”
89

. În concluzie, o 

hotărâre în favoarea acceptării instalării eurorachetelor, după părerea sa, ar închide calea 

negocierilor şi ar compromite tratativele sau le-ar prelungi în timp
90

. Destinderea şi pacea în lume 

au reprezentat dintotdeauna obiective în programul fiecărui partid, dar practic, lucrurile nu s-au 

desfăşurat niciodată după cum erau prevăzute. Afirmaţia lui Berlinguer de la tribuna 

Parlamentului: „noi am demonstrat că am ştiut să fim autonomi faţă de Uniunea Sovietică”, nu 

se potrivea cu realitatea  şi nici reproşul pe care l-a adus guvernului Cossiga: „voi nu ştiţi să 

demonstraţi autonomie faţă de Statele Unite”
91

. A făcut apel, în discursul său, în favoarea luptei 

pentru dezarmare şi a menţionat organizaţii catolice şi alte formaţiuni reprezentative ale 

poporului italian, dar şi din alte state, care aveau opinii convergente cu ale PCI: „să iasă din 

spirala puterii distrugătoare, evitând ca omenirea să fie constrânsă să parcurgă acest timp de 

avânt uman şi creştin, care ne desparte de anul două mii, agăţată de o rachetă”
92

. Berlinguer   

şi-a exprimat revolta faţă de „logica echilibrului terorii” care domina lumea bipolară şi 

considera că un adevărat spirit de pace ar fi trebuit să aibă ca ţintă toate căile posibile de 

negociere cu scopul „de a refuza strategia înarmării nucleare”
93

.   

A fost menţionat discursul lui Kissinger la Bruxelles: „abandonarea politicii de control al 

armamentelor... întoarcerea la superioritatea militară a Occidentului”
94

, renunţarea la „cultul 

destinderii”, şi „neratificarea tratatului SALT II”
95

. Speranţele comuniştilor italieni de amânare 

a deciziei parlamentare şi de purtare a unor tratative imediate erau imposibil de concretizat în 

condiţiile unui dezechilibru eurostrategic, care nu a putut să fie înţeles şi interpretat la adevărata 

dimensiune. Cauza opoziţiei a constituit-o diferenţa de percepţie, care provenea nu doar din lipsa 

de pregătire în domeniul militar, dar se datora şi influenţei Uniunii Sovietice faţă de care se 

simţeau legaţi ideologic şi îndatoraţi, pentru că aceştia erau principalii finanţatori ai partidului. 

Prin acţiunea sa, secretarul PCI a demonstrat că era un fervent militant pentru pace, aducând o 

însemnată contribuţie pentru conştientizarea factorilor militari de decizie, care nu prevăzuseră 

stabilirea practică, reală, a unei limite în domeniul invenţiei de arme atomice, ci aveau ca 

obiective doar o competiţie infinită pe planul tehnologiei nucleare. Modul în care acţiona 

Berlinguer nu era eficient, nu era compatibil cu situaţia geostrategică provocată chiar de statul 

său „model”, pe care-l idealiza şi-l considera un exemplu de reuşită în sistemul bipolarismului 

postbelic. O adevarată destindere nu e posibilă, dacă nu e fondată pe un efectiv echilibru de forţe. 

În contextul continental bulversat de prezenţa noilor rachete sovietice, NATO nu putea 

demonstra egalitate faţă de URSS. Problema se punea la nivelul competiţiei pentru competenţa 

tehnologică, nu conta cantitatea, ci potenţialitatea tehnică a arsenalelor de arme atomice şi 

capacitatea de apărare. Noile „produse” sovietice nu lăsau, în caz de atac, posibilitatea de ripostă 

a celei de-a doua lovituri, nu respectau „doctrina MAD” prevăzută în tratatele SALT. Cel agresat 

era practic în imposibilitatea de a se apăra, era distrus complet, nu avea şansa de a  riposta,  de a 

răspunde atacului. Era anihilată orice capacitate de protecţie, era eliminată posibilitatea de 

contraatac. 
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Occidentul trebuia să creeze un deterent
96

 ca să descurajeze „colosul” de la Răsărit şi să-l 

determine să bată în retragere cu scopul de a împiedica războiul
97

. Nu era momentul luptei pentru 

pace prin discursuri de la tribună şi prin manifestaţii, ci trebuia acţionat ferm la nivelul provocării 

militare în acele circumstanţe, chiar dacă, paradoxal, aceasta însemna inventarea şi producerea de 

noi arme cu componente nucleare superioare sovieticilor. Respingerea instalării rachetelor ar fi 

avantajat Rusia comunistă, fapt inacceptabil. Totuşi, Olanda, Belgia, Danemarca, Norvegia au 

dezamăgit, prin atitudinea lor, aşteptările conducerii NATO şi au demonstrat că nu au înţeles în 

mod realist gravitatea problemei, creând slăbiciuni în flancul occidental. Tratatele SALT I şi 

SALT II – cel din urmă neratificat de SUA, cu toate că prevedeau limitarea armelor nucleare, în 

realitate, nu au fost respectate. S-a acţionat contrar acordurilor, cursa înarmărilor atomice a 

devenit mai acerbă şi fiecare dintre superpotenţe încerca să-şi depăşească adversarul. Berlinguer 

era preocupat că nu exista un plafon în domeniul armelor nucleare, iar superioritatea tehnologică 

în acest domeniu dăuna vieţii pe planetă, punea în pericol specia umană şi întreaga biosferă. 

Duelul dintre superpotenţe se desfăşura între două sisteme cu pretenţii la supremaţie la nivel 

global şi, în acest caz, tehnica militară era conform circumstanţelor internaţionale din acea 

perioadă. Totuşi, în contextul strategic militar nou creat pe „bătrânul” continent, era o 

ingenuitate să se refuze şansa restabilirii parităţii nucleare. În mai puţin de un deceniu, 

superioritatea puternicului deterent creat de SUA în Occident a determinat URSS să acţioneze în 

spiritul colaborării pentru dezarmare, destindere, pace şi cooperare.  

Rezultatele scrutinului secret la Camera Deputaţilor, din 6 decembrie 1979, au fost:  319 

voturi în favoare, 261 împotrivă şi 5 abţineri pentru rezoluţia propusă de guvern. Senatul a 

aprobat-o în 10 decembrie
98

.Sprijinul a venit din partea Democraţiei Creştine, a social-

democraţilor şi liberalilor din coaliţia de guvern, dar şi din partea socialiştilor şi republicanilor. 

Au votat împotrivă: comuniştii, radicalii şi partidele mici de stânga. Rezultatul a fost surprinzător 

în capitalele occidentale şi a venit ca o uşurare la Bonn şi Washington. Decizia formală a 

instalării eurorachetelor a fost emisă de Consiliul Altantic în 12 decembrie, la Bruxelles
99

.  

Este remarcabilă întreaga activitate pusă în slujba păcii şi iniţiativele de mare amploare pe 

care le-a desfăşurat PCI. Capacitatea de a organiza, mobiliza şi manipula mii de cetăţeni de toate 

vârstele şi categoriile sociale, care să demonstreze cu făclii şi pancarte, indiferent de condiţiile 

vremii, accentuează puternicul impact, impresionanta forţă de care dispunea această organizaţie 

politică la nivelul maselor. Referitor la aprobarea Italiei de instalare a eurorachetelor, secretarul 

american al administratiei Carter, Cyrus Vance, a declarat, după câţiva ani, într-un interviu: 

„Credeam că italienii vor abandona acţiunea, dar n-au făcut-o. Datorită susţinerii ferme a 

Italiei, am reuşit să determinăm emiterea acelui comunicat de la NATO care anunţa adoptarea 

aşa-numitei duble decizii”
100

. Conform „dublei decizii” se prevedea aprobarea înarmării atomice, 

dar cu condiţia negocierii cu URSS pentru reducerea armamentelor
101

. Declaraţiile făcute după 

vot de comunişti, despre problema armelor nucleare, au lăsat să se înţeleagă că, dacă s-ar fi aflat 

în majoritate parlamentară sau dacă s-ar fi realizat „compromisul istoric”, Italia nu ar fi luat 

niciodată acea decizie. Cu toate că existau diverse curente în cadrul PCI, în privinţa mult 

disputatei probleme a rachetelor, hotărârea era unanimă, după cum se înţelege şi din afirmaţia 

liderului său, EnricoBerlinguer, care fiind întrebat: „dacă ar fi fost la guvernare, ar fi preferat să 

provoace o criză decât să aprobe instalarea armelor nucleare?”, acesta a răspuns: „Cu 

siguranţă”
102

.  
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Datorită dezinformării susţinute, PCI a reprezentat un pericol nu doar pentru apărarea 

militară a Italiei şi stabilitatea guvernului şi a ţării, dar şi pentru întreaga lume occidentală, care ar 

fi rămas „descoperită” în faţa Uniunii Sovietice, devenită superioară militar, cu un potenţial 

nuclear pregătit în orice moment de a ataca, de a porni o agresiune. Interesantă explicaţia despre 

semnificaţia votului pe care Cossiga - devenit apoi preşedinte al Republicii Italiene - o expune 

într-o conversaţie particulară cu ambasadorul Gardner: „Era o alegere între lumea liberă şi 

lumea comunistă. Partidele politice erau divizate în consecinţă. Propunerea lui Brejnev era de a 

despărţi deterentul nuclear american de Europa şi să ţină Europa ostatică. Trebuia să facem 

alegerea pe care am făcut-o, pentru că fără acea alegere, ne-am fi compromis existenţa”
103

. A 

fost întrebat apoi ipotetic, „dacă Andreotti era şeful guvernului, ce-ar fi făcut?” Cossiga a 

răspuns: „Andreotti nu ar fi reacţionat cum am făcut eu”
104

. 

 

IV. SEMNIFICAŢIA DECIZIEI ITALIENE 
 

Este dificil de stabilit o ierarhie în funcţie de rolul şi importanţa fiecărui stat sau 

organizaţie când se analizează factorii care au contribuit la dizolvarea sistemului bipolar, la 

realizarea unei noi structuri continentale. Nu este exagerat să se recunoască meritul Italiei care a 

contribuit decisiv la detensionarea relaţiilor Est–Vest şi la dezarmare, la salvarea valorilor 

democraţiei. I se cuvine un loc „între marii Occidentali”
105

, ocupând un post important în 

politica de Alianţă. NATO a demonstrat că reprezenta o organizaţie puternică, demnă de 

încredere, care a ştiut să răspundă provocării sovietice. Italia şi-a înţeles misiunea, iar votul 

afirmativ dat de Parlament în decembrie 1979 a reprezentat o altă pagină de istorie, care se 

deschidea Europei cu consecinţe care au marcat o epocă. S-a încheiat peste ani conflictul între 

blocuri şi a fost abandonat Războiul Rece. În timp, s-a dovedit o foarte bună alegere care a 

schimbat viziunea politică a sute de milioane de oameni şi raportul de forţe pe întreaga planetă.  

Pe plan intern, decizia asupra armelor nucleare a avut ca efect izolarea şi mai mult a PCI şi a 

propulsat socialiştii în guvern. O consecinţă pe plan extern s-a înregistrat în 1987, când Uniunea 

Sovietică a acceptat, cu greu, propunerea de retragere a rachetelor cu rază medie şi scurtă de 

acţiune din Europa, inclusiv SS-20
106

. Mihail Gorbaciov (premiul Nobel pentru Pace) în 

Memoriile sale a afirmat că aprobarea planului NATO de instalare a rachetelor Pershing 2 şi 

Cruise pentru a contrabalansa pe cele sovietice SS-20 şi bombardierele „Backfire” „au contribuit 

la convingerea că politica lui Brejnev de fortificare militară pentru a intimida Occidentul trebuia 

să fie înlocuită cu o politică a dezarmării şi cooperării fondată pe libera alegere a sistemelor 

politice”. Cele mai importante consecinţe ale substituirii unei astfel de strategii au dus la 

prăbuşirea ca un domino a comunismului în statele din Europa Răsăriteană, la destrămarea marii 

Uniuni Sovietice şi a pus capăt Războiului Rece. Roadele votului italian au adus recunoaştere şi 

satisfacţie tuturor actorilor implicaţi, dar în mod deosebit celor care au cunoscut mutaţiile politice 

şi economico-sociale după ’89.  

Referitor la beneficiile deciziei Italiei şi contribuţia sa istorică la evoluţia relaţiilor dintre 

cei doi poli de dominaţie mondială, fostul preşedinte Cossiga a mărturisit într-un interviu 

televizat că i s-a mulţumit în Cehia şi Ungaria, cu ocazia vizitelor întreprinse în aceste ţări, pentru 

că se considera „că acea decizie a fost începutul retragerii sovietice, adică criza politicii 

expansioniste a lui Brejnev, regândirea militarilor faţă de Partidul Comunist, criza strategiei 

comuniste şi începutul a tot ceea ce a dus la faptele epocale din ’89,’90 şi ’91”
107

.  
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Criza sau „bătălia rachetelor” s-a încheiat cu rezultate pozitive pentru echilibrul 

eurostrategic şi a deschis calea negocierilor pentru dezarmare şi destindere schimbând după un 

deceniu harta politică a lumii. 

În plan internaţional contextul militar tensionat, care se conturase în ultimii ani, punea în 

pericol confruntarea „la rece”, fapt care determinase Rusia comunistă „să ţină pasul” cu 

Occidentul, epuizând resursele financiare ale ţării şi creând un dezastru economic. Această linie 

politică a contribuit la „îngenuncherea” superputerii Răsăritene, având ca finalitate prăbuşirea 

„Cortinei de Fier” în statele satelite şi schimbarea radicală geopolitică şi geostrategică a 

continentului european. În timpul Războiului Rece, armele nucleare nu au fost „war winning 

weapons”
108

, ci au avut doar „rol de descurajare militară” între puterile nucleare. Folosirea lor 

ar fi dus la distrugerea societăţii umane; din acest motiv, Războiul Nuclear devenise 

„iraţional
109

, imposibil, improbabil şi inacceptabil”
110

. Cei doi adversari ai lumii bipolare au 

ajuns la concluzia că nu se putea niciodată provoca pe Terra un război nuclear, pentru că nu se 

finaliza cu învingători şi învinşi, ci ar fi avut ca rezultat extincţia speciei umane, fapt care a 

determinat pe unii analişti politici să afirme că „bombei atomice ar fi trebuit să i se confere 

premiul Nobel pentru pace”
111

. Noile mutaţii în cadrul structurii internaţionale au determinat 

Statele Unite să adopte un nou comportament în relaţiile cu adversarul şi să renunţe la strategia 

„containment-ului”
112

. Confruntarea  „la rece” dintre democraţie şi comunism a purtat la 

victoria celui dintâi, care s-a bazat în scenariul său geopolitic pe „o accelerare a cursei 

înarmărilor şi dezechilibrarea raportului de putere, o modificare a doctrinei militare a SUA şi un 

element nou: ofensiva în plan ideologic şi imagologic”
113

. Gorbaciov,  în Memoriile sale, 

recunoaşte că instalarea rachetelor Cruise şi Pershing 2 de către NATO a reprezentat un pas în 

dezarmare şi retragerea trupelor din Afganistan
114

. Această pagină de istorie nu ar fi fost posibilă, 

dacă Italia nu ar fi admis eurorachetele pe teritoriul său. Protagoniştii reuşitei au fost 

ambasadorul Gardner, Cossiga şi Craxi
115

, care au demonstrat abilităţi politice deosebite pentru a 

se achita onorabil de dificila sarcină încredinţată, depăşind delicat inerţia unor parlamentari, 

pentru a obţine, în final, reuşita „misiunii imposibile”. Robert Gates – directorul CIA în timpul 

administraţiei Bush (senior), a declarat despre rolul remarcabil în politica de dezarmare şi 

destindere iniţiată de Jimmy Carter că: „Istoricii şi analiştii politici nu au ştiut să aprecieze 

importanţa contribuţiei aduse de Jimmy Carter la prăbuşirea Uniunii Sovietice şi la sfârşitul 

Războiului Rece”
116

.    

PCI a pierdut treptat influenţa în viaţa politică, iar, în timp, s-a dovedit că propunea o 

decizie greşită care ar fi tras înapoi nu doar Italia dar, probabil, chiar evoluţia europeană spre 

federalizare şi democraţie. Într-un scenariu imaginar în care n-ar fi avut loc destinderea la 

jumătatea anilor ’80, s-ar fi redus sau eliminat şansa popoarelor din Est de a păşi în noul mileniu 

cu o nouă politică ce implica articulaţii la nivel economic şi social extinse apoi global. Din 

fericire, pentru evoluţia popoarelor europene, situaţia a fost gestionată cu prudenţă de forţele 

democratice, iar italienii au înţeles că era timpul să demonstreze „maturitate politică”, renunţând 

la programe de guvernare în care să-i implice pe comunişti. Formulele guvernelor italiene n-au 

demonstrat stabilitate, dar măcar au slăbit treptat puterea comuniştilor, eliminând pericolul 

„tentaţiei roşii”.  
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Italia a fost la sfârşitul deceniului opt statul-cheie pentru salvarea echilibrului continental 

şi aceasta datorită neimplicării PCI în Executiv. Decizia lui Mihail Gorbaciov de a colabora 

pentru o strategie de transformare radicală a relaţiilor Est-Vest, a dat un nou impuls politicii de 

destindere, poate mai mult decât a prevăzut, deschizând ţării sale şi fostelor state satelite calea 

spre democraţie, proces care este în plină desfăşurare şi astăzi după mai bine de două decenii. 
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CONTROVERSELE SEC. XXI – LUMEA GLOBALIZATĂ ÎNTRE 

EVOLUŢIE ŞI SUPRAVIEŢUIRE 
 

      dr. Daniela STROESCU 

 

Când vorbim de globalizare ne referim la actualitatea geopolitică, la dinamicile sale şi la 

un sistem de criterii, reguli şi valori, care se încadrează într-un fenomen complex şi amplu 

desfăşurat pe toate latitudinile. Este dificil să definim termenul atât de larg răspândit -  mai ales 

că nu există o formă universal acceptată şi definitivă - îl putem considera proces, sistem 

economic, provocare, fenomen, teorie a sistemelor sociale şi încercările ar putea continua. 

Trebuie să recunoaştem un fapt real: se întâmplă la nivel planetar mutaţii noi, într-un ritm fără 

precedent în istoria umanităţii, iar actorii şi figuranţii trebuie să se adapteze la cerinţele 

superioare ale noilor scenarii. Cel mai frecvent întâlnim explicaţia care se referă la rolul 

economic al globalizării, conform căreia procesul ar consta în toate acele reguli şi politici care 

favorizează libera acţiune economică la nivel internaţional, rupând îngrădiri, protectorate, politici 

naţionale de vamă şi obligaţiile publice, favorizând, astfel, accesul liber pentru toţi la piaţa 

mondială considerată principalul motor de creare şi distribuire a bunăstării
1
. 

Factorii determinanţi ai noului fenomen mondial îl reprezintă progresul tehnic care reduce 

barierele naturale între pieţe – costuri de transport sau de comunicare, un altul este progresul 

social, care reduce barierele culturale, lingvistice şi religioase. De asemenea, politicile de 

integrare şi cele ale concurenţei. Toţi aceşti factori au avut ca rezultat integrarea comerţului 

internaţional, investiţii directe externe, reţele globale de producţie, integrarea pieţelor financiare 

internaţionale, difuziunea tehnologiei şi a cunoştinţelor, migraţii. Este necesar să menţionez 

explicaţiile sugerate de doi renumiţi profesori de economie elveţieni, care, în 1999, au publicat 

lucrarea Două valuri ale globalizării. Asemănări superficiale, diferenţe fundamentale
2
,  în care 

descriu desfăşurarea fenomenului. 

Astfel, prima undă s-a înregistrat în perioada 1870-1914 şi a fost caracterizată de o 

puternică creştere a fluxurilor de capital, a fluxurilor migratorii şi de dublarea comerţului 

internaţional. Această situaţie era generată de politicile de liberalizare a comerţului şi de 

dezvoltare a tehnologiei care reducea costurile de transport. Cu toate acestea, în perioada 

interbelică s-a înregistrat o cădere a fenomenului şi o reîntoarcere la naţionalism şi protecţionism. 

Cele trei dimensiuni ale globalizării: comerţ, fluxuri de capital şi migraţii – au rămas la nivelul 

anului 1870. Au continuat să crească inegalităţile şi sărăcia. 

A doua undă se desfăşoară în două faze: 1950 – 1980, şi  din 1980 – până în zilele 

noastre. În prima fază, se constată o reîntoarcere a comerţului mondial la nivelul de dinainte de 

Marele Război. În 1970 cota exporturilor atinge rezultatele obţinute în 1913. Nici celelalte două 

elemente – fluxurile de capital şi migraţiile – nu înregistrează o revigorare. Scade, însă, costul 

comunicaţiilor. După 1980, raportul comerţ/produsul intern brut creşte la niveluri nemaiatinse 

până atunci. Comerţul internaţional devine motorul globalizării, are loc o radicală transformare a 

structurii sale, creşte integrarea pieţelor internaţionale a capitalurilor. Are loc un nou progres al 

tehnologiei: „information technology” şi crearea reţelelor de telecomunicaţie. Dacă în prima 

undă, în „epoca victoriană”, procesul începe fără să existe o instituţie internaţională cu reguli 

formale, în faza actuală, există instituţii susţinute de statele avansate – de tip GATT şi FMI – care 

contribuie la stabilitatea sistemului economic internaţional prin intermediul unor reguli solide.  

                                                 
1
 Richard E. Baldwin, Philippe Martin, Two Waves of Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 

Differences, NBER Working Papers 6904, National Bureau of Economic Research, Inc., 1999; în: 

http://papers.nber.org/papers/w6904; www.ideas.repec.org/e/pbal 124.html. 
2
 Ibidem. 

http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/6904.html
http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/6904.html
http://ideas.repec.org/s/nbr/nberwo.html
http://papers.nber.org/papers/w6904
http://www.ideas.repec.org/e/pbal
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După părerea celor doi autori, principala provocare în arhitectura unei „guvernări 

globale” o reprezintă apropierea naţiunilor cu economie emergentă – China, Rusia, India,  şi 

integrarea lor în sistemul global al comerţului şi investiţiilor. Am comite o eroare dacă am limita 

desfăşurarea noului proces doar la nivelul economic. Realitatea interesează şi alte medii: politic, 

social, cultural şi tehnologic, aceste procese fiind diseminate datorită dezvoltării sistemelor de 

comunicaţie
3
. „Globalizarea implică dinamica unei reţele de interdependenţe şi conexiuni, un fel 

de proces de omogenizare care uneşte societăţile lumii într-un aşa-numit «sat global»
4
, un sistem 

care produce o economie la scară mondială, o cultură transnaţională şi mutaţii internaţionale”
5
. 

Consecinţele sunt de natură pozitivă şi negativă. Este evidentă inegalitatea între grupurile sociale, 

chiar dacă se observă o diminuare a sărăciei, există diferenţe substanţiale între Nordul şi Sudul 

lumii, dar şi pe plan intern, în state considerate avansate, aceste discrepanţe generează numeroase 

proteste şi conflicte.  

Tendinţa de omogenizare culturală, chiar de creare a unei monoculturi universale în care 

cea occidentală să fie predominantă, care să răspândească doar valorile sale, are drept consecinţă 

anularea identităţii naţionale, a valorilor multimilenare ale unor popoare
6
. Procesul ireversibil al 

globalizării constituie o componentă determinantă a civilizaţiei moderne care produce contradicţii 

şi conflicte, crează o interdependenţă economică, politică şi socială care implică persoane, 

instituţii şi ţări din toată lumea şi care duce la crearea unor noi forme organizative şi culturale. 

Dinamica sa a amplificat interconexiunea mondială în toate aspectele vieţii sociale 

contemporane, de la cea culturală la cea politică, financiară, ambientală, religioasă şi spirituală. 

Există multe riscuri în noua eră: noile forme de competiţie care produc nesiguranţă. Acest 

„sindrom al nesiguranţei a devenit o boală socială, resimţită de tinerele generaţii. Un alt risc îl 

reprezintă cel al „drepturilor sociale ale cetăţeanului, dreptul la bunăstare”, în condiţiile în care 

piaţa globală a muncii determină instituţii şi întreprinderi să-şi plaseze activitatea productivă în 

zonele unde costul mâinii de lucru e scăzut, schimbându-se în acest mod regulile jocului 

economic”
7
. Al treilea risc este raportul dintre globalizare şi democraţie. Acest proces, în plină 

efervescenţă în toate unghiurile planetei, are drept consecinţă dezechilibrul intern al statului 

naţional, care îşi diminuează treptat puterea economică „în favoarea mecanismelor financiare 

care le domină”
8
.  

Capacitatea guvernelor de a păstra suveranitatea statului este ameninţată şi odată cu 

aceasta democraţia. Poporul îşi pierde treptat încrederea în instituţiile statului. În ce priveşte 

construcţia europeană, nivelul integrării economiilor naţionale determină o nouă cerinţă: 

unificarea politică – aceasta devenind în ultimii ani o necesitate istorică. Se conturează, astfel, noi 

dinamici în cadrul sistemului de relaţii internaţionale şi o nouă ierarhie, fapt valabil şi la nivel 

mondial. În consecinţă, „globalizarea se prezintă ca o situaţie plină de paradoxuri: în timp ce, în 

noul context, democraţia a fost răspândită şi în teritorii care nu cunoscuseră această formă de 

regim politic, în acelaşi timp îşi demonstrează limitele în structurile democratice în ţările cu o 

veche tradiţie, cetăţenii occidentali simţindu-se dezamăgiţi de noile confruntări. Acest fapt 

atrage după sine necesitatea unor mutaţii prin care să se adapteze actualele instituţii pentru a 

face faţă exigenţelor societăţii globale”
9
.   

                                                 
3
 Vincenzo Zani, Le sfide della societa complessa e globalizzata,  în: www.social-one.org/it/convegni/convegno-

2005/11.html. 
4
 Termenul de „sat global” este asociat cu Marshall McLuhan, profesor universitar canadian şi renumit filosof în 

„teoria comunicaţiei”. A popularizat ideea sa în lucrarea Galaxia Gutenberg.Crearea omului tipografic (1962), 

accentuând ideea că datorită comunicării la mare distanţă în timp real, lumea devine mică şi îşi asumă 

comportamentul  tipic al unui sat. A prezis apariţia World Wide Web cu 30 de ani înainte să fie inventată. 
5
 Vincenzo Zani, op. cit. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 
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Un alt fenomen, produs de noul context la nivel planetar, este migraţia masivă. Deplasarea 

a milioane de persoane de diferite rase, tradiţii, obiceiuri, culturi şi credinţe crează un amestec 

nemaiîntâlnit până acum în istorie
10

. Sunt avantajate persoanele necalificate, care au mai multe 

posibilităţi să găsească de lucru. Cea mai dezavantajată categorie rămân intelectualii, care, în  

mare parte, nu-şi găsesc contracte nici în ţara lor, nici în alt stat, iar dacă vor să supravieţuiască, 

împreună cu familiile lor, trebuie să se „adapteze” la cerinţele noi ale pieţei muncii şi să presteze 

muncă necalificată, de cele mai multe ori „la negru”. Se ridică şi alte probleme: „diversitatea şi 

pluralismul, tipice pentru o societate multietnică. Difuziunea pluralismului cultural reprezintă un 

factor pozitiv, o cucerire a civilizaţiei noastre, ca fruct al mai multor factori: toleranţa, libertatea 

de expresie, democraţie, recunoaşterea demnităţii fiecărui individ. Intervine, însă un alt aspect: 

separarea dintre sfera publică şi cea privată. Sfera publică se supune unor legi şi reguli comune 

universal acceptate, în timp ce sfera privată este locul liberei exprimări a diferenţelor. Este 

firesc, în asemenea context, să apară conflicte”
11

. 

Noile „elemente purtătoare de progres” –  revoluţia ştiinţifică şi evoluţia tehnologică –  

au determinat dezvoltarea posibilităţilor şi capacităţilor de comunicare, încât ştirile referitoare la 

un mozaic de evenimente circulă rapid pe întreaga planetă. Datorită universalizării informaţiei s-a 

creat în ultimii ani impresia „de a trăi într-un timp universal fără să ne deplasăm de la locurile 

noastre, dar limbajul şi instrumentele care-l crează produc o realitate virtuală”
12

. Din experienţa 

cotidiană am constatat că există posibilitatea de achiziţionare a numeroase produse din orice parte 

a globului printr-o simplă apăsare pe taste, fără să constituie o problemă unde au fost produse şi 

comercializate. Comunicarea socială poartă amprenta dimensiunii globale şi nu doar la nivel 

economic, dar şi în plan cultural cu implicaţii asupra comportamentului în societate, având ca 

punct de plecare limbajul, atitudinea şi stilul de viaţă promovate fie prin intermediul televiziunii, 

fie prin Internet. Aceasta poate avea consecinţe antropologice negative, într-o lume dificil de 

controlat, unde fiinţa umană îşi va găsi greu locul în binomul timp-spaţiu.  

Papa Ioan Paul al II-lea a atras atenţia asupra necesităţii de „umanizare şi guvernare a 

globalizării”
13

. Aprofundarea acestui mesaj determină comunitatea mondială să decidă cu multă 

responsabilitate şi prudenţă noua „arhitectură” globală, având perspectiva viitoarelor generaţii şi 

respectarea unor valori democratice fundamentale ca „egalitatea în drepturi şi solidaritatea, 

acestea fiind garantate de dreptul internaţional şi conduse de un guvern cu puteri reale asupra 

întregii planete. Drepturile omului trebuie să răspundă exigenţelor individului în noua societate 

complexă multiculturală, pentru a evita fundamentalismul şi conflictele etnico-religioase”
14

. 

Sigur că e prea devreme să aşteptăm să fie rezolvate asimetriile de orice fel în noua 

construcţie mondială, pe fondul exploziilor naţionalismelor şi xenofobiei şi în care configurarea 

istorico-socială contemporană trebuie să se adapteze rapid, „din mers”. În concluzie, globalizarea 

rămâne o necesitate economico-socială care, pentru cei care reuşesc să facă bani, reprezintă o 

evoluţie a dimensiunii umane, a bunăstării şi fericirii. Pentru ceilalţi indivizi, care trec de la un 

contract la altul şi schimbă ţara pentru „oportunitatea” de a supravieţui, efectul este mai puţin 

dezirabil.  Nu e just dar, probabil, acest „val tzunami” înseamnă un nou mod de selecţie naturală, 

în care vor evolua numai cei aflaţi la vârf, cel puţin până acum nu se zăresc zorii unei schimbări 

majore pentru procentul mare de ne-bogaţi. Latura pozitivă a „pendularilor” o reprezintă 

contactul între civilizaţii şi „îmbogăţirea” culturală. Valurile de migratori poartă caracteristicile 

specifice propriei naţiuni, iar la întoarcerea în patrie aduc cu ei elementele unei civilizaţii 

superioare, contribuind, în acest mod, la diseminarea unei noi morale şi a idealului unui nou 

standard de viaţă. 

                                                 
10

 Ibidem. 
11

 Ibidem.  
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem.  
14

 Ibidem.  
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Din punct de vedere politic, după 1989 şi terminarea Războiului Rece, în care predominau 

balanţele de putere determinate de „echilibrul terorii”, fiecare dintre superpotenţe a fost pusă la 

locul cuvenit, „s-au rearanjat sferele de influenţă”
15

, iar Statele Unite au devenit pentru un timp 

prima şi unica putere cu adevărat mondială, situaţie unică în istoria universală
16

. Destrămarea 

Uniunii Sovietice a marcat ascensiunea superputerii din emisfera vestică, aceasta devenind liderul 

lumii „unipolare”
17

.  

Ca urmare, „ordinea politică internaţională a intrat într-o fază de transformare mai 

amplă decât cea generată de marile evenimente”
18

 ale epocilor trecute. „Sistemul internaţional 

postmodern... este transnaţional, generează interdependenţe, întrepătrunderi multiple, negocieri 

permanente... ale actorilor principali”
19

, statele naţionale fiind nevoite să se adapteze la o nouă 

diplomaţie şi la un alt mod de a face politică. „Pe fundalul globalizării şi a creşterii fără 

precedent a densităţii interacţiunilor din universul internaţional, efectele şi consecinţele 

caracteristicilor legate de ele pot afecta, la modul cel mai profund şi dramatic, atât securitatea 

zonei de siguranţă postmoderne, cât şi securitatea internaţională”
20

. În era globalizării, se 

constată o „permeabilitate” a statelor-naţiuni la nivelul puterii, care este „mai puţin limitată de 

graniţele naţionale”
21

. „Problemele globale merg dincolo de frontierele statelor-naţiuni”
22

.  

Istoria omenirii a cunoscut sinusoide din cele mai diverse ale vremelnicelor Mari Puteri, 

imperii multietnice care au dominat şi au schimbat ireversibil destinul unor popoare. Epoca 

contemporană a oferit în ultima jumătate de secol cunoaşterea sistemului postbelic al bipolarităţii, 

a unipolarismului după căderea URSS şi, în ultimii ani, ascensiunea unui neprevăzut sistem: 

multipolaritatea – intrarea în scenă a unor noi actori internaţionali. „SUA se vor confrunta cu o 

competiţie economică de un gen cu care nu s-au întâlnit niciodată în timpul Războiului Rece”
23

. 

Mutaţiile economico-sociale din ultimele două decenii au dezvoltat un amplu proces de 

interdependenţă, care determină implicarea comunităţii umane de pe întregul glob. Este o nouă 

experienţă la nivel planetar, „dictată” de politicile economice ale statelor industrializate aflate 

într-o permanentă permutare pentru satisfacerea obiectivelor perene: mână de lucru ieftină şi 

profit substanţial şi imediat.  

„Cel mai mare deziderat ar fi extinderea lumii postmoderne pe mai departe, astfel încât 

ea să devină norma relaţiilor dintre state, guvernată de legi şi negocieri, astfel încât politicile 

externe şi interne să devină legate între ele, iar identităţile să fie fuzionate în sensul unei 

comunităţi internaţionale mai extinse”
24

. 

De aproape jumătate de mileniu, Eurasia „îşi păstrează importanţa geopolitică” şi 

statutul de „centru de putere al lumii”, şi continuă să demonstreze „creşterea sa economică şi 

influenţa politică”
25

. Cu toate că Statele Unite au rămas singura superputere capabilă „să 

intervină în oricare parte a globului”
26

, nu se poate afirma că „dictează unilateral agenda 

globală”
27

, dar există tendinţa „de a remodela mediul internaţional potrivit imaginii Americii”
28

. 

                                                 
15

 Robert Cooper, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2007, p. 

29. 
16

 Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Bucureşti, 

Univers enciclopedic, 2000, pp. 11, 20.  
17

 Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, BIC ALL, 2003, p. 704. 
18

 Robert Cooper, op. cit., p. 5. 
19

 Ibidem, pp. 7, 8. 
20

 Ibidem, p. 9. 
21

 Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 232. 
22

 Ibidem, p.218. 
23

 Henry Kissinger, op. cit., p. 704. 
24

 Robert Cooper, op. cit., p. 400. 
25

 Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 11. 
26

 Henry Kissinger, op. cit., p. 701. 
27

 Ibidem, p. 704. 
28

 Ibidem, p. 701. 
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Dimensiunile puterii sale la nivel mondial depind de dezvoltarea tehnologiei, 

comunicaţiilor, informaţiilor, finanţelor, iar politica externă a statului are în centrul preocupărilor 

geopolitica, cu scopul de a-şi păstra statutul de „arbitru politic” în Eurasia, având ca obiectiv 

crearea „unui echilibru continental stabil”. „Eurasia este tabla de şah pe care continuă să se dea 

bătălia pentru supremaţie mondială, iar această luptă implică geostrategia – administraţia 

strategică a intereselor geopolitice. Obiectivul fundamental al politicii americane ar putea fi 

benefic şi vizionar: modelarea unei comunităţi mondiale cu adevărat cooperante, în conformitate 

cu tendinţele pe termen lung şi cu interesele fundamentale ale omenirii”
29

. 
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ISTORIA ROMÂNILOR 
 

MORMÂNTUL TRACO-GETIC DE LA AGIGHIOL 

 

Daniel APOSTOLESCU
*
 

 

        Agighiol este un sat în comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea. Aici a fost descoperit un 

mormânt „princiar” al unui reprezentant de seamă al aristocraţiei locale, traco-getice, datat în 

jurul anului 400 î. Hr. Această descoperire este unică până acum în ţara noastră, atât prin bogăţia 

inventarului, cât şi prin valoarea muzeistică şi ştiinţifică a acestuia
1
. 

 Uneori se vorbeşte de „tezaurul” de la Agighiol, dar termenul nu este cel potrivit, decât 

dacă îi dăm o interpretare generală. Din punct de vedere ştiinţific, descoperirile de la Agighiol au 

jucat un rol important în determinarea artei traco-getice
2
 ca o artă independentă faţă de arta 

animalieră scitică orientală, ca o artă originală care s-a format pe fondul local şi care a stat la 

baza dezvoltării etapei următoare din perioada numită „clasică” a artei geto-dace. Prin 

diversitatea problemelor ridicate de aceste descoperiri au putut fi lămurite numeroase aspecte ale 

artei şi culturii La Tène locale. 

 În primăvara anului 1931, locuitorii din comuna Agighiol, judeţul Tulcea, au descoperit în 

„Movila lui Uţă”, de pe înălţimile stâncoase ale Babadagului, mai multe obiecte de valoare. În 

urma sesizării făcute de către autorităţile locale, profesorul  Ioan  Andrieşescu  a  întreprins,  în  

acelaşi  an,  o  cercetare  la  faţa   locului,  ajutat de autorităţile comunei şi ale judeţului
3
. S-a 

constatat că, în urma unor săpături clandestine făcute  de  către  „căutătorii de comori”, s-a dat 

peste un mormânt în tumul, cu ziduri de piatră. Mormântul conţinea numeroase obiecte de metal, 

în special de argint. Multe dintre aceste obiecte fuseseră luate, iar pietrele – care erau lucrate – au 

fost duse în sat şi folosite la construcţii gospodăreşti. 

 La 19 octombrie 1931, Ioan Andrieşescu, ajutat de Dumitru Berciu, a început săpăturile 

care au avut un caracter de salvare şi care au permis recuperarea unor obiecte pierdute în timpul 

jefuirii mormântului, precum şi găsirea unor puţine obiecte în situ. Săpăturile regulate au dus la 

descoperirea camerei în care au fost înmormântaţi trei cai. Aici s-au putut face observaţii directe 

şi s-a intrat în posesia întregului inventar găsit în situ. 

 În general, se exprimase părerea, încă din 1938, că mormântul de la Agighiol s-ar data 

prin secolele V-IV î. Hr. La baza acestei supoziţii a stat prezenţa ceramicii greceşti cu figuri 

roşii
4
. 

 Tumulul de la Agighiol avea un diametru de 32 m şi o înălţime de circa 24 m. Chiar în 

mijlocul tumulului s-a practicat o săpătură clandestină, acolo unde se afla mormântul cu ziduri de 

piatră. Din pământul azvârlit pe partea movilei şi din cel lăsat în groapă, după ce fuseseră scoase 

pietrele şi luate obiectele de preţ, au mai putut fi recuperate câteva obiecte şi anume câteva 

fragmente de vase greceşti din grupa antică cu figuri roşii, fragmente de amfore, vârfuri de 

săgeată de bronz întregi sau fragmentate, o aplică triunghiulară din placă de aur şi cele două 

aplice, tot de aur, zoomorfe, precum şi un cercel din tablă de aur şi în formă globulară
5
. 

  În timpul săpăturilor regulate s-a dat peste intrarea (dromos) dinspre nord-vest spre 

camera funerară. Zidurile acesteia fuseseră aproape complet distruse, cu excepţia a două pietre 

rămase în situ. 

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială Cioranii de Sus, judeţul Prahova. 

1
 *** Dicţionar de istorie veche a României, coord. D.Pippidi, Bucureşti, Ed Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 22. 

2
 D. Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, Editura Academiei, 1969. 

3
 Ibidem, pp. 33-34. 

4
 Ibidem. 

5
 P. Alexandrescu, Un art Thraco-gete?, în „Dacia”, NS, XVIII, 1974, pp. 273-281. 
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 Zidurile dromos-ului, în 

schimb, au fost găsite intacte, 

zidurile fiind din blocuri de piatră 

de talie, care au fost aşezate unele 

peste altele, fără mortar. Pietrele 

care constituiau zidurile intrării 

aveau dimensiuni diferite, 

folosindu-se şi pietre nelucrate. 

În diferite puncte săpate s-a dat 

peste urme de arsură, care sunt în 

legătură cu practicile rituale. 

 În alte părţi, s-au găsit 

fragmente de amfore sparte în 

timpul ceremonialului funerar. 

Cam la 4 m, spre nord-est de 

camera funerară, s-au găsit trei 

amfore grupate la un loc. Nu 

departe de ele a fost descoperită o 

altă amforă în situ, dar în stare 

fragmentată. În apropiere de cele 

două pietre rămase în situ, pe care le-am amintit mai sus, au fost descoperite fragmente de vârfuri 

de lance din fier. Multă cenuşă şi cărbuni s-au întâlnit şi în intrarea (dromos) spre camera 

funerară. În interiorul dromos-ului s-au descoperit numeroase vârfuri de săgeţi de bronz, 

majoritatea întregi.  

În incinta camerelor funerare s-a mai dat peste câteva resturi de lemn, provenind probabil 

de la coşciug, precum şi peste câteva crampoane de fier şi oase omeneşti sfărâmate în timpul 

violării mormântului. Spre marginea zidurilor se găseau aşchii de piatră cioplită, ceea ce 

înseamnă că cel puţin unele pietre folosite la zid au fost lucrate chiar pe loc. Atât dromos-ul, cât 

şi postamentul şi zidurile camerei funerare au fost aşezate direct pe roca vie a înălţimii, după ce 

aceasta a fost nivelată, pentru a se crea o suprafaţă plană, la acelaşi nivel, aşa cum au arătat 

observaţiile stratigrafice făcute în timpul săpăturilor. Acesta duce la concluzia că întregul 

complex funerar de la Agighiol datează din aceeaşi vreme. 

    În unele puncte ale tumulului, cum este de pildă sectorul de sud – est al camerei 

funerare principale, şi anume în interiorul acesteia, pare a fi vorba de o deranjare din vechime şi 

deci de primă violare a mormântului. În această privinţă, Ioan Andrieşescu nota, la 24 octombrie 

1931: „şi tot aşa de sigur mi se pare că întreaga regiune dinspre est în faţa de către interior a 

pietrelor mari, aşezate neregulat cu cranii cu tot, e un loc răscolit din vechi, cu pământ tare de 

tot şi lucruri amestecate, oase de oameni şi animale şi multe lucruri de preţ”
6
. 

 În acest sector s-au descoperit şi fragmente ceramice antice, bucăţi de fier tare de rugină, 

plăci de fier late de 0,0015m, grosime de 0,002 m, lungi de până la 0,03 m, oase de om, un os 

mare de animal bronzat (cu patină de bronz), dar fără metal lângă el. Tot în acest sector, se aflau 

pietre de talie aruncate unele peste altele; printre ele s-au găsit şi o bucată de plumb, o mănuşă de 

amforă, precum şi alte oase de om deranjate şi sfărâmate. 

 Reconstituind situaţia mormântului de la Agighiol, se pot formula următoarele concluzii: 

Au existat două camere funerare, cu ziduri de piatră de talie. Unele blocuri de piatră aveau o 

lungime de 1 m, lăţimea de 0,48 – 0,50 m şi grosimea de 0,11 – 0,15 m. Pietrele sunt lucrate   

într-o tehnică superioară. Pe una dintre pietrele frumos lucrate au fost descoperite două litere 

greceşti: „T, Y”. 

                                                 
6
 D. Berciu, op. cit., p. 37. 
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Una dintre camere avea dimensiunile de 3x3 m şi ea reprezenta mormântul principal; a 

doua cameră era despărţită de prima printr-un zid comun, ea având dimensiunile de 3x1,30m. Nu 

s-a mai putut constata însă dacă între cele două camere a existat vreo uşă, dar este de presupus  că  

o asemenea uşă putea să fi fost pe axa dromos-ului. Dinspre nord-vest  pornea către camera mică  

un dromos, lung de 2,40 m şi lat de 0,80 m, care era astupat cu două mari pietre aşezate în poziţie 

oblică. 

Cele două camere şi dromos-ul au fost acoperite cu bârne de lemn, care cu vremea au 

putrezit şi s-au prăbuşit din cauza greutăţii pământului mantalei tumulului în interiorul zidurilor 

şi pe marginile lor exterioare, înspre dreapta şi stânga. Urme de bârne au fost identificate în mai 

multe puncte. Datorită prăbuşirii bârnelor s-a lăsat pământul din mijlocul tumului, ceea ce a mărit 

bănuiala şi curiozitatea „căutătorilor de comori”.  

Se pare că mormântul a fost jefuit în două rânduri. Data primei jefuiri nu poate fi 

precizată cu certitudine, spre deosebire de cea din 1931. Postamentul camerelor era din pietre 

lucrate şi el fusese aşezat direct pe  stânca dealului.  Din  pietrele  postamentului  rămăseseră în  

situ  doar  două  blocuri. Intrarea (dromos) a fost de  asemenea  acoperită cu  bârne. Ea  nu avea 

postament de piatră, nivelul său corespunzând aceluia al celor două camere. 

Camera principală a conţinut obiectele cele mai de preţ, printre care şi cele două cnemide 

şi coiful de argint, aşa cum pare a fi reieşit şi din declaraţiile sătenilor. Ea a fost deci camera 

funerară a unei căpetenii militare. În schimb, în camera secundară – cea din stânga – s-au găsit 

obiecte de podoabă aparţinând unei femei. Din pământul azvârlit de către profanatori tot din 

această cameră, au fost găsite cercelul de aur globular şi o perlă de aur. Plăci de aur triunghiulare 

au fost descoperite şi în dărâmăturile provenind „probabil în urma unei violări din antichitate” 

(I. Andreişescu). 

În dreptul mormântului principal s-au descoperit mai multe vârfuri de săgeţi din bronz, 

fragmente de amfore de diferite dimensiuni, oase răvăşite, bucăţi de fier şi de lemn. Resturile de 

oase omeneşti răvăşite din cele două camere arată că avem de a face cu ritul inhumaţiei. Nicăieri 

nu au fost descoperite oase incinerate. Urmele de arsură notate în carnetul de săpături de I. 

Andreişescu şi de D. Berciu sunt în legătură cu practicile rituale care sunt bine cunoscute în 

lumea tracică. Morţii sunt îngropaţi într-un coşciug de lemn. În camera secundară, unde se mai 

găseau oase răvăşite, se vedea pe alocuri urma lemnelor pereţilor coşciugului, după care se 

reconstituia forma dreptunghiulară. 

 

I. CAMERA CAILOR 

 

 Spre sud de cele două camere funerare descrise, s-a dat, în cursul săpăturilor din 

octombrie şi începutul lunii noiembrie 1931, peste o nouă construcţie de piatră, care făcea parte 

din ansamblul funerar din „Movila lui Uţă”. Este vorba de o cameră cu ziduri din piatră nelucrată 

şi neregulată
7
. Dimensiunile camerelor cailor erau de 2,40 mx2,60 m, iar înălţimea zidurilor era 

de 1,50 m. Intrarea se afla dinspre sud-est; aceasta avea înălţimea de 2 m şi lăţimea de 1 m. 

Camera cailor este izolată complet de cele două camere funerare din stânga. Peste pereţii camerei 

şi ai intrării au fost aşezate, de asemenea, bârne de lemn, care, putrezind, au căzut în interior sau 

pe marginea exterioară a zidurilor. Printre pietrele neregulate, s-a găsit şi o piatră lucrată (piatră 

de talie) cu îngrijire, pe care fusese săpată litera grecească „A”. 

 În interiorul camerei au fost înmormântaţi trei cai, omorâţi cu ocazia înmormântării 

personalului din camera principală a mormântului de la Agighiol. Scheletele cailor şi obiectele 

din  această  cameră  s-au  găsit  în  situ. Doi  cai  au  fost  aşezaţi  cu  capul spre nord şi al treilea 

spre sud. În timpul luării notelor de teren, s-a dat cailor nr. I, II, III, dându-se numere arabe la 

obiectele găsite la aceştia. 

                                                 
7
 D. Berciu, op. cit., pp. 38-39. 



 

84 

 

 În coasta calului 1 (respectiv I) a fost găsit un vârf de săgeată, iar un altul în gât. Calul 

fusese probabil omorât cu săgeţi otrăvitoare. O podoabă de argint zoomorfă se afla în chişiţa 

piciorului drept; în partea stângă a gâtului era un buton – nasture – de branşament, pentru trecerea 

curelei de la căpăstru; de o parte şi de alta a regiunii unde se aşează şaua s-a găsit câte un nasture 

– aplică similar exemplarului precedent. În gura calului a fost găsită o zăbală. Ea se compunea 

dintr-un muştiuc zimţat format din două piese, două psalii în forma literei „S” şi capetele 

terminate cu butoni; pe partea interioară a punctului de fixare a muştiucului de psalie, se afla câte 

o piesă intermediară  cu trei braţe, iar la partea exterioară un buton. Pe spata calului s-au 

descoperit mai mulţi năsturaşi de bronz. 

 La scheletul calului nr. 2 (II) au fost notate următoarele obiecte: un fragment dintr-o 

psalie de argint, al cărei belciug, care servea la prinderea curelei băţului, avea o formă zoomorfă 

(animal fantastic); piesa nu s-a mai găsit după război; câte două mari aplice – nasturi aşezaţi de-o 

parte şi de cealaltă a şirei spinării, în aceiaşi regiune ca şi la calul nr. 1, ele împodobind şaua sau 

stofa ce se aşează sub ea. În regiunea pieptului s-au descoperit mai mulţi butonaşi – nasturi, care, 

erau, desigur, fixaţi pe cureaua ce trecea peste piept şi se lega de şa sau de chingă, aşa cum ne 

arată reprezentările de pe coif. Butonaşii de aceeaşi mărime se aflau şi pe lângă cele patru aplice 

în formă de nasturi mari aşezate în regiunea spinării calului; ei aveau acelaşi rol decorativ. Un 

buton – aplică, în stare fragmentată, a fost găsit în partea stângă a braţului calului. La scheletul 

calului nr. 3 (III) nu s-a notat nici un obiect, după cum nici celelalte piese de harnaşament nu au 

fost înregistrate în carneţelul lui I. Andreişescu după 31 octombrie 1931. 

 După ce au fost construite cele trei camere, ele au fost acoperite cu o manta de pietre 

neregulate şi de mărimi diferite, care au fost luate din împrejurimile imediate. Mantaua de pietre 

avea o formă ovală. Peste mantaua care forma un adevărat tumul s-a adus mâl de la poalele 

dealurilor, care a fost bine bătătorit şi care a legat pietrele mantalei foarte puternic. Acest mâl 

uscat s-a săpat foarte greu. Deasupra mâlului s-a depus pământ obişnuit, luat de la faţa locului. În 

felul acesta s-a ridicat tumul funerar care era numit de localnici „Movila lui Uţă” şi care a 

dispărut cu desăvârşire, prin săpăturile din 1931. 

  

II. DESCRIEREA INVENTARULUI FUNERAR 

 

Aşa cum a reieşit din cele arătate anterior, reconstituirea construcţiilor funerare şi 

determinarea poziţiei originale a obiectelor de inventar conţine o doză de probabilitate. Nu se 

poate spune precis dacă întreg inventarul mormintelor a fost recuperat sau nu; unele piese au 

dispărut în timpul Primului Război Mondial, iar altele au fost risipite cu ocazia unei probabile 

devastări a mormântului înainte de Primul Război Mondial sau în antichitate. În orice caz, piesele 

prezentate, în continuare, nu au format întregul inventar al complexului funerar de la Agighiol
8
. 

  

1. Coiful de argint 

Fără îndoială, una dintre piesele importante ale inventarului mormântului de la Agighiol îl 

constituie coiful de argint, care era o piesă de paradă. Acesta are o formă caracteristică, de aceea 

l-am şi numit coif de tip getic. Acesta are o formă de căciulă ţuguiată, având o înălţime totală de 

0,27 m, iar greutatea de 743 g. Partea superioară a coifului este aproape în întregime distrusă, dar 

reconstituirea redă forma reală, deşi cu o foarte mică exagerare a lungimii spre vârf. Din 

fragmentele rămase reiese că partea superioară a calotei nu purta nici un fel de ornament. În 

schimb, partea inferioară a calotei, cea care se leagă de restul coifului, este bogat decorată. Coiful 

nu lasă deschisă decât faţa şi bărbia personajului respectiv. Deschiderea feţei are o formă 

dreptunghiulară. Latura de sus prezintă o teşitură unghiulară, care corespunde regiunii de 

deasupra nasului.  

                                                 
8
 D. Berciu, op. cit., p. 49. 
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Placa frontală, al cărei rol era de a acoperi, în întregime, fruntea personajului are tot o 

formă dreptunghiulară. Ea este împărţită în două părţi simetrice printr-o bandă lată şi decorată cu 

liniuţe orizontale şi paralele. În cele două dreptunghiuri mai mici, create de această bandă 

orizontală, se află doi ochi, cu caracter apotropaic. Ochiul are forma de migdală şi este delimitat 

de benzi haşurate. Globul ochiului este redat printr-un dublu cerc şi este foarte expresiv. Placa 

frontală are în dreapta şi în stânga sa câte două jumătăţi, dintre care cea inferioară este decorată 

cu semicercuri, iar cea de sus cu linii haşurate. Luată în sine, placa frontală formează o unitate 

decorativă şi funcţională, ea însăşi făcând parte dintr-o unitate ornamentală mai mare.Deasupra ei 

se află o friză de arcade care  se  sprijină  pe  decorul  în  bandă  pe  latura  superioară  a  plăcii  

frontale. Cele două frize şi placa frontală formează un tot unitar, închis într-un dreptunghi, a  

cărui suprafaţă a fost în întregime acoperită cu foiţă de aur, care, datorită unei tehnici superioare, 

a aderat perfect pe corpul de argint al coifului şi pe decorul acestuia, făcut înainte de a se aplica 

foiţa de aur.  

Acoperitoarele obrajilor (couvre-joues) sunt dreptunghiulare şi poartă în colţul dinspre 

deschizătura urechilor, care este de fapt foarte înaltă şi largă, câte o perforaţie care servea la 

fixarea în interior a dublurii de stofă a coifului. Pe fiecare couvre-joues se află reprezentat câte un 

călăreţ înarmat cu lance. Pe obrăzarul din stânga este un călăreţ văzut dinspre stânga (călăreţul nr. 

1). El ţinea cu mâna stângă hăţurile calului, iar cu dreapta este pe punctul de a arunca lancea, care 

este prezentată în întregime. Calul este şi el în mişcare. Ne găsim deci în faţa reprezentării unui 

moment din timpul luptei unor călăreţi. Capul călăreţului este puternic, dar stângaci stilizat. Mâna 

dreaptă este mare, disproporţionată în raport cu cea stângă. Părul este redat în cârlionţi, căzând pe 

frunte. Capul nu este acoperit de nici un coif. Fruntea şi nasul formează o linie dreaptă. Gura este 

nerealist redată. Interesant de reţinut este reprezentarea bărbii prin simple linii paralele. Este 

vorba deci de un călăreţ cu barbă. Mâinile şi piciorul (singurul care se vede) – cu labă cu tot – 

sunt îmbrăcate în „zale” redate prin linii haşurate. Bustul este îmbrăcat într-o platoşă cu solzi, 

prinsă la mijloc cu curea şi sub care ies cinci atârnătoare (clape). Călăreţul este fixat în şa, care 

este clar în partea rămasă liberă din spatele luptătorului. Şaua este prinsă prin două curele late. Se 

pare că gâtul calului, cât şi spatele acestuia (inclusiv coapsa) erau acoperite de stofe de preţ 

brodate, indicate prin decorul în pătrăţele. Coada calului este redată într-o manieră simplă, ca de 

altfel şi coama, care este redusă doar la o bandă şi cu liniuţe în interior. Într-un mod realist a fost 

redat căpăstrul calului, cu indicarea nasturilor-aplice unde se întâlneau sau se încrucişau curelele.  

Pe  fruntea  calului  a  fost  aşezată,  pe cureaua  transversală  a  căpăstrului,  aplica  frontală.  Mai  

puţin  reuşită este redarea zăbalei.  

Se dovedeşte şi aici că meşterul-artist nu avea cunoştinţe care să-i permită redarea 

perspectivei. El nu cunoştea perfect nici anatomia corpului omenesc. Aceasta se vede din felul 

stângaci de a reproduce mâna dreaptă, care este pusă în locul mâinii stângi, iar aceasta pare că 

iese din pieptul personajului. Această observaţie este valabilă şi pentru ceilalţi călăreţi. Copita 

calului se detaşează de picior printr-o bandă îngustă umplută cu liniuţe. De reţinut şi aici faptul că 

artistul meşteşugar nu a cunoscut suficient nici anatomia calului şi nici nu a reuşit să redea 

perfect raportul dintre diferitele părţi componente ale corpului calului. 

 Pe obrăzarul din dreapta se află reprezentat călăreţul nr. 2, care merge spre dreapta. 

Călăreţul este reprezentat în acţiune, gata să arunce lancea, pe care aici o ţine cu mâna stângă. 

Călăreţul se găseşte în şa, care este fixată prin sistemul celor două curele. Bustul călăreţului este 

acoperit cu platoşă şi prins peste mijloc. De o parte a bustului se află patru atârnătoare. Braţele şi 

picioarele sunt acoperite cu zale. Pe corpul calului se întâlneşte câte un decor de pătrăţele aşezate 

în linie. În general, reprezentarea calului călăreţului nr. 2 este şi mai stângace faţă de cea a calului 

precedent. Călăreţul nr. 1 şi nr. 2 şi caii lor sunt acoperiţi cu foiţă de aur, care pe alocuri a căzut 

cu timpul. Deasupra celor două couvre-joues, spre dreapta şi respectiv spre stânga plăcii frontale 

a frizei arcadelor şi palmetelor se găsesc câte o unitate decorativă formată dintr-o friză de arcade, 

care este suprapusă de o alta, construită din cârlionţi cu baza foarte lată.  
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Acoperirea cefei (couvre-nuque) a coifului este dreaptă, având doar o scurtă răsfrângere 

în afară. Această zonă cuprinde o decoraţiune unitară, formată din doi călăreţi, separaţi doar de o 

rozetă foarte elegantă. Cei doi călăreţi privesc în direcţii opuse, călăreţul nr. 3 este reprezentat 

spre stânga, în aceiaşi poziţie ca şi ceilalţi doi călăreţi, gata să arunce lancea cu mâna dreaptă. 

Călăreţul nr. 3 nu a fost acoperit cu foiţă de aur. Fără foiţă de aur este şi călăreţul nr. 4 care este 

redat spre dreapta. Interesant de notat aici că lancea este aruncată cu stânga; aceasta însemnă un 

artificiu, fiindcă meşterul nu dispunea de mijloace tehnice şi de concepţie necesare ca să 

reproducă mâna stângă ţinând hăţurile. Bustul călăreţului nr. 4 este acoperit cu o platoşă de metal, 

probabil neornamentată. 

 Deasupra întregii couvre-maque  care nu a fost acoperită cu aur se află zona dorsală a 

coifului care este ornamentată cu trei frize paralele: o friză de arcade, suprapusă pe alta de 

palmete, care este suprapusă la rândul ei de friza „şerpilor”, ce se deprinde de o parte şi de alta a 

unei benzi cu liniuţe. Din punct de vedere stilistico – tipologic această friză de „şerpi” poate fi 

socotită destul de veche. Friza „şerpilor” se prelungeşte până la friza palmetelor şi friza arcadelor 

care ţin de unitatea decorativă de pe frunte. Nici zonele celor trei frize de deasupra 

acoperitoarelor cefei (cuvre-nuque) nu sunt acoperite cu aur. Numai regiunea din faţă a coifului, 

începând de deasupra deschiderilor urechilor este acoperită cu aur. 

 Tehnica, stângăcia în reproducerea corpului omenesc şi a calului, precum şi 

imposibilitatea de a rezolva problema perspectivelor, toate arată că acest coif nu a putut fi lucrat 

într-un atelier grecesc sau de un meşter grec, ci el a ieşit dintr-un atelier local, traco-getic, din 

mâinile unui meşter indigen, care cel mult, începuse să înveţe într-un atelier elenic. 

  

2. Cnemidele 

Au fost descoperite două cnemide 

(genunchiere) decorate. Prima cnemidă are o 

înălţime de 0,478 m. Partea superioară se 

termină cu capul unui personaj feminin. Părul 

este tratat în cârlionţi cu baza lată. Pe frunte 

este o bandă în relief. În urechi atârnă cercei în 

formă de coşuleţ. Personajul respectiv poartă 

la gât două coliere de fier de top diferit: primul 

este format dintr-o serie de 23 perle similare 

perlelor de aur în formă de amforetă 

descoperite în inventarul mormântului. Al 

doilea colier se află sub primul. El reprezintă o 

formă tipică podoabelor dacice de mai târziu şi 

care se dezvoltă din prototipurile hallstattiene. 

Colierul are capetele răsucite. Ochii au fost 

redaţi expresiv, în formă de migdală şi pupila 

a fost încrustată cu o materie care a pierit. 

Sprâncenele şi genele sunt sumar tratate. 

 Mai jos, se află de o parte şi de alta 

câte o proeminenţă de pe care se desfăşoară doi şerpi, care coboară cu capul unul spre fruntea 

calului unui călăreţ, iar altul spre piciorul unei păsări foarte puternic stilizată. Limba şarpelui este 

în forma unei crengi din trei ramuri sau flori cu trei petale. Corpul şarpelui este acoperit cu solzi 

în formă de semicercuri aşezate în linii paralele. La fel este decorat şi gâtul păsării care ar putea 

reprezentat tot un şarpe cu creastă. O ornamentare originală întâlnim pe latura din dreapta. Aici, 

sub proeminenţa pe care s-a încolăcit şarpele este reprezentat un călăreţ spre dreapta, care este 

văzut reprodus din această parte. Calul este în mişcare, având piciorul drept din faţă ridicat.  
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 În general, reprezentarea calului corespunde din punct de vedere tehnic şi stilistic aceleia 

întâlnite la caii călăreţilor nr. 1 – 4 de pe coiful de argint. Căpăstrul este însă mai bine redat. El 

arată că  pe  fruntea  calului  puteau fi  aşezate  două  aplice frontale:  aici,  ambele  aplice  sunt  

reprezentate  prin  doi  butoni  cu  linii paralele. Braţele, picioarele şi bustul călăreţului sunt 

îmbrăcate complet, cu o îmbrăcăminte haşurată (haină cu plăci, zale); peste mijloc poartă o curea. 

În mâna stângă ţine un arc, iar cu dreapta hăţurile calului. Este vorba deci de un călăreţ arcaş.  

Sub acesta, pe partea inferioară a cnemidei, este reprezentat, şezând pe un scaun cu patru 

picioare şi cu spetează, un personaj bărbătesc, îmbrăcat la fel ca cel precedent, dar care ţine în 

mână un ryton, pe care în apropie de gură, iar în mâna stângă ţine un vultur, ambele elemente 

întâlnite frecvent în arta şi cultura geto-dacică
9
. Cnemida prezintă câte o perforaţie în colţul 

superior şi în colţul de la bază de care se prindea sfoara pentru fixarea pe picior.  

Cea de-a doua cnemidă are o înălţime 

de 0,46 m. Spre deosebire de prima, cnemida 

nr. 2 poartă, parţial, un decor aurit, şi anume 

pe faţă sunt dungi care accentuează şi mai 

mult rotunjirea obrajilor şi bărbiei; pe frunte 

sunt două dungi perpendiculare, cea verticală 

amintind decorul în bandă de pe frontalul 

coifului de argint de la Agighiol şi pe cel de 

aur de la Coţofeneşti. Părul, redat în cârlionţi 

mari este aurit; tot acoperite cu aur sunt şi cele 

două spirale în bandă umplută cu liniuţe 

aşezate de o parte şi de cealaltă a bărbiei
10

. 

De la acesta lipsesc colierele, iar 

partea superioară a cnemidei reprezintă un 

bărbat. Se întâlnesc aceleaşi proeminenţe de 

pe care încep să se desfacă cei doi şerpi ca şi 

pe cnemida nr. 1. Cnemida are, pe fiecare 

latură, câte o perforaţie, care serveşte la 

fixarea pe picior. 

 

 3. Podoabele 

Din materialul descoperit în timpul săpăturilor au putut fi recuperate câteva obiecte de 

podoabă, unele din argint, altele din aur şi bronz. Au fost recuperate perle de argint – în total 99. 

Ele au o formă cilindrică, prezentând la ambele capete câte o dungă în relief.  

 Dintre podoabele de aur recuperate şi păstrate amintim şi cei doi „cercei” în formă de 

amforetă; cele două piese au putut face parte dintr-un colier, aşa cum se cunosc în lumea greacă 

şi în mormintele scitice şi cum îl putem vedea redat pe cnemida nr. 1 de la Agighiol, care este 

format din piese similare acestor două exemplare prezentate aici. Aceste piese sunt lucrate din 

foiţă de aur. 

 Au fost recuperate, în toamna anului 1931, câteva aplice de aur, având o formă 

triunghiulară. Toate exemplarele erau lucrate dintr-o foiţă subţire de aur, decorată cu butonaşi 

realizaţi prin tehnica „au reponsse”
11

.  

Din categoria aplicelor zoomorfe fac parte două mici plăci – aplice din foiţă de aur; pe 

placă este reprezentată o capră cu capul întors pe spate, cu picioarele duse sub corp. De 

asemenea, s-a descoperit şi o piesă din placă de aur, de formă rotundă, care ar fi servit drept 

garnitură pe un obiect oarecare, poate mâner de cuţit, de oglindă etc. 

                                                 
9
 D. Berciu, op. cit., pp. 46-48. 

10
 V. Sârbu, G. Florea, Imagine şi imaginar în Dacia preromană, Brăila, Editura Istros, 1997, p. 73. 

11
 D. Berciu, op. cit., pp. 49-51. 
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 4. Vase de argint şi bronz 

 Vase de tip phială (strachină) 

 În total au fost recuperate şi conservate la Muzeul Naţional de Antichităţi al Institutului de 

Arheologie cinci vase de argint în formă de phială – de strachină, cu umerii proeminenţi şi cu 

buza răsfrântă. Unele dintre exemplare sunt decorate în tehnica „au reposse”, altele nu au nici un 

ornament. Din ultima categorie face parte exemplarul nr. 1; el a fost lucrat din placă de argint cu 

o grosime de 0,002 m. Cele două părţi componente (corpul propriu-zis şi partea superioară) şi 

omphalosul de pe fund au fost lucrate separat şi sudate ulterior cu argint. Sub buză, pe partea 

exterioară a vasului se află o inscripţie cu litere greceşti: KOTYOΣ EGBEO
12

. Atât transferarea 

literelor, cât şi forma lor şi realizarea prin punctare arată o stângăcie din partea celui care a gravat 

textul grecesc, lăsând la o parte că lipseşte „Y” pentru indicarea genitivului părţii a doua a 

inscripţiei, pe care îl găsim în Bulgaria, repetat de trei ori pe vasele – phialae din mormântul 

traco-getic de la Vrata descoperit în 1956. Dar în dialectul ionian mai vechi se întâlneşte şi forma 

genitivului în „O”. Pharia nr. 2 este lucrată cu mare grijă; pereţii vasului sunt groşi şi uniformi; 

părţile componente au fost lucrate separat. Vasul este în foarte bună stare de conservare. 

Exemplarul nr. 3, tot de argint, are partea inferioară foarte scundă, iar forma generală a vasului 

lipsită de eleganţă. Vasul nr. 4 are ambele părţi componente decorate cu caneluri-coaste, în 

aceiaşi tehnică „au repausse”. Vasul nr. 5 este lucrat din placă de bronz subţire şi nu este decorat.  

 

 Vasele de argint în formă de cupă sau situla  

 Au fost recuperate două vase cu o formă elegantă, de pocal sau cupă, înalte şi cu mijlocul 

subţire. Ambele vase de acest tip au o bogată decoraţiune, care acoperă întreaga suprafaţă 

exterioară a lor. În literatura de specialitate sunt cunoscute sub denumirea de vase situle, deşi 

termenul nu este potrivit. Vasul nr. 1 este lucrat din placă de argint de aceiaşi grosime. El are 

corpul format din două trunchiuri de con sudate pe linia bazelor mici; fundul s-a lucrat separat şi 

ulterior s-a sudat la corpul vasului. Decoraţiunea s-a realizat pentru fiecare parte componentă 

separat, dar ţinându-se seama de întreaga ornamentare, de concepţia unitară a acesteia. Tehnica 

este prin batere pe matriţă. Delimitarea precisă a corpului animalelor, păsărilor, peştelui şi a altor 

motive decorative s-a făcut prin linii gravate în timpul când partea componentă a vasului se afla 

pe matriţă. În acelaşi fel s-a lucrat şi realizat şi ornamentarea de pe partea inferioară a vasului. 

Decoraţiunea este excepţional de bogată. Imediat sub buza vasului sunt patru rânduri de 

semicercuri, gravate destul de uşor. Sub această bandă se află o priză continuă de capete de vultur 

legate între ele ca o ghirlandă. Ciocul este puternic reliefat şi creasta haşurată. Ochiul este redat 

doar printr-un cerc simplu. Gâtul vulturului şi părţile ghirlandei ce leagă capetele sunt acoperite 

cu pătrăţele. O unitate decorativă o formează grupa vulturului care ţine în cioc un peşte, iar 

ghearele, foarte mult exagerate, prind un iepure. Peştele este redat cu trăsături foarte realiste. 

                                                 
12

 D. Berciu, op. cit., pp. 53- 59. 
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 Vulturul are însă elemente de exagerare intenţionată, care subliniază importanţa ce se 

dădea de către meşter acestei păsări în arta tracică. Corpul iepurelui este acoperit cu liniuţe 

paralele aşezate în benzi verticale. A doua unitate decorativă se află spre dreapta; ea cuprinde trei 

animale care se succed unul după altul, de la stânga la dreapta; această unitate este despărţită de 

prima de către un vultur, cu ghearele exagerate. A treia unitate cuprinde trei animale care nu se 

aseamănă unul cu altul, în unele privinţe. Animalul de la mijloc este un cerb, care are coarnele 

bogat desfăşurate şi acoperite cu pătrăţele şi are opt picioare. Desigur, este vorba de o exagerare, 

care ar fi avut o oarecare semnificaţie. Animalul din stânga celui din centru are trăsături mai 

realiste. El are patru picioare, cu elemente reale ale acestora. Coarnele animalului – care este un 

ţap – sunt realist redate şi acoperite cu pătrăţele. Animalul din dreapta se aseamănă cu cel din 

stânga, cu deosebirea că are coarne multiplicate; poate fi vorba de o capră. 

A patra unitate decorativă se află pe fundul 

vasului, pe care îl acoperă în întregime. Animalul 

principal este un animal răpitor, purtând două 

„aripi” pe spate: el ţine în gură un picior de 

animal; pe mijlocul corpului se găsesc cinci benzi 

transversale haşurate, care amintesc pe cele de pe 

aplicele în formă de leu din „tezaurul” de la 

Craiova. 

 Cupa nr. 2 este lucrată în aceiaşi tehnică 

pe care am întâlnit-o la pocalul nr. 1, dar intervin 

aici şi elemente noi sau lipsesc altele. Astfel, sub 

buza vasului lipseşte zona semicercurilor. Zona 

inferioară a acestei cupe nu mai este delimitată la 

partea superioară de acea spirală continuă, ci din 

loc în loc se află triunghiuri umplute cu 

semicercuri. Corpul vasului este acoperit cu figura 

a trei animale. Animalul central, ce formează 

unitatea decorativă principală reprezintă un ţap cu opt picioare. În continuare, spre dreapta, se 

găseşte un alt animal, probabil o capră, având coarnele multiplicate, dar cu acelaşi decor ca şi la 

animalul precedent. Şi în sfârşit, ultimul animal reprezentat este un ţap, cu coarnele destul de 

mari şi „barbă”. 

 Pe partea opusă a vasului, în dreptul primului animal cu opt picioare se află un altul, cu 

acelaşi număr de picioare. După acest animal urmează un altul, reprezentând un ţap similar 

animalului nr. 2, cu coarnele ornamentate la fel.Pe fundul vasului este redat un animal răpitor 

care şi-a înfipt toate cele patru gheare în corpul unui porc mistreţ, care a fost redat cu trăsăturile 

sale reale şi care a fost prins din fugă. 

 

 5. Piese de harnaşament 

 Numărul pieselor de harnaşament este destul de mare. Astfel, au fost găsite zăbale (la 

scheletul calului nr. 1 s-a găsit o zăbală întreagă ce are două psalii în forma literei „S” şi 

terminate la capăt cu butoni elegant rotunjiţi); muştiucul zăbalei calului nr. 1; inele circulare (au 

fost găsite la scheletul calului nr. 1 trei inele semicirculare, dintre care două sunt mari, iar al 

treilea mai mic). Interesant este că piesa cea mică are la mijlocul semicercului o prelungire de 

cioc de raţă, care dezvăluie o tradiţie străveche tracică, pe care o întâlnim încă din epoca 

bronzului.  

Alte piese harnaşament s-au descoperit şi la scheletele cailor nr. 2 şi nr. 3. La scheletul 

calului nr. 2 s-a găsit doar un fragment de zăbală de argint, care avea la un capăt reprezentat un 

animal fantastic. De la scheletul calului nr. 3 provin fără îndoială cele câteva piese de fier arse 

foarte puternic în foc în 1944. Cu greu se mai pot reconstitui. 
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 6. Aplice zoomorfe din argint 

În total au fost descoperite opt aplice zoomorfe de argint, făcând abstracţie de fragmentele 

de psalie cu ataşarea unei reprezentări a unui animal fantastic. 
 

 
 

Aplice - foto (sursa V. Sârbu, G. Florea, 1997) 

 

Aplica A1 este o aplică care se fixa de obicei pe cureaua de pe fruntea calului, find, 

aşadar, o aplică frontală. Ea are gaura de fixare transversală, care asigură poziţia verticală a 

aplicei. Partea superioară a aplicei reprezintă un grifon cu cap de vultur, cu ochii şi ciocul foarte 

expresiv redaţi. Aspectul general al aplicei ne duce la concluzia că şi această piesă a fost 

executată într-un atelier local tracic, şi de către meşteri autohtoni, însă aceştia nu stăpâneau bine 

măiestria tehnică. 

 Aplica zoomorfă A2 – are perforaţia de fixare transversală, ca şi nr. 1. În compoziţia 

argintului pare să fi intrat un oarecare procent de cupru, spre deosebire de aplica nr. 1, care este 

lucrată dintr-un argint de culoare albicioasă. Din punct de vedere tehnic, piesa este mai îngrijit 

lucrată decât cea precedentă. Ea a fost turnată. 

 Aplica A3 – a fost trecută secundar prin foc şi de aceea decorul este puţin deteriorat, ca şi 

marginile aplicei, care au fost mai mult supuse focului. Aplica face parte din seria aplicelor mici. 

Ea este realizată prin turnare. 

 Aplica A4 – este un exemplar cu toarta de suspendare verticală ca şi cea precedentă şi 

spre deosebire de cele „frontale”, care au perforaţia transversală. Piesa este turnată din argint de o 

culoare mai deschisă şi decorul sau este mai sărac, fiind realizat după ce piesa a fost turnată.  

Exemplarele nr. 3 şi nr. 4 aparţin unei grupe caracteristice de aplice, de dimensiuni mai mici şi 

care se puneau pe curelele căpăstrului care aveau o poziţie verticală.  

 Aplica A5 redă un ursuleţ, dar decoraţiunea sa generală şi forma mai lăţită a plăcii-scut o 

deosebesc de seria aplicelor 3 şi 4. Capul ursuleţului este foarte expresiv şi realist redat. În jurul 

labelor se află doi şerpi, care au o lungime diferită. 

 Următoarele aplice – A6 şi A7 – au toartele în bandă pentru fixarea verticală a pieselor; 

piesele au fost turnate. Lucrarea pieselor este în general îngrijită. Tehnicii decoraţiunii i s-a dat o 

atenţie mai mare decât la alte obiecte de acest gen. 

 Aplica A8 – este o aplică deosebită de exemplarele nr. 5 – 7. Se deosebeşte de toate 

exemplarele descrise până acum prin faptul că se termină în partea superioară cu reprezentarea 

capului de hienă cu gura căscată. Placa din faţă stilizează alt animal – se pare un iepure. Argintul 

din care a fost lucrată această piesă pare a fi mai curat decât al celorlalte aplice.   
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O serie deosebită de cea precedentă o formează aplicele din placă de argint subţire, de 

forme diferite, dar suficient de mult stilizate (seria B). Din seria C aplicele au o formă alungită, 

dreptunghiulară, având ca motiv decorativ principal un cap de cerb stilizat destul de mult şi care 

se aseamănă, în general, cu aplica în formă de cap de cerb din tezaurul de la Craiova. Seria D 

cuprinde aplicele cu trei braţe, mai mult sau mai puţin rotunjite. Seria E cuprinde aplice de bronz 

(o aplică de bronz are o formă originală, reprezentând, schematizat, poate chiar bustul omenesc). 

Seria F conţine aplice de argint în formă de nasturi. În legătură cu ornamentarea diferitelor 

obiecte folosite la împodobirea cailor sau uneori utilizate pentru trecerea curelelor de la căpăstrul 

cailor, trebuie să amintim aplicele- nasturii şi grupa năsturaşilor de bronz care împodobeau 

chinga şi şaua calului
13

. Din această ultimă grupă nu s-a mai păstrat nici un exemplar. 

 

 7. Vârfuri de săgeată 

 În cursul săptămânilor au fost găsite aproximativ 100 de vârfuri de săgeată întregi sau în 

stare fragmentată. Cele mai multe dintre ele au fost descoperite în poziţie secundară. Vârfurile de 

săgeată de bronz se împart în două grupe: grupa I cuprinde vârfurile cu trei dungi care se 

prelungesc cu barbeluri ascuţite şi tub de fixat tija; grupa a II – a cuprinde tipuri de săgeată cu 

cele trei feţe plane şi cele trei barbeluri foarte puţin prelungite în raport cu exemplarele grupei I. 

 

8. Diferite obiecte de bronz şi fier 
 Din pământul răvăşit s-au recuperat trei mici plăci de bronz; ele ar fi putut face parte 

dintr-un vas, dar nu se poate susţine cu certitudine acest lucru. Tot din bronz sunt şi câteva inele 

mici, care au fost găsite în pământul răvăşit din camera mormântului principal. 

 Obiectele de fier sunt în rea stare de conservare. Multe dintre ele au fost arse secundar. 

Au fost găsite mai multe fragmente de lance de fier. În camera funerară principală au fost găsite 

două crampoane de fier folosite la coşciugul de lemn al mormântului. 

 

 9. Pietre de praştie 
 Au fost descoperite două bile sau pietre de praştie. Ele puteau însă servi şi ca armă de 

luptă, dacă erau legate la capătul unei frânghii. Ambele exemplare sunt rotunde şi poartă urme de 

folosire. 

  

10. Ceramică 
 Ceramica locală, lucrată cu mâna, este documentată doar printr-o cană cu o toartă, tipică 

grupei ceramice autohtone. Vasul a fost descoperit în camera funerară principală. El este lucrat 

dintr-o singură pastă cu multe pietricele şi nisip. În spărtură se văd şi goluri de aer. Culoarea 

actuală este neagră. 

 Ceramica de import greacă – în cursul săpăturilor de salvare au fost recuperate mai multe 

fragmente ceramice greceşti, care fuseseră azvârlite în timpul scormonirii pământului, de către 

„căutătorii de comori”. Ele proveneau din vasele de ofrandă, care făcuseră parte din inventarul 

funerar al mormântului. Prea puţine fragmente au putut fi lipite, majoritatea lor fiind pierdute sau 

azvârlite. Pe baza fragmentelor şi profilelor, au putut fi reconstituite doar două forme: un Le 

Kanis şi capacul său. Ceramica astfel recuperată este atică – cu figuri roşii, lucrată dintr-o argilă 

foarte fină, dobândind după ardere o culoare roşie pală. Stratul de firnis este dens şi de culoare 

neagră închis, puternic lustruit metalic
14

. 

 Amfore – aşa cum s-a arătat în prezentarea săpăturilor – au fost descoperite mai multe, 

dar, deocamdată, au fost întregite numai două. Unele fragmente avea în jurul buzei o bandă de 

pictură de culoare roşie.  Amforele nu au ştampile pe torţi. 

 

                                                 
13

 I. H. Crişan, Despre arta „traco-getică”, în A.I.I.A., Cluj, XVII, 1974, pp. 16, 17. 
14

 Idem, Ceramica daco-getică cu privire specială la Transilvania, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,1969, pp. 167-171. 
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ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE RELAŢIILOR  

ROMÂNO – OTOMANE (1526-SFÂRŞITUL SEC. AL XVI-LEA) 
  

Catrinel AGAVRILOAEI
*
 

 

Relaţiile celor trei Ţǎri Române cu Poarta sunt influenţate decisiv de contextul 

internaţional modificat de lupta de la Mohács (29 august 1526). Imperiul Otoman dominǎ, de 

acum, politic şi militar, „întreaga arie dunǎreanǎ, din Câmpia Ungariei şi pânǎ în deltǎ”, ca şi 

„nordul Mǎrii Negre, prin legǎturile cu hanatul Crimeii”
1
. Începe confruntarea dintre Poartǎ şi 

Casa de Habsburg, care urmǎrea extinderea influenţei sale spre rǎsǎrit. Ca urmare, otomanii vor 

asedia de douǎ ori Viena, fǎrǎ succes, în 1529 şi 1532
2
. Izbucneşte şi rǎzboiul civil pentru 

coroana Ungariei, între Ferdinand I de Habsburg – fratele împǎratului Germaniei, Carol Quintul – 

şi voievodul Transilvaniei, Ioan Zapolya. În acest conflict, încheiat abia în anul1538, se vor mai 

amesteca: sultanul Süleyman I Kanunî, chemat în ajutor de Ioan Zapolya, şi, respectiv, domnii 

Moldovei
3
 şi cei ai Ţǎrii Româneşti, atât la ordinul Porţii Otomane, cât şi mânaţi de propriile lor 

interese.  

Ca urmare, regimul suzeranitǎţii otomane în Ţara Româneascǎ şi Moldova devine tot mai 

restrictiv, în timp ce Transilvania se transformǎ, în 1541, într-o entitate politicǎ distinctǎ – 

principatul autonom – sub suzeranitatea aceluiaşi Imperiu Otoman
4
. Aceastǎ transformare trebuie 

privitǎ, ca şi în cazul statelor româneşti extracarpatice, „ca un proces îndelungat, care a început 

odatǎ cu ruperea echilibrului din Europa Centralǎ prin dispariţia la Mohács a regatului feudal 

ungar”
5
.  

Dupǎ lupta de la Mohács şi ocuparea Budei (1529), otomanii se retrag din Ungaria, care 

se scindeazǎ între partizanii lui Ferdinand I de Habsburg şi cei ai lui Ioan Zapolya. La început, 

sultanul Süleyman I a vrut „sǎ trasforme Ungaria în stat vasal, ca Moldova, de vreme ce era 

considerat prea dificil şi prea costisitor sǎ se stabileascǎ o stǎpânire otomanǎ directǎ într-o ţarǎ 

complet strǎinǎ aflatǎ dincolo de Dunǎre”
6
. 

Însǎ, în 1538, intervine campania împotriva lui Petru Rareş. Acesta se amestecase în 

conflictul Ferdinand – Zapolya dincolo de instrucţiunile sultanului. Intrase, în secret, în tratative 

cu Ferdinand I, sistase plata tributului şi participase la prinderea şi uciderea lui Aloisio Gritti, 

mediatorul sultanului pentru o eventualǎ împǎcare între Zapolya şi Ferdinand
7
. Toate acestea 

contraveneau concepţiei otomane despre statutul Moldovei – autonomǎ, nu independentǎ. În faţa 

unui asemenea pericol, boierimea şi-a retras sprijinul. Domnul fuge în Transilvania, iar sultanul 

convoacǎ divanul Moldovei, acordǎ iertare generalǎ şi-l indicǎ pe candidatul sǎu la tron: Ştefan 

Lǎcustǎ. „Formula înscǎunǎrii acestui Stefan salva şi dreptul divanului de a alege domnul ţǎrii 

şi dorinţa sultanului de a-l numi în funcţie”
8
.  
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Este un moment în care dominaţia otomanǎ se agraveazǎ. Sultanul lasǎ 500 de ieniceri în 

Suceava, capitala ţǎrii, „ca gardǎ personalǎ (muhafız) a domnului”
9
, cǎruia îi acordǎ un berat

10
. 

Documentul stipula obligaţia noului domn de a merge personal la Istanbul sǎ «sǎrute mâna» 

sultanului la fiecare doi ani, aducând cu el tributul şi darurile cuvenite. În anul intermediar, ele 

urmau a fi trimise cu o delegaţie de boieri
11

. Totodatǎ, se anexeazǎ Imperiului Otoman o parte a 

Moldovei, de la Tighina spre vest pânǎ la Prut, care devine sandjak-ul de Cetatea Albǎ. Teoretic, 

statutul Moldovei nu s-a modificat, ea rǎmânând autonomǎ (mümtaz vilayet), nici tributul nu a 

fost mǎrit
12

, deşi în viziunea Porţii, Moldova fusese «cuceritǎ cu sabia». 

Dupǎ trei ani şi doi domni asasinaţi de boieri, în februarie 1541, Petru Rareş obţine din 

nou tronul. Dar condiţiile sunt mult mai restrictive acum.  Tributul  era mǎrit
13

, se menţinea garda 

de 500 de ieniceri ca pazǎ şi control pentru domn, care trebuia sǎ-şi trimitǎ un fiu ca ostatec la 

Istanbul. Redevenit domn, Rareş are de îndeplinit şi alte obligaţii. Astfel, el va interveni de douǎ 

ori în Transilvania (1541 şi 1542), sprijinindu-l pe Ioan Sigismund Zapolya, la ordinul sultanului. 

Pânǎ atunci, domnul ţǎrii participa cu oaste numai la campaniile sultanale.  

Pentru Ţara Româneascǎ, momentul similar poate fi plasat la 1521, în contextul luptelor 

pentru tron izbucnite dupǎ moartea lui Neagoe Basarab. Între pretendenţi se numǎrǎ, pentru 

prima datǎ, şi un bey otoman. În faţa pericolului, grupǎrile boiereşti s-au unit alegându-l domn pe 

Radu de la Afumaţi. Acesta a dat mai multe lupte împotriva bey-ului de Nikopole, primind ajutor 

la un moment dat şi de la voievodul Transilvaniei, Ioan Zapolya. Însǎ devenise clar cǎ domnia 

avea stabilitate numai cu aprobarea Porţii şi cu sprijinul marilor familii boiereşti
14

. În aceste 

condiţii, Radu declanşeazǎ negocieri cu otomanii, încheiate favorabil, dupǎ deplasarea personalǎ 

a domnului la Istanbul. Aceasta semnifica menţinerea entitǎţii politice a Ţǎrii Româneşti.  

Continuarea luptelor între diferiţi pretendenţi a slǎbit statul. În 1529, Moise Vodǎ trebuie 

sǎ trimitǎ armatǎ în Transilvania, în sprijinul lui Ioan Zapolya, la porunca sultanului
15

 (subl.ns.). 

În 1540, Ţara Româneascǎ pierde şi ea o parte din teritoriu. Oraşul Brǎila şi zona înconjurǎtoare 

sunt transformate în re’aya, teritoriu supus direct administraţiei otomane
16

. Voievodul Radu 

Paisie (1535- 1545) primeşte şi el ordin de la sultan sǎ intervinǎ în Transilvania, în favoarea lui 

Ioan Zapolya
17

. Dupǎ depunerea sa, Poarta numeşte direct un domn (subl.ns.) în persoana lui 

Mircea Ciobanul (1545- 1554; 1558- 1559), cǎruia i se ordonǎ, de asemenea, sǎ-l sprijine militar 

pe Zapolya. Toate acestea contraveneau vechilor reglementǎri, dar le întǎreau pe cele noi, 

restrictive, prin care domnii şi principii celor trei Ţǎri Române începeau a fi consideraţi simpli 

funcţionari ai Porţii.  

În Transilvania, situaţia evoluase neaşteptat, prin naşterea lui Ioan Sigismund Zapolya, 

fiul voievodului Ioan şi al soţiei sale poloneze, Isabella, în vara lui 1541. Curând dupǎ aceasta, 

Ioan Zapolya a murit. Instaurarea efectivǎ a suzeranitǎţii otomane asupra Transilvaniei începuse 

cu actul de supunere fǎcut de el, la 19 august 1529, faţǎ de sultanul Süleyman I Kanunî
18

.  
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Prin moartea lui Zapolya imediat dupǎ naşterea fiului sǎu, situaţia se destabilizeazǎ iar. 

Ferdinand I ridicǎ pretenţii la moştenirea politicǎ a acestuia în virtutea acordului din 1538
19

, dar 

sultanul preferǎ sǎ se foloseascǎ de micul moştenitor pentru a bloca pretenţiile Casei de 

Habsburg. Astfel, în 1541, oastea sultanalǎ ocupǎ Buda. Süleymai I îl recunoaşte pe copilul Ioan 

Sigismund vasalul sǎu şi rege al Ungariei sub tutela mamei sale Isabella, trimiţându-i pe amândoi 

în Transilvania, unde suzeranitatea otomanǎ e recunoscutǎ în acelaşi an de Dieta de la Debreţin
20

. 

Principatul format astfel beneficia, în teorie, de acelaşi statut de autonomie ca şi statele româneşti 

extracarpatice. 

În practicǎ, se introduce un regim de semi-cucerire, caracterizat de o autonomie mult mai 

restânsǎ decât cea recunoscutǎ celorlalte state româneşti. Demnitǎţile de principe, locotenent 

regal şi comite de Timiş au fost echivalate cu aceea de sandjakbey din sistemul otoman
21

. Acest 

tip de regim a fost întǎrit prin ahd-name-lele acordate la 4 şi 5 septembrie 1541 lui Ioan 

Sigismund Zapolya şi comitelui Petru Petrovici
22

. „Constituirea principatului autonom ca stat 

vasal Porţii a fost mai degrabǎ o necesitate decât o intenţie politicǎ, un rezultat al lipsei de 

concordanţǎ între ambiţia, planul şi posibilitǎţile materiale şi militare de care a dispus sultanul 

[…] nevoit sǎ ocupe cu efort minim teritorii care-i puteau asigura baza de aprovizionare şi atac 

pentru operaţiuni militare ulterioare”
23

. 

Ocuparea Transilvaniei de cǎtre imperiali (1551-1556) a contribuit la „lǎrgirea 

autonomiei recunoscute iniţial principatului autonom”
24

. Astfel, în 1552, sultanul acceptǎ 

cererea stǎrilor privilegiate de libera electio în eventualitatea morţii premature a lui Ioan 

Sigismund Zapolya, pe care iniţial o respinsese. De asemenea, el renunţǎ la „termenul de sandjak 

în desemnarea principatului transilvan sau a unor provincii istorice din componenţa sa”
25

.Ca 

«stat  protejat», Transilvania avea obligaţii precise cǎtre Poartǎ: plata tributului anual (10 000 de 

galbeni), promovarea aceleiaşi politici externe cu otomanii – stipulatǎ de formula «dosta dost ve 

düşmana düşman olup» - transmiterea de informaţii referitoare la vecini şi, pe plan militar, 

participarea cu trupe la viitoarele campanii ale Imperiului Otoman
26

. De asemenea, la fel ca şi în 

cazul Ţǎrii Româneşti şi al Moldovei, a apǎrut şi obligaţia de a aproviziona armata otomanǎ cu: 

boi, oi, fǎinǎ, miere, unt
27

. Au loc şi anexǎri abuzive de teritoriu, ca la recensǎmântul din 1567, 

prin care frontiera fiscalǎ otomanǎ e extinsǎ arbitrar în interiorul Transilvaniei. Locuitorii a 15 

sate de aici sunt inregistraţi ca aparţinând paşalâcului de Timişoara
28

. În ciuda protestelor 

autoritǎţilor ardelene, a documentelor trimise ca dovadǎ la Istanbul de principele Ioan Sigismund, 

a instrucţiunilor primite de funcţionarii otomani locali ca sǎ verifice şi sǎ corecteze situaţia, nu se 

schimbǎ nimic. A rezultat un «condominium» fiscal otomano-transilvǎnean marcat de douǎ 

tendinţe opuse: una de sporire a veniturilor paşalâcului de Timişoara, cealaltǎ de continuare a 

încasǎrii impozitelor tradiţionale datorate nobilimii ardelene. Ocazional ele coexistǎ, ceea ce 

determinǎ plângeri din partea ţǎranilor
29

. 
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Totuşi, dupǎ 1556, Transilvania are o poziţie mai bunǎ decât celelate douǎ state 

româneşti, cunoscând o perioadǎ de stabilitate şi dezvoltare economicǎ în timpul pricipelui Ştefan 

Bathory (1571- 1576) şi a fratelui sǎu, Cristofor (1576- 1581). Primul a fost o personalitate a 

epocii, renumit pentru  talentul diplomatic şi prestanţa sa, care i-au adus în final coroana Poloniei. 

Guvernând ca înlocuitor al fratelui sǎu, Cristofor s-a bazat pe ceea ce lǎsase acesta şi a condus 

principatul netulburat, urmând aceleaşi linii de politicǎ externǎ. Fiul lui Cristofor, Sigismund, se 

va implica în rǎzboiul dintre habsburgici şi otomani, şi va deveni suzeranul celorlalte douǎ state 

româneşti, dar se va dovedi o personalitate de-a dreptul instabilǎ. 

Pe ansamblu, din cauza implicǎrii sale directe în rivalitatea dintre otomani şi habsburgi, 

Transilvania a beneficiat de un statut de dar al-‘ahd conceput în limitele largi ale protecţiei 

tributare
30

. Exista şi o prevedere specialǎ prin care i se interzicea principelui sǎ le acorde azil 

domnilor şi boierilor
31

 din celelalte douǎ state româneşti. Implicit i se recunoştea acestuia dreptul 

de preeminenţǎ în faţa domnilor Moldovei şi Ţǎrii Româneşti
32

. Aceştia au fost activ implicaţi în 

toate acţiunile şi luptele din Transilvania dupǎ 1541. Pe de o parte pentru cǎ sultanul le ordona sǎ 

intervinǎ în sprijinul lui Ioan Sigismund, pe de alta pentru cǎ îşi urmǎreau propriile lor interese
33

. 

Totuşi nu au reuşit sǎ împiedice manifestarea din ce în ce mai restrictivǎ a suzeranitǎţii 

otomane. Cauzele sunt multiple, interne şi externe: capacitatea de ripostǎ militarǎ a statelor 

extracarpatice e tot mai scǎzutǎ
34

, luptele interne pentru tron şi ascensiunea marilor familii 

boiereşti slǎbesc instituţia domneascǎ, iar Imperiul Otoman începe sǎ decadǎ economic şi 

instituţional de la mijlocul secolului al XVI-lea, fenomen accentuat dupǎ lupta de la Lepanto 

(1571) şi demararea lungilor rǎzboaie cu Iranul. Acestora li se adaugǎ invazia argintului american 

la sfârşitul secolului al XVI-lea. Neavând o alternativǎ la politica sa monetarǎ, Poarta a recurs la 

devalorizarea oficialǎ a asprului în 1584- 1586. Au urmat: explozia preţurilor, rǎscoalele «celalî» 

şi rǎzboiul împotriva Ligii Sfinte
35

. Toate acestea au determinat noi restricţii impuse Ţǎrilor 

Române sub diferite forme. Astfel, tributul celor douǎ state extracarpatice e mǎrit de mai multe 

ori, pânǎ în 1595
36

.  În cele mai multe cazuri, decizia fost luatǎ pe baza factorilor politici şi 

economici, aceştia având întâietate faţǎ de dreptul canonic musulman şi doctrina hanefitǎ
37

. 

Au loc şi alte pierderi teritoriale, peste cele deja menţionate. În 1580, un numǎr de 

heleştee şi câmpuri, ca şi un debarcader la Dunǎre, lângǎ Calafat, au fost anexate de Poartǎ. La 

fel s-a procedat şi cu trei iazuri din Moldova, în zona defileului Ismail, în ciuda protestelor 

domnului, care susţinea cǎ ele au aparţinut întotdeauna Moldovei şi cǎ faptul fusese recunoscut 

prin reglementǎrile frontierei cu Imperiul Otoman
38

. Toate acestea se petreceau în condiţiile în 

care Poarta ar fi trebuit sǎ apere teritoriul statelor româneşti, harâcgüzâr
39

, de orice tentativǎ de 

anexiune din partea unei terţe puteri. Supuşii otomani încalcǎ, la rândul lor, legile
40

 şi se stabilesc 

pe teritoriul Ţǎrii Româneşti şi al Moldovei, amestecându-se chiar în viaţa lor politicǎ. Astfel, în 

1593, domnul Ţǎrii Româneşti, Alexandru cel Rǎu, e mazilit datoritǎ ienicerilor, iar în Moldova 

negustorii otomani, creditori ai lui Aron Tiranul, cer, în 1592, revenirea acestuia la tron
41

. 
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Poarta începe sǎ afirme cǎ statele româneşti sunt parte integrantǎ din imperiu
42

 şi 

asimileazǎ statutul supuşilor români celui avut de raialele din sudul Dunǎrii. În practicǎ, aceasta a 

dus la tentativa de a supune statele extracarpatice la regimul de taxe şi impozite valabil dincolo 

de Dunǎre
43

. De asemenea au apǎrut alte obligaţii - peste cele fixate de actele tradiţionale (‘ahd, 

berat) – de transport şi de muncǎ şi s-a introdus sistemul rechiziţiilor pentru aprovizionarea 

Istanbulului şi a trupelor otomane aflate în campanie
44

. În plus, în anul 1579, nemaiputând face 

faţǎ dificultǎţilor sale monetare, Poarta a încercat sǎ impunǎ Moldovei sistemul preţurilor 

maximale (narh) şi un nou regim de taxe vamale. Deşi nu a dat rezultatele scontate şi a fost 

anulat – şi datoritǎ opoziţiei locale
45 

– faptul cǎ s-a încercat o imixtiune de acest gen în 

organizarea internǎ a Ţǎrilor Române ne oferǎ o idee despre starea de lucruri din aceastǎ 

perioadǎ. Sunt încǎlcate şi clauzele privintoare la intangibilitatea bunurilor tuturor supuşilor din 

Ţǎrile Române, indiferent de rangul acestora.  Poarta  începe sǎ confişte averile domnilor maziliţi 

şi ale boierilor declaraţi rebeli, iar spre sfârşitul secolului al XVI-lea, diferiţi supuşi moldo-

munteni sunt convocaţi la Istanbul cu întreaga lor avere, fǎrǎ ca domnul sǎ fi fost consultat în 

vreun fel. 

Pe plan politic, profitând de multitudinea candidaţilor la domnie, sultanul începe sǎ 

considere cǎ puterea este a sa de iure, şi cǎ o cedeazǎ temporar, ca o favoare, fǎrǎ sǎ mai consulte 

«ţara». Asistǎm astfel la venirea unor domni gata numiţi, pe care boierii sunt siliţi sǎ-i accepte de 

teama represaliilor Porţii. Actele primite de aceştia din partea cancelariei sultanale nu mai sunt 

ahd-name-le, ci devin berat-e, apoi hatt-i şerif-uri
46

. Toate aceste abuzuri şi încǎlcǎri ale 

statutului de ‘ahd al Ţǎrilor Române se accentueazǎ odatǎ cu venirea la tron a sultanului Murad al 

III-lea (1574- 1595) a cǎrui corupţie personalǎ a devenit repede un fapt de notorietate publicǎ
47

. 

Împreunǎ cu ciocnirea permanentǎ de interese dintre otomani şi habsburgici, ele au dus la 

implicarea celor trei Ţǎri Române în planurile Ligii Sfinte şi la rǎscoala lor din 1594- 1595. 

Despre desfǎşurarea evenimentelor şi rolul jucat de fiecare dintre conducǎtori s-a discutat 

pe larg, de multǎ vreme, în istoriografia noastrǎ
48

. Noi ne vom concentra asupra rezultatelor 

acestei acţiuni combinate. La scurt timp dupǎ încheierea campaniei lui Sinan Paşa, domnul Ţǎrii 

Româneşti, Mihai Viteazul, porneşte negocieri de pace cu Poarta. Sultanul era interesat şi el 

deoarece „orice acţiune diplomaticǎ menitǎ sǎ submineze alianţa creştinǎ era binevenitǎ”
49

. 

Astfel cǎ el va emite un hatt-i hümâyün prin care domnul era iertat
50

. Urmeazǎ însǎ alte ciocniri 

armate, pe fundalul internaţional complicat de amestecul Poloniei în Moldova şi de politica 

nehotǎrâtǎ a lui Sigismund Bathory în Transilvania, care oscileazǎ între imperiali şi otomani. 

Negocierile se prelungesc şi în 1597, de data aceasta cu participarea Transilvaniei, domnul Ţǎrii 

Româneşti primea domnia pe viaţǎ şi ereditar în familia sa, iar tributul era fixat la jumǎtate din 

valoarea anterioarǎ anului 1595
51

.  
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 Ibidem, p. 19 şi n. 3. 
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 Încercarea de integrare economicǎ a Ţǎrii Româneşti şi Moldovei în Imperiul Otoman s-a datorat în primul rând 
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Inalcik, op. cit., p. 41 şi urm. 
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 Peter  Sugar, op. cit., pp. 124- 126. 
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 M. Maxim, op. cit., pp. 24, 25. 
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 Rescript imperial. 
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 Aurel Decei, op. cit., p. 242 şi urm.; Bogdan Murgescu, Financial aspects of Wallachia’s participation in the 15 

years war, în „AUBI”, XLIV, 1995, p. 42. 
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 Spicuim din bibliografia ce poate fi alcǎtuitǎ pentru acest subiect: N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 

Editura Militarǎ, 1968; Manole Neagoe, Mihai Viteazul, Bucureşti, Editura Europa Nova, 1994; Aurel Decei, op. cit., 

p. 267 şi urm.; Florin Constantiniu, O istorie sincerǎ a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 

1997, pp.126- 140; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., pp.324- 380. 
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 Manole Neagoe, op. cit., p. 115. 
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 Ibidem, p. 116. 
51

 Ibidem, p. 137; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., pp.336- 339; Bogdan Murgescu, op. cit., pp. 

43- 45. 
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Totuşi, finalul conflictului dintre Poartǎ şi Liga Sfântǎ a lǎsat Ţara Româneascǎ în sfera 

de interese a otomanilor. În aceste circumstanţe e remarcabilǎ moderaţia de care a dat dovadǎ 

guvernul otoman, poate şi  pentru cǎ avea probleme mai mari în Asia decât aici. Experienţa 

rezistenţei organizate de Mihai Viteazul a determinat Poarta, în secolul urmǎtor, sǎ-şi fixeze 

cererile economice la un nivel supotabil
52

. 
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VIAŢA SOCIALĂ, MORAVURI ŞI MENTALITĂŢI  

ÎN OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR 
 

Liliana POPESCU
* 

 

Dimitrie Cantemir este cel mai mare reprezentant al umanismului românesc, având o 

formaţie enciclopedică, cu preocupări în multiple domenii. George Călinescu spunea despre 

Dimitrie Cantemir ca „este un Lorenzo de Medici al nostru”, iar prin personalitatea lui 

multilaterală a pregătit apariţia umanismului. Încă din primele scrieri, Dimitrie Cantemir a fost 

preocupat de problemele fundamentale ale existenţei umane fiind un erudit în domeniile esenţiale 

ale cunoaşterii. „Sufletul odihnă nu poate afla – spune el – până nu găseşte adevărul care îl 

cearcă oricât de departe şi oricât de cu truda ar fi”. Deşi s-a format în mediul oriental, Dimitrie 

Cantemir este mai mult european. El este primul dintre cărturarii noştri tradus şi citit în Europa, 

astfel că putem spune că, într-un fel, integrarea noastră a început-o acest mare cărturar al 

neamului nostru. El, Cantemir, a afirmat că toate popoarele au aceeaşi rădăcină, că după origine 

şi facultăţi intelectuale nici un popor nu are superioritatea altuia. După „agerimea minţii”, scrie 

Cantemir, toate popoarele „sunt la fel înzestrate de natură”, concepţie acceptată unanim astăzi. 

În Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, carte de morală creştină, scrisă în 1698, 

compusă după modelul dialogurilor platoniciene, Cantemir pune faţă în faţă cele două atitudini 

umano-religioasă şi laică-încercând să realizeze o conciliere între aspiraţia către sacralitate cu 

tendinţele raţionaliste şi umaniste ale omului. Principala problema a existenţei este a raportului 

dintre om şi lume; soluţia autorului, moderat ortodoxă, nu recomandă fuga de lume ci o viaţă 

virtuoasă. Cantemir concluzionează: „Toţi  nişte atomuri putrezitoare suntem, toţi din nimica în 

fiinţă suntem, ... trecători ne aflăm”, iar fapta noastră, este dovada trecerii cu rost pe pământ.    

În 1714, începe scrierea cărţii Descriptio Moldavie, terminată în 1716 şi publicată 53 de 

ani mai târziu. Prin aceasta Cantemir a contribuit la conştientizarea rolului spiritului românesc, al 

culturii româneşti la unitatea europeană. „Materialul folcloric, din opera lui Dimitrie Cantemir – 

afirma Al. Bistriţeanu – serveşte la cunoaşterea psihologiei maselor populare”. În partea a doua 

a lucrării, pune în atenţie structurile interne ale Moldovei. Dimitrie Cantemir spune despre 

locuitori că: „În ţara lor nu aveau pe nimeni asupra-le numai pe Dumnezeu şi legea”
1
. Nu erau 

nici supuşi vreunui domn străin şi nici închinaţi: „Războiul, pacea, viaţa, moartea şi averea 

tuturor supuşilor atârnau numai şi numai de vrerea lor şi ei porunceau tuturor fără să li se 

împotrivească cineva după cum le plăcea, fie că aveau sau nu dreptate”
2
. 

Despre locuitorii Moldovei, face clar precizarea ştiută şi de la ceilalţi cronicari 

moldoveni, de altfel, că „ei se trag din Italia” şi au căutat să-şi scape viaţa „trăgându-se în 

munţi”, când năvăleau „sciţii şi barbarii”, ei având regii şi voievozii lor
3
. Dimitrie Cantemir 

realizează o cronologie a domnitorilor şi relaţia acestora cu Imperiul Otoman şi explică cum 

tronul poate fi deţinut prin domnie ereditară (prin diata parintelui domn) sau  prin domnia aleasă, 

situaţie în care domnul face supunere faţă de legi. Toti boierii jură domnului credinţă  spunând 

„Robul domniei tale…sărută cinstita poală a hainei Măriei tale”.   

       În capitolul VII, intitulat Despre boierii din Moldova şi stările lor, sunt prezentaţi cei mai 

importanţi sfetnici ai ţării. Autorul explică originea cuvântului boier din cuvântul slavon 

„boliar”, care a devenit „boiari”, prin „stricare” în limba română. Feluritele dregătorii  

boiereşti  au  fost  aşezate de Alexandru cel  Bun, domnul Moldovei, astfel: logofătul cel mare, 

care era fruntea şi capul tuturor sfaturilor şi prezenta  rugămintea boierilor către domn; vornicii 

                                                 
* 
profesor gradul I, Şcoala „Henri Mathias Berthelot” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, Editura Litera, 1998, cap. VI, p. 58. 

2
 Ibidem, p. 59. 

3
 Ibidem, p. 60. 
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din Ţara de Sus şi din  Ţara de Jos, care purtau toig ca semn al dregătoriei lor; hatmanul, mai 

mare peste toată oastea, căpetenia tuturor călăreţilor şi pedestrimii; postelnicul cel mare, mai 

marele treburilor curţii domneşti, care rânduia toată curtea şi avea sub poruncă toţi slujitorii; 

spătarul cel mare,  care purta spada domnului; paharnicul cel mare, care priveghea viile domnului 

şi oblăduia zona Cotnari; vistiernicul sau păzitorul cel mare al dregătoriilor. Pe toţi boierii din 

starea I, a II-a şi a III-a a, cât şi curtea Doamnei „îi ţine ţara ca să-l slujească pe domn”. 

Jupânesele lor, când veneau să se închine Doamnei, îşi aveau locul după starea bărbaţilor
4
. 

         În capitolul VIII, intitulat Despre oastea Moldovei, Cantemir ne spune că atunci când 

„ţara este slobodă oastea  numără 70000-100000 de oameni”, care trec uşor de la „sapă la 

arma”. Mercenarii luptă cu arma de foc, iar oastea de ţară cu lăncii şi arcuri
5
. 

         În capitolele VIII-IX, Cantemir prezintă ospeţele şi petrecerile domneşti şi  boiereşti, dar 

şi ritualurile respectate. La ospeţele mari, domnul şi boierii închină pahare în sănătatea Doamnei, 

a coconilor şi domniţelor. Sfârşitul ospăţului e atunci când se aduc sfetnicele de către medelnicer, 

după care domnul pune şervetul pe masă, semn că ospăţul a luat sfârşit. Masa de prânz a 

domnului poate avea loc în sala mică sau în gineceul femeilor şi pot participa 2 boieri mari, 2 

boieri mici, căpitani, oşteni vechi. La cina domnului erau invitaţe rubedeniile şi persoanele văzute 

cu ochi buni de domn şi care îl puteau înveseli sau linguşi
6
.  

Boierii de starea I , a II-a şi a III-a , din jurul domnului, sunt prezentaţi pe familiile lor şi 

în ordine alfabetică în capitolul XVI, Despre boierii moldoveni: Abazeştii ... Baliseştii … 

Sturzeştii ... Urichieştii … Zorileştii
7
, fiind remarcabilă munca de cercetare genealogică a 

autorului. De altfel, Dimitrie Cantemir are o teorie proprie despre originea clasei boiereşti din 

Moldova. Fruntaşii lui Dragos descălecaţi din Maramures şi urmaşii acestora ar fi fost 

împroprietăriţi, pe locuri pustii de oameni, de către domnii ţării. Teoria nu este exactă, deoarece 

ţara n-a fost niciodată pustie. De  asemenea,  el prezintă şi menţinerea aşa ziselor „republici” din 

Moldova: Câmpulung ,Vrancea. Iar „vecinii”, ţăranii dependenţi, afirmă autorul, erau emigranţi 

pe pământurile pustii de aici. În Moldova mai trăiau în pace: greci, albanezi, sârbi, bulgari, leşi, 

cazaci, ruşi, tătari, unguri, nemţi, armeni, evrei şi ţigani cu cei mai mulţi copii
8
. 

În capitolul XVII, Despre năravurile moldovenilor, Cantemir încearcă  prima definire  a 

personalităţii poporului nostru. Autorul apreciază că moldovenii erau firi deschise, joviale, dar  

nestatornice, iubitori de gâlceavă şi trufaşi, care dispreţuiau  învăţătura  dar  se pricepeau la 

lucrurile războaielor. Ca toţi oamenii, credeau în destin, erau petrecăreţi şi ospitalieri. Cantemir 

se dovedeşte un abil observator al mentalităţilor oamenilor simpli, al obiceiurilor şi credinţelor. 

În acest capitol semnalează şi cusururile care-i sluţesc. Moldovenii sunt „cutezători, semeţi, 

glumeţi, veseli” şi  „dornici să petreacă în ospeţe”. Oşteni pricepuţi „întind bine arcul”, „poartă 

cu îndemânare suliţa”, deşi arma preferată este paloşul. Unele defecte ar fi: „lenevia şi că nu 

sunt iubitori de învăţătură”, spunând că  aceasta e „treaba  popilor”. Dimitrie Cantemir, având 

un fin spirit moral şi pedagogic spunea: „Le va fi mai folositor dacă le vom arata limpede în faţă 

cusururile care îi sluţesc decât dacă i-am înşela cu linguşiri blajine şi dezvinovăţiri dibace” ... 

„în  vreme ce toată lumea îi osândeşte”. Astfel, moldovenii nu cunosc prea bine măsura, „dacă 

le merge bine sunt semeţi, dacă le merge rău, îşi pierd cumpătu”. 

       Jupânesele au înfăţişarea plăcută ca şi a femeilor din popor. Ele beau vin în casă şi nu în 

adunare, iar la ospeţe gustă mâncarea. Fetele nu-şi acoperă capul, acesta fiind un semn al 

curaţeniei. 

      Tradiţionala ospitalitate, era „de cea mai mare laudă”, căci deşi foarte săraci, din cauza 

învecinării cu tătarii, moldovenii nu se dau înapoi să dea de mâncare şi găzduire unui oaspete.  

                                                 
4
 Ibidem, cap. VII, Despre boierii din Moldova şi stările lor, pp.116, 131. 

5
 Ibidem, p.134. 

6
 Ibidem, pp. 136-146. 

7
 Ibidem, pp. 166, 167. 

8
 Ibidem, pp. 178-180. 
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Aceştia îl adăposteau pe oaspete fără plată, timp de 3 zile, împreună cu calul său. Pe străin îl 

primeau cu faţa vioaie, ca şi  când le-ar fi fost frate sau alta rubedenie.Unii aşteptau cu masa de 

prânz până la al noulea ceas din zi, ca să nu mănâce singur. 

        Despre dansul căluşarilor, Dimitrie Cantemir ne spune că ei, „căluşarii se adună o dată pe 

an şi se îmbracă în straie femeieşti. În cap îşi pun cunună împletită din pelin şi împodobită cu 

flori. Toţi au în mână câte o sabie fără teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar cuteza să le 

dezvelească obrazul. Căpetenia cetei se numeşte „stariţ” şi al doilea „primnicer”. Ei au peste o 

sută de jocuri felurite şi câteva aşa de meşteşugite, încât cei care joacă parcă zboară în văzduh. În 

felul acesta petrec 10 zile, între Înalţarea la cer a lui Hristos şi sărbatoarea Rusaliilor şi strabat   

toate târgurile şi satele lor jucând şi sărind. La hora satului, barbatul însurat ţine în dreapta femeia 

lui, iar holteii câte o fata de seama lor. Hora se-nvârte în  3 colţuri, 4 colţuri sau în forma unui ou, 

după priceperea  voia şi iscusinţa  căpeteniei
9
. 

În capitolele XVII-XIX, vorbind despre obiceiurile de logodnă şi înmormântare, autorul 

sesizează  că  există  asemănari ale acestora la boieri şi la ţărani. Dimitrie Cantemir subliniază 

faptul că e ruşine „ca o fată să ceară un baiat, iar obiceiul ţării este statornicit ca flăcăii să-şi 

aleagă neveste şi nu parinţii fetei ginere”. Când  mirele este nemulţumit, fata e trimisă acasă, iar 

mirele are slobozenie să se însoare cu alta. Şi nuntaş si înmormântarea se fac după rânduiala  

bisericii  răsăaritene. Explicând de ce se foloseşte limba slavonă la sujba religioasă, autorul 

greşeşte explicabil, având percepţtia timpului său: „Limba slavonă are origini îndepărtate în 

biserică ... căci ei au respins unirea cu Roma”.   

Atunci când moare o „căpetenie a oastei, caii se  acoperă cu o pânză neagră şi hainele 

scumpe se pun deasupra. Înaintea mortului se poartă o suliţă de care atârnă o sabie fără teacă 

cu mânerul în jos”. De o parte şi de alta, păşesc câţiva oşteni,  îmbrăcaţi în zale şi coifuri. Dacă 

moare fratele unei fete de la ţară, aceasta îşi taie o şuviţă şi „o pune pe cruce” şi un an şuviţa nu 

trebuie să cadă. Bocitoarele, năimite de boieri, arată, în cântecul lor de jale, ticaloşia şi 

deşertăciunea vieţii. „Cânt cu jale viaţa rea a lumii acesteia,/ Cum se sfărâmă şi se rupe ca un fir 

de aţă”. Doliul nu e acelaşi pentru toţi: ţăranii, feciorii îşi lasă 6 luni părul şi barba să crească, 

boierii numai 40 de zile, dar ei poartă haină cernită şi plete
10

. 

Bogatele tradiăii exprima fantezia şi spiritual creator al moldovenilor: drăgaica, 

zburătorul, oraţia de nuntă, idolii vechi ai dacilor (zâna, doina, Lado). Toate sunt analizate şi 

comentate atent de autor care cunoaşte bine poporul, tradiţiile, etnografia şi pshilogia 

românilor
11

.  

Printr-o metodă de abordare concisă, bine organizată, oferă, în toată opera lui, informaţii 

ştiinţifice abundente din mai multe surse. Domeniile abordate sunt vaste şi reliefează clar ideea 

de civilizaţie românească. Conceptul de civilizaţie la Dimitrie Cantemir este umanist. Viziunea 

lui că strămoşii noştri, romanii, sunt creatori de civilizaţie, este astăzi aprobată de istorici. 

       Pompiliu Constantinescu aprecia, pe bună dreptate: „Prin scrisul lui, Cantemir  a adus 

neamului o glorie mai mare şi mai durabilă decât cea a armelor: conştiinţa europeană 

românească. Scriind cu precădere în latineşte – limba universală de comunicare a savanţilor – s-

a adresat oamenilor de ştiinţă din vremea lui. Membru al Academiei din Berlin, organizator al 

Academiei ruseşti, Cantemir este  primul  român tradus şi citit în Europa”
12

.  

        Dimitrie  Cantemir are un loc binemeritat în istoria culturii noastre, este un continuator al 

cronicarilor. El a pus bazele  istoriografiei moderne. A fost atras şi a explicat originea poporului 

român, a limbii române, a mentalităţilor poporului român care şi-a dus existenţa în acest spaţiu  

european. 

                                                 
9
 Ibidem, pp. 181-194.  

10
 Ibidem, pp. 195-204. 

11 Ibidem, pp. 206-214.  
12

 Dimitrie Cantemir, Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, Chişinău, Editura Litera, 1994. 
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BISERICA DIN PRINCIPATELE ROMÂNE  

ÎN EPOCA REGULAMENTARĂ 
 

dr. Mihail-Sorin SPĂTARU
*
 

 

România modernă a început să se contureze în perioada cuprinsă între revoluţia de la 

1821 şi cea de la 1848, când Ţara Românească şi Moldova au făcut primii paşi pe calea 

modernizării statului, a unirii şi independenţei, prin eforturile depuse de noua elită, formată din 

boieri, burghezie şi prin intervenţia marilor puteri.La baza schimbărilor intervenite în toate 

domeniile vieţii: economice, sociale, politice şi culturale au stat legăturile tot mai strânse cu 

Occidentul. Toate laturile vieţii publice şi particulare a elitei şi a celor care aspirau să facă parte 

din ea, purtau pecetea „Europei”. Regulamentul Organic introduce o serie de înnoiri în domeniul 

administraţiei publice. Cea mai importantă a fost separarea puterilor în stat, între ramurile 

executivă, legislativă şi juridică. În acelaşi timp, Regulamentul păstra tradiţia unui executiv 

puternic. Astfel, în ciuda noilor puteri acordate legislativului, domnitorul rămânea figura cheie a 

sistemului politic românesc. 

 

I. PREVEDERI REGULAMENTARE REFERITOARE LA BISERICĂ 

 

În perioada anterioară introducerii Regulamentelor Organice, între stat şi biserică a existat 

o relaţie de stânsă interdependenţă. Domnii, aflaţi la conducerea statului erau ajutaţi de Adunări, 

prezidate de mitropoliţi. În acelaşi timp, domnii, prin intermediul marilor logofeţi, aveau un rol 

deosebit de important în organizarea bisericii. Vechiul echilibru a fost rupt prin introducerea 

Regulamentelor Organice, care au favorizat imixtiunea statului în treburile bisericeşti
1
.  

Modernizarea a cuprins toate instituţiile, inclusiv Biserica – instituţie divino-umană, 

subordonată Patriarhiei din Constantinopol – fapt ce era în contradicţie cu Regulamentul Organic, 

care prevedea independenţa Bisericii naţionale. În conformitate cu acest principiu, începe 

demersul legislativ, prin care Statul era hotărât să aducă în totalitate Biserica sub controlul său, 

cu excepţia problemelor strict religioase. 

Din punct de vedere economic, cea mai importantă dintre legile referitoare la Biserică se 

referă la secularizarea pământurilor mănăstirilor închinate, care reprezentau aproape un sfert din 

teritoriul naţional (25-26%) şi la controlul asupra averilor mănăstireşti. Din punct de vedere 

juridic s-a urmărit redobândirea unui vechi drept al voievozilor români, datând de la întemeierea 

Mitropoliilor, în sec. al XIV-lea.  

Din punct de vedere politic s-a urmărit sprijinul Bisericii naţionale în procesul 

emancipării naţionale: unirea şi independenţa. Şi, nu în ultimul rând, se dorea crearea unor 

instituţii publice, prin care statul să-şi exercite controlul administrativ şi civil asupra Bisericii 

naţionale. Acest proces a început, în timpul domniilor regulamentare, prin înfiinţarea unor 

„ministere”: Logofeţia Credinţei în Ţara Românească (1831) şi Vornicia Credinţei în Moldova 

(1844). Această măsură a fost urmată de crearea unei Case Centrale Bisericeşti, atât în Ţara 

Românească (1834), cât  şi în Moldova (1835)
2
.  

Logofeţia Credinţei „priveghea ca tot clirosul din Valahia să se poarte după orânduielile 

cele întocmite prin sfintele canoane şi să nu se calce pravilele şi legiuirile cele aşezate în acest 

principat”. Marele logofăt al Credinţei trimitea clericii socotiţi vinovaţi spre cercetarea 

mitropolitului şi îşi da acordul faţă de hotărârile pe care ierarhii trebuiau să le pună în aplicare. 

                                                 
*
 profesor gradul I, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti, preot la Biserica „Sfântul Vasile”  din Ploieşti. 

1
 Paul Brusanowski, Stat şi biserică în vechea Românie între 1821- 1925, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 

2010, p. 25. 
2
 *** Ibidem, p. 26. 



 

103 

 

Acesta supraveghea: ocârmuirea averilor mişcătoare şi nemişcătoare ale mănăstirilor, 

şcolile teologice (seminarii), casele de binefacere, spitalele, casa cerşetorilor, evidenţa condicilor 

actelor civile. Toate acestea erau realizate în înţelegere cu episcopii eparhioţi
3
. 

Prin înfiinţarea acestor instituţii administrative se revine, în fapt, la vechiul drept al 

domnilor români din sec. al XIV-lea, când Biserica era subordonată canonic pentru treburile 

duhovniceşti  Patriarhiei ecumenice, iar pentru cele vremelniceşti era subordonată domnului. În 

temeiul Regulamentului Organic, s-a desfiinţat Divanul domnesc, ierarhii bisericeşti şi-au pierdut 

atribuţiile administrative şi judecătoreşti, rămânând doar membri de drept ai Adunării, iar 

mitropolitul preşedinte. Ca urmare, atribuţiile administrative şi civile ale Bisericii au fost preluate 

de Domn şi exercitate prin marele logofăt al credinţei.  

Alegerea ierarhilor bisericeşti cădea în competenţa Adunării Obşteşti, şi se desfăşura, 

după vechiul obicei, cu participarea clericilor  şi a laicilor.  Episcopii erau aleşi, împreună cu 

boierii de întâia treaptă, numai dintre călugării pământeni, cu studii teologice şi confirmaţi de 

domn. Referitor la acest lucru, Regulamentul Organic al Ţării Româneşti preciza, la art. 359, 

următoarele: „După ce se va întări alegerea de Domn, alesul păstor numaidecât să va înscăuna 

într-a sa dregătorie şi o va cârmui după canoanele bisericeşti şi după pravilile şi obiceiurile ce 

sunt legiuite până acum în ţară”. Pentru Moldova, art. 11 al Regulamentului Organic preciza: 

„după această alegere să va întări de Domnul, părinţii aleşi îndată să vor înscăuna în a lor 

sfântă dregătorie, care le vor împlini în cuprinderea apostoliceştilor canoane şi întocmai cu 

toate legile şi obiceiurile păzite până acum în ţară”
4
.  

Mitropoliţii erau aleşi de Adunare şi recunoscuţi canonic de Patriarhia 

Constantinopolului. Potrivit art. 360, din Regulamentul Organic al Valahiei, „mitropolitul se va 

alege dintre trei episcopi ce vor fi în lucrare, adecă al Râmnicului, al Buzăului şi al Argeşului, 

având calităţile cerute ... şi va primi, după vechiul obicei, canoniceasca întărire de la patriarhul 

Ţarigradului”. Şi în Moldova, lucrurile se petreceau asemănător, după cum precizează art. 412 al 

Regulamentului Organic: „mitropolitul va fi pe vechile obiceiuri, ales ... din episcopii eparhioţi a 

Romanului şi a Huşului ... şi va primi, după vechiul obicei, cunoaşterea canonicească a 

patriarhului de Constantinopol”
5
. După Convenţia de la Balta Liman, din 1849, din adunările 

care-i alegeau pe episcopi făceau parte şi membrii Divanurilor, vornicii din lăuntru, logofeţii 

dreptăţii şi 12 reprezentanţi ai clerului – în Ţara Românească, membrii de frunte ai clerului şi ai 

mănăstirilor pământene şi câte 4 boieri din cele dintâi ranguri – în Moldova
6
. 

În privinţa clerului de rând, Regulamentele Organice stabileau că hirotoniile de proţi şi 

diaconi puteau fi efectuate numai cu încuviinţarea scrisă a domnului, în baza raportului 

logofătului bisericesc şi cu condiţia absolvirii unei şcoli teologice. Alegerea egumenilor se făcea  

numai cu aprobarea domnească. Regulamentele interziceau perceperea unor sume de bani pentru 

hirotonie sau instalarea egumenilor, logofătul supraveghind respectarea legilor de către cler
7
. 

Regulamentele Organice stabileau că în competenţa ierarhilor şi a protopopilor intrau 

doar pricinile bisericeşti apărute în rândul clerului, pricinile civile fiind de competenţa instanţelor 

civile. Pentru protejarea demnităţii clericilor implicaţi în chestiuni civile, aceştia erau reprezentaţi 

în instanţă de avocaţi. Preoţii aveau şi unele atribuţii judecătoreşti în cadrul comisiilor de 

împăciuire rurale. Datorită respectului de care se bucura clerul în societate, acesta a beneficiat de 

un tratament deosebit în cadrul justiţiei prin: reprezentarea prin mandatari, respectarea canoanelor 

bisericeşti, judecarea în instanţele civile numai după ridicarea darului preoţiei
8
. 

                                                 
3
 *** Enciclopedia ortodoxiei româneşti, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 370. 

4
 Nicolae Isar, Relaţiile stat-biserică în România modernă (1821-1914). Sinteză şi culegere de texte, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, pp. 61, 64. 
5
 Ibidem. 

6
 *** Enciclopedia ortodoxiei româneşti, p. 17. 

7
 Pr. Ion Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Iaşi, Trinitas, 2012, p. 137. 

8
 Ibidem, p. 138. 
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În această confruntare legislativă, Biserica a apelat la sprijinul Patriarhiei din 

Constantinopol, interesată în păstrarea unor privilegii aducătoare de importante venituri băneşti, 

iar domnii regulamentari au apelat la prevederile Regulamentului, care permitea Adunării 

adoptarea unor legiuiri dezvoltătoare, dar şi la sprijinul Rusiei. 

Pentru a pune capăt abuzurilor existente în administrarea averilor mănăstireşti, 

Regulamentul Organic prevedea că „bunurile nemişcătoare ale eparhiilor se vor arenda la 

mezat” de o comisie formată din: „patru boieri, aleşi de Adunare, patru feţe bisericeşti, 

desemnate de mitropolit şi logofătul treburilor bisericeşti”. Comisia, prezidată de mitropolit, 

hotăra „partea de contribuţie a eparhiilor către stat, în folosul aşezămintelor de binefacere”. În 

Moldova, o parte din veniturile eparhiilor era destinată seminarului de la Socola, datoriile urmând 

a fi plătite într-o perioadă de zece ani. Nici un împrumut nu se mai putea face, în viitor, fără 

acordul Adunării Obşteşti, cu excepţia datoriilor încheiate de ierarhi, pentru nevoile personale ale 

acestora
9
. 

Aceleaşi reguli au fost aplicate şi mănăstirilor din Ţara Românească şi Moldova. 

Înfiinţarea acestora şi numirea egumenilor nu puteau fi făcute fără consimţământul mitropolitului, 

al logofătului şi fără întărirea domnească. Şi în administrarea averilor mănăstireşti, statul a facut 

un pas înainte, reuşind să atribuie acest drept unei comisii pentru ocârmuirea bunurilor eparhiilor, 

care organiza licitaţii. Bunurile nemişcătoare erau arendate pe trei ani, la mezat, prin contracte de 

arendare supuse întăririi domneşti. De asemenea, erau prevăzute veniturile rezervate pentru 

seminarii, şcoli, aşezăminte de binefacere, iar datoriile mănăstireşti  urmau să se achite în zece 

ani, altele noi nemaiputând fi contractate fără aprobarea Domnului şi a Adunării. În aceste 

comisii, mănăstirile închinate aveau câte un reprezentat de la Ierusalim, Sinai, Rumelia, Muntele 

Athos. 

Trebuie menţionat sprijinul Rusiei, mai ales în domeniul legislativ. Astfel, prin Convenţia 

de la Petersburg, din 17 ianuarie 1834, Rusia obligă Poarta Otomană să recunoască prevederile 

cuprinse în Regulamentul Organic şi „legiuirile dezvoltătoare” introduse în conformitate cu 

acesta. De această dată, domnii erau numiţi şi nu aleşi. 

Noul domn, Alexandru Ghica, a fost înscăunat pe tronul Ţării Româneşti, la 14 octombrie 

1834, la biserica Curtea Veche, unde, în prezenţa înaltului cler, a avut loc ceremonialul de 

învestitură. După citirea şi depunerea jurământului, Alexandru Ghica a fost uns ca domn de către 

locţiitorul de mitropolit Neofit. De la biserică, Alexandru Ghica  a plecat  la  palat, pentru a-şi 

duce la îndeplinire atribuţiile de şef al statului. Domnul avea de rezolvat o mulţime de probleme 

politice şi administrative, printre care şi chestiunea moşiilor mănăstirilor închinate. Această 

importantă problemă a fost  dezbătută în cadrul Adunării Obşteşti, întrunită la 16 noiembrie 1834. 

Cu acest prilej, Barbu Ştirbei, logofătul treburilor bisericeşti, a prezentat o dare de seamă 

referitoare la arendarea moşiilor mănăstireşti. Dacă problema arendării moşiilor mănăstirilor 

pământene a fost rezolvată, în privinţa celor închinate nu s-a ajuns la nici o înţelegere. În aceste 

condiţii, Departamentul treburilor bisericeşti a hotărât că egumenii nu vor putea să arendeze 

moşiile pe un termen mai mare de trei ani şi nici să încaseze veniturile în avans decât pentru cel 

mult un an.  

Această problemă n-a putut fi rezolvată nici după şapte ani de dezbateri. La 3 iulie 1837, 

Adunarea Obştească solicită domnului să hotărască, pe temeiul Regulamentului Organic, partea 

care se cuvenea a fi dată Locurilor Sfinte în conformitate cu vechiul drept al ţării şi documentele 

ctitorilor mănăstirilor închinate
10

. Nici domnitorul nu a găsit o rezolvare într-o problemă, nu atât 

de complicată din punct de vedere juridic, ci mai degrabă economic, pentru cei care trebuiau să 

decidă. Argumentul invocat de domnitor este lipsit de orice bază juridică, dârza împotrivire „din 

partea chiriarhiceştilor locuri”. 

                                                 
9
 *** Istoria Bisericii Române, vol. II (1632-1949), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 

1958, p. 433. 
10

 Ibidem, p. 434. 
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În această situaţie jenantă, pentru autorităţile Statului, Adunarea Obştească hotărăşte 

constituirea unei comisii, care împreună cu episcopii şi cu logofătul bisericesc să cerceteze starea 

mănăstirilor „pentru că unele din sfintele lăcaşuri au ajuns în jalnică stare”. În anul 1840, 

Comisia îşi începe activitatea „cu sarcina de a înscrie în condici toate documentele mănăstirilor 

închinate şi pământene, spre a se cunoaşte averile şi drepturile fiecăreia”
11

.  

Prin acest demers s-a făcut un pas important pentru cunoaşterea şi folosirea potenţialului 

financiar al Bisericii ca o sursă de alimentare a bugetului statului. Pentru o administrare mai bună 

a averilor Mitropoliei şi episcopiilor s-a ajuns la o înţelegere, încă din 1833, între Kiseleff şi 

mitropolitul Grigorie Dascălul, care prevedea în mod expres ca ele să fie scutite de orice 

contribuţie financiară, către casele de binefacere, dar să ţină fiecare câte un seminar, uşurând, în 

acest mod, bugetul statului
12

.  

Consecvent demersului său legislativ de a-şi întări controlul administrativ asupra averilor 

bisericeşti şi mănăstireşti, în anul 1840, Sfatul Administrativ înaintează Domnului un proiect de 

lege, potrivit căruia arendarea moşiilor Mitropoliei urma să se facă la mezat, pe o perioadă de trei 

ani, începând cu 1842, sub supravegherea Departamentului bisericesc. Venitul Mitropoliei urma 

să fie împărţit în şapte părţi. Patru din ele rămâneau mitropolitului, pentru întreţinerea sa, a 

Mitropoliei, a unui vicar, care era preşedinte al Dicasteriei şi directorul Cancelariei, dar şi a  

Consistoriului şi a Dicasteriei, care să privegheze purtarea clerului şi să cerceteze pricinile 

bisericeşti. Din celelalte părţi de venituri una era destinată învăţământului teologic, pentru 

întreţinerea a două seminarii, elementar şi superior, puse sub controlul mitropolitului, care trebuia 

să se îngrijească să aducă dascăli învăţaţi şi de o moralitate deosebită. O altă parte a veniturilor 

era destinată pentru întreţinerea a 14 metoaşe ale Mitropoliei. Din a treia, în valoare de 100 000 

lei, urma să se dea mili, iar prisosul să intre în „casa de rezervă”
13

.  

Din analiza succintă a legii, reiese faptul că veniturile provenite din averile mănăstirilor 

nu erau repartizate în mod raţional pentru satisfacerea celor mai importante şi presante nevoi ale 

Bisericii: construirea, întreţinerea, repararea bisericilor şi a mănăstirilor; ajutorarea caselor de 

binefacere; construirea şi întreţinerea clădirilor destinate învăţământului teologic, susţinerea 

învăţământului teologic. Dimpotrivă, veniturile erau destinate cu precădere pentru întreţinerea 

casei mitropolitului şi a înalţilor ierarhi ai bisericii şi a mănăstirilor închinate. 

Într-o perioadă de profunde transformări social-politice, care vizau emanciparea şi 

formarea statelor naţionale, de la care Biserica nu putea fi exclusă, relaţiile dintre Domn (şeful 

statului şi al executivului) şi Mitropolit (şeful Bisericii şi preşedintele legislativului) au fost 

adesea tensionate de confruntări legislative, pe care Regulamentul Organic le impunea spre 

rezolvare, în consens cu interesul naţional. Această confruntare a început odată cu instalarea în 

scaun a mitropolitului Neofit. Scaunul Ungrovlahiei era vacant, atribuţiile mitropolitului au fost 

încredinţate provizoriu episcopului Neofit al Râmnicului. La 25 iunie 1840, potrivit 

Regulamentului Organic, Domnul invită Departamentul bisericesc să ia măsurile necesare pentru 

convocarea Colegiului electoral. La 28 iunie 1840, Adunarea votează o lege specială „pentru 

formele alegerii mitropolitului”. La votul ce a urmat a doua zi, Neofit a obţinut 49 de voturi din 

76. Ales la 29 iunie 1840, şi întărit de Domn în aceeaşi zi, actul patriarhicesc de confirmare se 

citeşte în biserica Mitropoliei abia la 28 iulie 1840, cu o întârziere greu de justificat, în condiţiile 

în care Domnitorul invitase Adunarea, încă de la 2 iulie 1840
14

, să pună la dispoziţia noului ales 

toate cele necesare, inclusiv jumătate din venitul ce i se cuvenea pe anul în curs.După urcarea sa 

pe scaunul Mitropoliei Ungrovlahiei, Neofit a fost preocupat de stabilirea unor relaţii amicale cu 

ţarul Rusiei, putere protectoare a Principatelor Române, a cărui influenţă în această zonă a 

Europei era de necontestat.  

                                                 
11

 Ibidem, p. 435. 
12

 Paul Brusanowski, op. cit., p. 30. 
13

 Ibidem, pp. 32, 33. 
14

 *** Istoria Bisericii Române, vol. II (1632-1949), 1958, p. 435. 
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La 6 august 1840, mitropolitul Neofit trimite ţarului Rusiei o scrisoare de omagii, 

marcând începutul unei corespondenţe bogate cu guvernul rus, ce va continua şi în perioada 

domniei lui Gheorghe Bibescu. Mitropolitul nu se sfia: „să critice actele de guvernământ ale 

cârmuirii, adică ale Domnului şi miniştrilor săi, arătând nemulţumirile pe care ei le pricinuiau 

prin călcarea sau nesocotirea legilor”
15

. Corespondenţa dezvăluie aspecte importante ale vieţii 

politice româneşti – încălcarea constantă a legilor, a principiului separării puterilor în stat – în 

viziunea mitropolitului, care era şi preşedintele Adunării Obşteşti. Nemulţumit de atitudinea 

autoritară a Domnitorului în viaţa publică, Neofit şi îşi exprima dorinţa de a beneficia de sprijinul 

Rusiei în confruntările politice interne cu Alexandru Ghica şi Gheorghe Bibescu, în problema 

controlului averilor mănăstireşti şi a bisericii de către stat. 

În jurul mitropolitului Neofit s-a construit treptat o opoziţie puternică, susţinută de 

episcopii Argeşului şi Buzăului, a cărei influenţă a sporit în viaţa publică. Această opoziţie, 

condusă de mitropolitul Neofit, îşi manifestă în mod deschis dorinţa de a pune în practică 

prerogativele atribuite Adunării Obşteşti – puterea legislativă – cu atribuţii prevăzute clar în 

Regulamentul Organic, care trebuiau să fie respectate de toate instituţiile şi persoanele cu atribuţii 

publice. Şi, nu în ultimul rând, construcţia unui stat modern în Principate trebuia să aibă ca model 

statele occidentale. 

În replică, Alexandru Ghica trimite mitropolitului Neofit un ofis, la 29 ianuarie 1841, prin 

care îl roagă să ia atitudine publică faţă de acei membri ai legislativului care, „prin abateri de 

multe ori fără nici o înclinare cu firea pricinii”, împiedicau lucrările Adunării în sensul dorit de 

Domn. Aşadar, puterea acestuia era limitată de Adunarea Obştească care putea să dea un vot 

negativ proiectelor sale legislative. Date fiind atribuţiile sale, atât în domeniul legiferării, cât şi în 

cadrul puterii executive şi într-o anumită măsură, în materie judecătorească, Domnul putea 

reduce pedeapsa condamnaţilor sau îi putea graţia. În consecinţă, separarea puterilor în stat era 

imperfectă şi lăsa loc unor permanente interpretări, folosite de Domn pentru a-şi impune voinţa în 

actul de guvernare.  

Confruntările dintre mitropolit şi domn continuă, pentru că Alexandru Ghica este 

nemulţumit de purtarea episcopilor Ilarion şi Chesarie care, prin atitudinea lor „dă prilej de 

rătăciri anarhiceşti între norod”, atrăgând atenţia mitropolitului Neofit că stăpânirea se vede 

silită „să ia măsuri de priveghere şi de mărginire” împotriva acestora. Aceste măsuri de 

supraveghere a episcopilor, lideri ai opoziţiei şi colaboratori ai preşedintelui Neofit, 

demonstrează un fapt evident, că preşedintele Adunării a jucat un rol activ în viaţa publică, fapt 

ce a atras o confruntare permanentă pe probleme legislative cu domnitorul Ţării Româneşti, 

Alexandru Ghica, dar şi cu succesorul acestuia, Gheorghe Bibescu, tensionând relaţiile dintre 

domn şi mitropolit. 

Şi în  timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, problema cea mai importantă   pentru 

Adunare a fost cea a averilor mănăstirilor închinate. Continuând politica de introducere a 

controlului asupra averilor mănăstirilor închinate, la 15 mai 1843, Bibescu a întărit legea votată 

de Adunarea Obştească pentru oprirea, în viitor, „a egumenilor tuturor mănăstirilor de a mai da 

locuri cu embatic fără ştirea stăpânirii”. Cu ajutorul Rusiei se adoptă o soluţie în problema 

averilor mănăstirilor închinate, prin care se acorda un termen de nouă ani pentru repararea 

mănăstirilor, cu obligaţia Locurilor Sfinte de a da anual 20 000 de galbeni, caselor de binefaceri, 

acestea mulţumindu-se cu 250 000 lei destinaţi şcolilor şi aşezămintelor greceşti din 

Constantinopol. Dar Patriarhia a respins majoritatea propunerilor făcute de autorităţile româneşti, 

acceptând repararea, în decurs de nouă ani, a mănăstirilor şi acordarea a  200 000 lei vechi pentru 

casele de binefaceri, în schimbul făgăduielii că aceste mănăstiri vor fi scutite alte obligaţiile 

statornicite de ctitorii acestora
16

. 

                                                 
15

 Ibidem, p. 436. 
16

 Ibidem.  
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De asemenea, Patriarhia din Constantinopol contesta dreptul Bisericii româneşti de a se 

amesteca în problemele materiale şi în cele spirituale ale călugărilor greci din Principate. Ca 

urmare, consultările dintre autorităţile româneşti şi exarhii Locurilor Sfinte au eşuat, deoarece 

reprezentanţii acestor mănăstiri „nu voiau să cedeze nimic şi se socoteau stăpâni cu drepturi 

depline asupra mănăstirilor închinate şi a averilor lor”, fără nici o bază juridică sau drept de 

proprietate asupra averilor acestora. În acest climat tensionat, răspunsul domnitorului a fost ferm.  

La 23 ianuarie 1845, Gheorghe Bibescu emite un decret prin care desfiinţează „Epitropia 

Sf. Mormânt”, instituită în ţară pe vremea lui Kiseleff, care îşi însuşise drepturi de ocârmuire 

asupra mănăstirilor închinate. De asemenea, Gheorghe Bibescu mai porunceşte că nici o 

mănăstire nu poate face licitaţie pentru o perioadă de timp mai mare de trei ani. La 1 martie 1845, 

mitropolitul Neofit şi logofătul bisericesc, în conformitate cu decretul lui Gheorghe Bibescu şi 

potrivit vechiului obicei, dispunea ca egumenii mănăstirilor închinate să fie numiţi de ocârmuire, 

la recomandarea Locurilor Sfinte, de care depindeau, iar veniturile acestora trebuiau utilizate, în 

primul rând pentru rezolvarea nevoilor lăcaşurilor sfinte din interiorul ţării. Prin acest decret, s-a 

urmărit să se pună capăt scurgerii din ţară a unor importante resurse financiare, care trebuiau 

folosite pentru satisfacerea unor nevoi ale mănăstirilor din ţară „şi nu ca să slujească numai la 

interesurile şi la desfătările unor particulari”. Dar aceste măsuri ale autorităţilor româneşti nu au 

fost respectate de conducătorii mănăstirilor închinate, fapt recunoscut şi de Gheorghe Bibescu. El 

a fost nevoiot să accepte ca arendarea prin licitaţie publică a moşiilor mănăstirilor închinate să 

înceapă în 1852, dată până la care urmau să plătească doar suma de 200 000 lei. 

Neînţelegerile dintre Gheorghe Bibescu şi Neofit au continuat şi pe tema divorţului 

domnitorului, faţă de care mitropolitul şi-a exprimat formal dezacordul, mai ales că era vorba de 

recăsătorirea acestuia. În replică, Bibescu a socotit potrivit momentul ca să-l constrângă, 

supunând pe mitropolit la controlul folosirii bogatelor venituri bisericeşti. Astfel, la 8 martie 

1847, legea clerului a fost adoptată de legislativ, cu toată opoziţia mitropolitului, care a părăsit 

ostentativ Adunarea. În baza vechii legi din 1840, veniturile bisericeşti erau controlate de 

mitropolit, care dispunea după bunul plac repartizarea acestora în părţi cu destinaţie anume, iar 

prisoasele rămâneau în „voia chiriarhilor care procedau singuri la arendarea moşiilor”
17

. 

Noua lege din 8 martie 1847 a schimbat această procedură hotărând ca arendarea moşiilor 

mănăstireşti din Ţara Românească să fie făcută prin licitaţie pe termen de cinci ani. Condiţiile 

erau stabilite de mitropolit şi logofătul bisericesc şi întărite de domn. Legea din anul 1847 anula 

şi alte drepturi ale Bisericii, iar vinderea pădurilor era oprită. Veniturile eparhiilor din Ţara 

Românească erau vărsate la Mitropolie într-o Casă Obştească. Prin această lege, veniturile 

Mitropoliei erau mai bine gestionate şi aveau o destinaţie precisă. O parte din venituri rămânea 

chiriarhilor: 200 000 lei pentru mitropolit şi câte 100 000 lei pentru fiecare episcop. Suma rămasă 

era împărţită în cinci părţi, care aveau următoarele destinaţii: 550 000 lei pentru îngrijirea 

bisericilor, 140 000 lei pentru plata preoţilor Mitropoliei şi ai episcopiilor, 300 000 lei pentru 

seminarii, 300 000 lei pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii şi construcţii, 210 000 lei pentru 

fondul de rezervă. Acest buget urma să fie întărit de către domnul Ţării Româneşti. De asemenea, 

ceea ce prisosea nu se putea cheltui fără aprobarea acestuia
18

. 

Trebuie subliniată preocuparea constantă a lui Gheorghe Bibescu pentru a câştiga 

bunăvoinţa Rusiei, în rezolvarea problemei administrării averilor mănăstirilor închinate şi a 

emancipării Bisericii româneşti faţă de Patriarhia de la Constantinopol. Domnitorul a înaintat 

Imperiului Ţarist mai multe memorii, prin care se afirma punctul de vedere românesc faţă de 

pretenţiile Locurilor Sfinte, care se comportau ca un stat în stat, căutând să înlăture dreptul de 

supraveghere al statului român şi al familiilor fondatoare asupra administrării bunurilor acestor 

mănăstiri şi urmărind să devină stăpâni deplini ai bunurilor acestora.  

                                                 
17

 Ibidem, p. 437. 
18

 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, ediţia 3-a, Iaşi, Trinitas-Editura Mitropoliei 
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Totodată, Gheorghe Bibescu propunea şi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, care 

mergeau de la împărţirea veniturilor mănăstirilor închinate, în diverse proporţii, între statul român 

şi mănăstirile închinate, mergând până la renunţarea acestora din urmă la orice drept, în schimbul 

unei despăgubiri din partea statului român. În ultimul memoriu, din 1848, el îşi exprima speranţa 

că cel puţin în viitor se va găsi o soluţie pentru rezolvarea, în sensul dorit de ţară, a acestei 

probleme. Prin aceste memorii, domnitorul Gheorghe Bibescu solicita rezolvarea unei probleme 

vitale care, ridicată şi în alte acte anterioare, va forma un punct important în programul revoluţiei 

de la 1848, şi va fi rezolvată, potrivit voinţei ţării, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 

În Moldova, punerea în aplicare a Regulamentului Organic a întâmpinat o rezistenţă mai 

dârză. Comisia averilor mănăstireşti a fost desemnată de Adunarea Obştească la 23 martie 1833. 

„Casa Centrală a mănăstirilor”, prevăzută de Regulamentul Organic, a fost înfiinţată de abia în 

1835, când mitropolitul Veniamin Costachi a elaborat un proiect pentru „Organizaţia ocârmuirii 

pământeştilor mănăstiri”, care erau împărţite în patru categorii, după averea acestora. Legea avea 

neajunsuri, care au creat probleme în aplicarea ei, cele mai evidente privind colectarea şi 

destinaţia veniturilor mănăstireşti. Astfel, legea hotăra să se aloce fiecărei stări o anumită sumă 

de bani pentru întreţinerea personalului, iar din ceea ce prisosea jumătate se păstra la Mitropolie 

pentru repararea mănăstirilor şi cheltuieli neprevăzute. Dar, mai grav a fost faptul că legea avea 

să fie pusă în aplicare de abia în anul 1842, după şapte ani de la adoptarea acesteia
19

.  

Această amânare, nejustificată în aplicarea legii, l-a determinat, în 1839, pe Mihail 

Sturdza, să atragă atenţia Mitropoliei şi episcopiilor că acestea trebuiau să-şi achite datoriile în 

termen de zece ani, după care nici un împrumut nu mai era posibil fără acordul Adunării Obşteşti 

şi al domnului. La numai doi ani de la avertismentul lui Mihail Sturdza se putea constata că în 

timp ce datoriile episcopiilor se diminuau, cele ale Mitropoliei creşteau substanţial, fapt ce a 

generat un conflict îndelungat între domn şi mitropolit. Un alt motiv al adâncirii şi prelungirii 

conflictului dintre Mihail Sturdza şi mitropolitul Veniamin a fost determinat de problema 

conducerii mănăstirilor Neamţ şi Secu, care formaseră anterior o singură obşte monahală, 

condusă de un stareţ la Neamţ, reprezentat la Secu printr-un egumen locţiitor.  

Prin hrisovul domnesc din 30 mai 1841, se stabileau, pe lângă latura duhovnicească, o 

serie de alte măsuri de îngrădire a regulilor monahale: oprirea călugărilor de a mai face comerţ şi 

înfiinţarea unei „dicasterii” pentru ocârmuirea acestora. Cu aceeaşi ocazie, Mihail Sturdza 

considera că şi mănăstirile închinate ar trebui să fie supuse la regimul de contribuţie prevăzut de 

Regulamentul Organic la fel ca celelalte mănăstiri ale ţării. Aceste măsuri l-au nemulţumit pe 

mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi. Confruntările dintre domn şi mitropolit au continuat 

până la 18 ianuarie 1842, când mitropolitul Veniamin Costachi, apărător al Bisericii moldovene a 

fost nevoit să se retragă din scaun la Mănăstirea Slatina
20

.   

În 1838, cu sprijinul preoţilor şi al credincioşilor, a reuşit să-l împiedice pe  nunţiul papal 

din Viena în încercarea de a instala un episcop catolic în Moldova. În final, austriecii, bazându-se 

pe art. 12 al Tratatului de la Şistov, din 1791, au trebuit să se mulţumească doar cu reclădirea 

bisericii catolice din Iaşi. Şi, condiţionat de mitropolitul Veniamin, vizitatorul apostolic nu putea 

rămâne în Moldova mai mult de 40 de zile în şir şi nici să poarte titlul de episcop.  

Un prim pas în problema administrării averilor mănăstireşti s-a făcut prin legea din anul 

1844. În conformitate cu noua lege referitoare la ocârmuirea avutului bisericesc, s-a creat în 

Moldova Departamentul averilor bisericeşti. Acesta era condus de un reprezentant al Domnului, 

vornicul bisericesc, care avea atribuţii importante: colaborarea cu eparhioţii în aplicarea legii, 

întocmirea contractelor şi colectarea veniturile de la arendaşi, slobozirea sumelor necesare plăţii 

slujbaşilor Departamentului, realizarea catagrafiei averilor bisericeşti şi supravegherea învăţăturii 

în seminariile din Moldova. Primul vornic bisericesc a fost Alecu Sturdza
21

.  
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Conform legii, veniturile Mitropoliei Moldovei, ale episcopiilor şi mănăstirilor erau 

strânse la Iaşi în Casa Centrală. Mitropolitului îi reveneau 5/7 din venituri, sau 4/7, ca şi în cazul 

episcopilor, atunci când veniturile nu depăşeau 350 000 lei. Restul veniturilor erau canalizate în 

trei direcţii: repararea bisericilor prin licitaţie, finanţarea cu 90 000 lei a seminarului de la Socola, 

acoperirea actelor de binefacere şi a cheltuielilor Departamentului averilor bisericeşti
22

.  

Potrivit opiniei savantului Nicolae Iorga, Regulamentele „poartă pecetea 

anticlericalismului francez şi stăpânirii bisericii de stat în Rusia. Viaţa canonică deosebită pe 

care o dusese până atunci Biserica Românească e înlăturată fără cruţare şi fără pietate, fără 

simţ istoric şi fără înţelegere a drepturilor ce derivă din prescripţiile cu caracter nestrămutat şi 

dintr-o practică a atâtor veacuri”
23

. 

Ofensiva legislativă asupra Bisericii în domeniul administrativ şi civil s-a realizat pe calea 

paşilor mărunţi. Ea se va materializa prin adoptarea unor importante legi: legea secularizării 

averilor mănăstireşti şi legea pentru alegerea mitropoliţilor şi a episcopilor eparhioţi şi 

Constituirea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, care au sporit controlul statului în 

treburile administrative şi civile ale acesteia. 

 

II. ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC ÎN EPOCA REGULAMENTARĂ 

 

Epoca regulamentară a funcţionat în baza Regulamentului Organic, redactat şi adoptat în 

timpul ocupaţiei militare ruseşti, act tranzitoriu, care a fost însoţit de nevoile stringente ale 

reformării instituţiilor. Acestei necesităţi au căutat să-i răspundă şi proiectele elaborate de elita 

politică românească, în anii premergători şi mai ales după revoluţia de la 1848, care vizau şi 

problematica organizării bisericeşti şi a învăţământului teologic.  

Regulamentele Organice prevedeau înfiinţarea învăţământului în limba română, sub motiv 

că prin aceasta „s-ar aduce înlesnirea şcolarilor şi desăvârşirea limbii ţării, dar şi pentru că 

toate trebile publice aveau să se trateze în această limbă, care este întrebuinţată şi întru toate 

slujbele sfintei credinţe”
24

. 

Starea jalnică a şcolii teologice româneşti ne conduce în mod imperativ la o soluţie 

radicală – independenţa Bisericii faţă de Patriarhia de la Constantinopol – şi organizarea 

învăţământului teologic care să răspundă nevoilor reale ale Bisericii româneşti. În rezolvarea 

problemei învăţământului teologic românesc, reprezentanţii celor mai de seamă instituţii publice - 

domnul şi mitropolitul – n-au avut abordări diferite, putem vorbi chiar de o cooperare. 

În Moldova, prima şcoală pentru pregătirea preoţilor a fost înfiinţată de mitropolitul 

Veniamin Costachi, în anul 1803, la mănăstirea Socola din Iaşi. Acest seminar se numea „şcoala 

de catihisie” sau „Şcoala pentru învăţătura feciorilor de preoţi”. La acest seminar erau şcolarizaţi 

numai fii de preoţi şi de diaconi. Numele de „Seminarul Veniamin” i-a fost atribuit acestei şcoli 

de către Mihail Sturdza, la 1 ianuarie 1840, în semn de respect faţă de strădaniile venerabilului 

ierarh în domeniul cultural-bisericesc
25

.  

Informaţiile despre organizarea şi funcţionarea procesului instructiv-educativ în acest 

seminar sunt lapidare. Cursurile se desfăşurau în limba română şi aveau drept obiectiv ca 

„sfintele slujbe ale bisericilor să se împodobească şi să poată aduce şi pre norodul cel prost spre 

adevărata cunoştinţă a legii”. De asemenea, merită a fi subliniat faptul că, pe lângă cunoaşterea 

învăţăturilor Sfintei Evanghelii, „şcolarii urmau să fie împodobiţi şi cu ştiinţă de cântările 

bisericeşti”.  
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O analiză a activităţii seminarului din primii ani de funcţionare a scos în evidenţă serioase 

neajunsuri ale procesului instructiv-educativ, fapt ce l-a determinat pe mitropolitul Veniamin să 

intervină, în 1812, cu noi măsuri ce vizau în mod expres îmbunătăţirea programei şcolare şi unele 

modificări în rândul dascălilor. Acţiunile continuă şi în 1820, când Veniamin încredinţează lui 

Gheorghe Asachi reorganizarea Seminarului de la Socola. Pentru realizarea proiectului, 

Gheorghe Asachi s-a deplasat în Transilvania, unde, timp de şase luni, a studiat organizarea 

învăţământului teologic din şcolile româneşti. Acesta s-a întoars în Moldova, însoţit de patru 

profesori cu experienţă în domeniul didacticii: Vasile Pop, Vasile Fabian zis Bob, Ioan Manfi şi 

Ioan Costea, care urmau să preda disciplinele: retorică, poetică şi limba latină. Activitatea lor s-a 

încheiat la începutul anului 1842, când mitropolitul Veniamin a fost nevoit să se retragă din 

scaun, iar unii dintre profesori s-au reîntors în Transilvania
26

. 

În epoca regulamentară, învăţământul teologic nu s-a dezvoltat prea mult cu toate că 

Regulamentul Organic al Moldovei, intrat în vigoare la 1 iunie 1832, prevedea că nici o persoană 

nu putea să acceadă în tagma preoţească dacă nu absovise studii teologhice în seminarul Socolei. 

Pentru acest seminar urma să fie alocată suma de 60 000 lei, provenită din contribuţia 

Mitropoliei, episcopiilor şi a unor mănăstiri pământene şi închinate. Pentru buna desfăşurare a 

activităţii sale Regulamentul Organic prevdea constituirea unei Epitropii şi elaborarea unui 

Regulament. Potrivit acestuia, seminarul putea să şcolarizeze 200 de elevi, cu întreţinere 

completă, cu angajamentul că se vor hirotoni la împlinirea vârstei de 25 de ani. În caz contrar 

trebuiau să restituie cheltuielile de şcolarizare. Datorită resurselor financiare modeste, n-a fost 

posibilă înfiinţarea unor seminare pe lângă episcopii, aşa cum prevedea Regulamentul Organic. 

Mai mult, în 1848, Seminarul de la Socola a rămas numai cu ciclul inferior, de 4 ani, ciclul 

superior fiind reînfiinţat, în 1851, de către Sofronie Miclescu
27

.  

În Ţara Românească, începuturile învăţământului teologic datează din anul 1797, când s-a 

înfiinţat o şcoală modestă pentru pregătirea preoţilor, la Mănăstirea Antim din Bucureşti. 

Ulterior, vechea şcoală de „grămătici” sau de „candidaţi” s-a mutat de la Mănăstirea Antim la 

Mănăstirea Snagov, dar modernizarea acesteia a fost stânjenită de tulburările vremii
28

.  

Pentru Ţara Românească, Regulamentul Organic prevedea înfiinţarea seminariilor din 

Bucureşti, pentru care se alocau 90 000 taleri şi din Craiova, pentru care se alocau 60 000 taleri. 

În baza „Legiuirii pentru  seminaruri, protopopi şi preoţi”, iniţiată de generalul Kiseleff, la 11 

aprilie 1834, s-a prevăzut înfiinţarea seminariilor pregătitoare pe lângă episcopii şi a seminarului 

superior la Mitropolie (1835). Din cauza greutăţilor administrative, din prima jumătate a 

secolului al XIX-lea, statul  s-a implicat nemijlocit, alături de biserică, în organizarea 

învăţământului religios
29

.   

Potrivit legi, seminariile urmau să întreţină şi să şcolarizeze un număr diferit de copii de 

preoţi: câte 20 la episcopiile Argeşului şi Buzăului, 30 la Episcopia Râmnicului şi 40 la 

Mitropolie. Această lege prevedea şi sursele de finanţare a învăţământului bisericesc: veniturile 

provenite din ploconul preoţilor pe anii 1832-1833 pentru construirea localurilor şi ploconul de 

10 lei pe an plătit de preoţi şi diaconi pentru întreţinerea şcolilor. Această contribuţie a slujitorilor 

bisericii „va da feciorilor de preoţi drept de a fi primiţi mai cu osebire în seminaruri”
30

.   

Legea din 1834 va fi completată, în anul 1835, cu două proiecte, primul vizând înfiinţarea 

„Seminarului Central de învăţături îndeplinătoare”, iar cel de-al doilea „întocmirea învăţăturilor 

şi organizarea seminariilor pregătitoare” care fuseseră înfiinţate pe lângă Mitropolie şi 

episcopiile Râmnicului, Buzăului şi Argeşului. Conform noii legi, seminariile eparhiale aveau 

rostul de a-i pregăti, pe parcursul a patru ani, pe viitorii preoţi de enorie.  
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Seminarul Central era menit să instruiască, „în trei clasuri deosebite”, 20 de absolvenţi ai 

seminariilor pregătitoare, proveniţi din toate eparhiile, care să înveţe limbile greacă, latină, 

precum şi „una din limbile cele vii ale Europei”. Din rândul absolvenţior Seminarului Central 

urmau să fie recrutaţi profesorii pentru seminarii sau  personalul de pe treptele superioare ale 

clerului
31

. Deşi legea a intrat în vigoare în anul 1835, unele prevederi au fost puse în aplicare de-

abia după câteva decenii. Astfel, deschiderea cursurilor „Seminarului Central de învăţături 

îndeplinătoare” s-a amânat după anul 1860. Cât priveşte seminariile eparhiale, acestea s-au 

înfiinţat mai rapid: la Mitropolia din Bucureşti (2 februarie 1836), la Episcopia Buzăului (1836), 

la Episcopia Argeşului (1836) şi la Episcopia Râmnicului (1837)
32

. 

 În aceste seminarii, programa şcolară şi disciplinele studiate era destul de cuprinzătoare: 

gramatica, aritmetica, geografia bisericească, tâlcul evangheliilor şi catehism, logica şi istoria 

filosofiei, teologia dogmatică, morală şi pastorală, cronologia, istoria biblică şi bisericească, 

cântarea bisericească, legiuirile săteşti, corespondenţa şi ţinerea registrelor bisericeşti, fizica 

populară, ştiinţa de vaccinaţie şi medicina veterinară
33

.  

Cea mai mare problemă cu care s-a confruntat învăţământul teologic românesc din 

Principatele Române la începuturile sale a fost lipsa personalului didactic. Pentru a suplini lipsa 

personalului autohton, s-a făcut apel la profesori transilvăneni, atât în Moldova cât şi în Ţara 

Românească. Astfel, la Seminarul de la Socola a fost adus bănăţeanul Damaschin Bojâncă. La 

seminarul Mitropoliei din Bucureşti a fost numit director Nicolae Bălăşescu. La seminarul dela 

Buzău a funcţionat ierodiaconul Dionisie Romano, iar la cel din Râmnic a predat preotul 

braşovean Radu Tempea
34

. Aşadar, dascălii ardeleni au avut o contribuţie substanţială la buna 

funcţionare a învăţământului teologic din Moldova şi Ţara Românească aflat la începuturile sale. 

Alături de seminariile menţionate anterior au mai funcţionat multă vreme şcolile de 

„catiheţi” din Moldova şi cele de „grămatici” din Ţara Românească. În Moldova, şcolile 

bisericeşti începătoare de ţinuturi au funcţionat în toate episcopiile. La absolvire, „catiheţii”, 

primeau o dovadă pe baza căreia Mitropolia sau episcopiile îi trimiteau la Socola, pentru a susţine 

un examen sumar. Persoanele care treceau examenul primeau un atestat, care le conferea acestora 

dreptul de a fi hirotonite ca diaconi sau preoţi. Şcolile de catiheţi au funcţionat multă vreme fiind 

necesare pentru a asigura pregătirea personalului pentru parohiile de pe teritoriul Moldovei.  

Noua legiuire, din 8 iulie 1851, referitoare la învăţământul bisericesc din Moldova, 

prevedea că nici o persoană nu mai putea să fie hirotonită dacă nu avea atestat de studii teologice 

şi organiza învăţământul teologic pe grade (trepte). Şcolile bisericeşti ţinutuale, cu o durată de 2 

ani, formau prima treaptă sau secţia primară a seminarului pentru „clirosul mai de jos”, cu o 

durată de 4 ani, iar secţia a doua, pentru „clirosul mai înalt”, avea o durată de 4 ani. Odată cu 

intrarea în vigoare a legii au fost înfiinţate şcoli de „secţia primară”, pentru „clirosul mai de jos”,  

la Socola, la Huşi şi la Roman, iar de „secţia a doua” pentru  „clirosul mai înalt” doar la Socola
35

. 

Cursurile şcolilor de grămătici, care funcţionau în Ţara Românească, aveau o durată de 1-

2 ani, sau chiar mai puţin. În timpul mitropolitului Neofit, se punea problema ca durata cursurilor 

să cuprindă şase luni de învăţătură şi una de practică,  sub motiv că şcolarii bătrâni nu puteau să 

înveţe pe de rost pasaje din Vechiul Testament, soboarele, cunoştinţele pastorale, şcolarizarea de 

1-2 ani fiind considerată inutilă. Şcolile de „grămătici” din Ţara Românească au funcţionat până 

în anul 1861, iar „şcolile „ţinutale” de candidaţi pentru seminarii din Moldova, au funcţionat până 

în anul 1864. Cu începere din aceşti ani, s-a condiţionat hirotonirea preoţilor şi a diaconilor de 

absolvirea cursurilor seminariilor întreţinute de stat
36

. 
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O contribuţie meritorie în organizarea învăţământului din Moldova au avut mitropolitul 

Veniamin Costachi şi Gheorghe Asachi, prin strădaniile cărora şi-a deschis cursurile, în 

noiembrie 1834, Academia Mihăileană din Iaşi. În cadrul acesteia funcţionau: o facultate 

filosofică (2 ani), o facultate juridică (3 ani), cursurile extraordinare de inginerie, agronomie, 

filologie şi arte frumoase. La acestea se adăugau şi cursurile superioare de la Socola (4 ani). Din 

această prestigioasă unitate de învăţământ se va dezvolta, în 1860, Universitatea din Iaşi
37

.  

Conştienţi de faptul că reţeaua şcolară internă se afla la începuturile sale, unii mitropoliţi 

au trimis tineri români la studii peste hotare. Astfel, mitropolitul Veniamin Costachi a trimis 

tineri din Moldova să studieze la: Academia Sf. Sava din Bucureşti, Kiev, Paris şi München
38

. La 

rândul său, mitropolitul Neofit al Ungrovlahiei a trimis tineri munteni la studii în ţările vecine: 4 

la Pesta (1843), 5 la Atena (1844-1845) şi 7 în Rusia (1845), care au studiat la Chişinău, 

Moscova şi Petersburg. Cei mai mulţi dintre aceşti bursieri au devenit profesori la seminariile 

teologice
39

. 

În epoca regulamentară, statul român a declanşat un amplu demers legislativ, care a avut 

ca obiectiv să aducă Biserica sub totala sa supraveghere. De la controlul şi administrarea averilor 

mănăstirilor închinate s-a ajuns treptat la controlul învăţământului teologic, depăşindu-şi 

atribuţiile şi competenţele fireşti care stau la baza organizării societăţii omeneşti. Acest demers s-

a realizat treptat prin adoptarea unor legi care au diminuat rolul Bisericii în treburile 

administrative şi civile şi a sporit controlul Statului în structura administrativă a acesteia. Acest 

obiectiv a fost atins, într-o mare măsură, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.  
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24 IANUARIE 1859 – EVENIMENT ISTORIC CU O SEMNIFICAŢIE 

DEOSEBITĂ 

 

 col. (rtr.) Constantin CHIPER
* 

 

I. UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE (24 IANUARIE 1859) 

 

 Conştiinţa poporului român despre unitatea sa etnică este străveche. Când românii din 

Transilvania coborau la iernat cu turmele lor în Câmpia Dunării sau dincolo de Dunăre, pe ţărmul 

mării, ei auzeau pretutindeni aceeaşi limbă şi vedeau aceleaşi obiceiuri. Tot aşa, când pescarii de 

la „baltă” treceau cu carele lor de peşte peste munţi, spre Braşov, Sibiu, Bistriţa şi mai departe, 

întâlneau aceeaşi limbă şi-şi dădeau seama că este unul şi acelaşi popor. Cărturarii moldoveni 

Grigore Ureche şi Miron Costin au stăruit, încă din secolul al XVII-lea, asupra unităţii românilor, 

arătând că moldovenii cu muntenii şi cu transilvănenii una sunt şi „de la Râm ne tragem”. 

 Dar dacă exista o conştiinţă populară şi una cărturărească asupra unităţii etnice româneşti, 

nu era, în schimb, şi o unitate politică. Astfel, se înfiinţau trei state: unul la miazăzi de Carpaţi, 

Ţara Românească, altul la răsărit, Moldova, şi un al treilea în interiorul lanţului Carpatic, 

Transilvania. Mihai Viteazul a fost singurul domn român care a reuşit să reunească sub stăpânirea 

sa cele trei ţări româneşti, în anii 1599-1600. Această unire nu a durat decât puţină vreme, dar 

amintirea faptei sale nu s-a mai stins niciodată, rămânând îndreptar luminos pentru urmaşi.  

 Primii, care au reluat ideea de unitate naţională, după actul temerar al lui Mihai Viteazul, 

au fost reprezentanţii şcolii ardelene: Petru Maior, Gheorghe Şincai, Inocenţiu Micu-Clain şi Ion 

Budai Deleanu. Încă din 1772, într-un memoriu personal, semnat de mai mulţi înalţi dregători şi 

adresat Austriei, marele ban muntean, Mihai Cantacuzino, arăta avantajele care ar decurge pentru 

Principatele Române, dar şi pentru pacea europeană, dacă Ţara Românească şi Moldova s-ar uni 

şi dacă noul stat s-ar bucura de protecţia comună a Austriei şi a Rusiei! 

 Odată cu veacul al XIX-lea, ideea unirii politice a românilor de pretutindeni a devenit tot 

mai puternică şi a ajuns să se impună ca o necesitate obiectivă. Răpirea Moldovei dintre Prut şi 

Nistru de către Imperiul Ţarist, la data de 16/28 mai 1812, a trezit şi mai mult conştiinţele unor 

bărbaţi luminaţi, pentru intensificarea eforturilor românilor, în scopul făuririi statului naţional 

român.Adresându-se boierilor, într-o scrisoare din 5 aprilie 1821, Tudor Vladimirescu le spunea 

să ia legătura „cu dumnealor boierii moldoveni ca unii ce suntem de un neam, de o lege şi supt 

aceeaşi stăpânire şi ocrotiţi de aceeaşi putere”. În consecinţă, adăuga Tudor: „urmează să ştim 

cele ce se fac acolo, să le vestim acestea de aici ca fiind la un gând şi într-un glas cu Moldova, 

să putem câştiga, deopotrivă, dreptăţile acestor principaturi, ajutându-ne unii pe alţii”. 

 Cărturarii români doreau atunci, din adâncul fiinţei lor, unirea celor trei ţări româneşti. 

Imaginea Daciei vechi, a ţării lui Burebista şi Decebal, ce se întindea pe ambele laturi ale 

Carpaţilor, domina spiritele. Încă din 1818, învăţatul Dionisie Fotino a publicat Istoria vechii 

Dacii. Mihail Kogălniceanu a scos la Iaşi, în 1840, publicaţia „Dacia literară”. Transilvăneanul 

August Treboniu Laurian, împreună cu munteanul Nicolae Bălcescu, au început să dea la iveală, 

din 1845, la Bucureşti, „Magazinul istoric pentru Dacia”, editat în cinci volume. 

 Muntenii, într-un memoriu, cereau domnitorului Gheorghe Bibescu să lupte pentru 

înfiinţarea „regatului dacic”. Numele strămoşilor ajungea să aibă semnificaţia unui adevărat 

program politic: înfăptuirea statului românesc unitar, care răspundea unei necesităţi politice, 

economice, sociale şi culturale. Astfel, se instituia unirea vamală dintre Muntenia şi Moldova, 

aplicată de la 1 ianuarie 1848, precedată de convenţia de comerţ din anul 1835. 

                                                 
*
 vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, preşedintele Asociaţiei Judeţene Cultul 

Eroilor Prahova. 
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 În 1842, tinerii din Muntenia au oferit tronul acestei ţări lui Mihai Sturdza, domnul 

Moldovei, care însă a refuzat să-l primească, de teama intervenţiei Imperiului Ţarist. Unul dintre 

dezideratele partidei naţionale din Moldova, publicate de Mihail Kogălniceanu, în august 1848, 

în Bucovina, era Unirea Principatelor. 

 În timpul domniilor lui Barbu Ştirbei, în Ţara Românească, şi Grigore Ghica, în Moldova, 

ideea unirii a pătruns adânc în spiritele românilor, pe care domnitorii o susţineau. Astfel, Barbu 

Ştirbei, într-un memoriu din 1855, trimis marelui vizir, spunea: „Pentru a fi… interpretul 

credincios al opiniei publice, trebuie să adăugăm că dorinţele unanime ale valaho-moldovenilor, 

cheamă la unirea celor două principate sub un singur cap, chiar dacă acesta ar trebui să fie luat 

de la una din familiile princiare din străinătate, ceea ce ar cruţa cu adevărat o ţară ce a suferit 

de încercările alegerilor şi prefacerilor”. Iar Grigore Ghica, într-un memoriu trimis Congresului 

de Pace de la Paris, la sfârşitul războiul Crimeii (1856), cerea, de asemenea, în chip hotărât – 

Unirea Pricipatelor Române. Mulţumindu-i pentru acest gest, divanul Moldovei declară: „Măria-

ta ai pregătit calea către mântuirea ţării noastre, căci ai sprijinit şi ai pledat înaintea 

aeropagului european întrunirea Principatelor, principiu de mărire, de glorie şi de temeinică 

aşezare a acestei ţări”. 

 Noile Divanuri ad-hoc, alese în octombrie 1857, cereau Porţii Otomane şi Puterilor 

garante următoarele: 

1. Respectarea drepturilor Principatelor şi îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea vechilor 

lor capitulaţii încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 şi 1634; 

2. Unirea Principatelor într-un singur stat, cu numele România; 

3. Prinţ străin, cu moştenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei şi ai cărui 

moştenitori să fie crescuţi în religia ţării noastre; 

4. Neutralitatea Principatelor; 

5. Putere legiuitoare încredinţată unei Obşteşti Adunări, în care să fie reprezentate toate 

interesele naţiei. 

 Prin Convenţia de la Paris, semnată în ziua de 7/19 august 1858, s-au hotărât următoarele: 

Muntenia şi Moldova vor purta numele de Principatele Unite; va exista o Comisie Centrală, cu 

sediul la Focşani, care va pregăti legile; tot la Focşani, va exista o Curte de Casaţie comună şi 

armatele vor primi o organizare identică spre a forma, la nevoie, una singură; în schimb, fiecare 

ţară va avea domnul său, care va cârmui cu ajutorul miniştrilor şi va exista o adunare legislativă. 

Prin aceasta, Convenţia devenea noua Constituţie. 

 Conform Convenţiei de la Paris, din 1858, Adunarea electivă de la Iaşi l-a ales, la 5/17 

ianuarie 1859, pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei. În Muntenia se vorbea la 

început de Gheorghe Bibescu şi de Barbu Ştirbei, foşti domni. Învingând elementele 

conservatoare, reprezentanţii partidei naţionale au reuşit să  determine Adunarea electivă de la 

Bucureşti, să-l aleagă ca domn al Ţării Româneşti, la 24 ianuarie 1859, tot pe colonelul 

Alexandru Ioan Cuza.  

 Un ziarist al epocii, George Valentineanu scria: „Tot Bucureştiul era în picioare de la 

Filaret şi Dealul Mitropoliei până la Băneasa, mişcat de această veste salvatoare şi strigând din 

rărunchii inimii: Trăiască Unirea! Trăiască Cuza Vodă! Trăiască Roşii şi Albii! Trăiască boierii 

şi poporul! Bucuria era în culme. Toţi îşi deteră mâna şi se sărutară ca nişte fraţi. Nu mai erau 

resimţite sentimente separatiste, nu mai erau partide (…). Lacrimi de bucurie ieşeau din ochii 

tuturor”. A fost unul din rarele momente de concordie naţională pe care le-au trăit românii în 

istoria lor.  

 Prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, care a provocat o mare însufleţire în 

Moldova, Muntenia şi Transilvania, înaintaşii noştri au ştiut să împace textul Convenţiei de la 

Paris (din august 1858), cu dorinţa ţării întregi. Astfel, lupta pentru unire a înregistrat un succes 

răsunător, dubla alegere însemnând începutul procesului de construire, pe baze moderne, a 

statului naţional român. 
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 Sugestivă pentru entuziasmul populaţiei româneşti, după dubla alegere a lui Alexandru 

Ioan Cuza, este telegrama trimisă de locuitorii judeţului Fălciu: „Fapta pe care Măria-Voastră 

aţi isprăvit slobozind neamul românesc din boieresc, munca silită… este atât de mare cât nu o 

poate scrie niminia. Dumnezeul părinţilor noştri păstreze zilele Măriei Tale ferice; îl rugăm să ia 

din zilele noastre şi a copiilor noştri şi să adaoge la ale Măriei Tale, să ne pui la cale până la 

sfârşit. Rugămu-te, dă-ne voie ca de acum înainte să te numim Părintele cel bine Voitor şi 

slobozitorul neamului ţărănesc”. 

 

II. ALEXANDRU IOAN CUZA ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNILOR 

 

 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a născut,la 20 martie 1820, într-o mahala a localităţii 

Bârlad. Părinţii săi, vornicul Ioan N. Cuza şi Soltana Cozadini, de origine greacă, i-au asigurat o 

copilărie fericită la moşia lor din localitatea Bărboşi, judeţul Fălciu (a nu se confunda cu Barboşi 

de Galaţi). Şi-a făcut studiile gimnaziale în Iaşi, în cadrul pensionului lui Victor Cuenin,  

desăvârşindu-şi instruirea la Paris, unde a  urmat liceul şi apoi cursuri de medicină şi de drept. În 

perioada 1837-1840 a fost cadet în armată, la arma cavaleriei. Apoi, a lucrat, în calitate de 

membru al Judecătoriei Covurlui, până în octombrie 1845, când şi-a dat demisia, participând 

alături de tinerii revoluţionari români la pregătirea revoluţiei burghezo-democrate din martie 

1848, în Moldova. A fost arestat, împreună cu tatăl său Ioan, cu Costache Negri, Vasile 

Alecsandri, precum şi cu alţi 9 revoluţionari socotiţi periculoşi. Toţi au fost transportaţi, în câteva 

căruţe, la Galaţi şi îmbarcaţi pe un vapor pentru a fi trimişi în Turcia. Intervenţia hotărâtă a 

Elenei Rosetti-Cuza, cu care se căsătorise, la data de 30 aprilie 1844, la Soleşti, judeţul Vaslui, şi 

a consulului francez a reuşit să îndrepte vaporul pe ţărmul Brăilei, ajutându-i să scape cu viaţă. În 

luna mai 1848 Alexandru Ioan Cuza a participat la adunarea de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, 

alături de alţi revoluţionari moldoveni, munteni, bănăţeni şi transilvăneni. 

 După un autoexil, la Paris şi Constantinopol, a revenit în Moldova, însoţindu-l pe noul 

domn al Moldovei, Grigore Ghica, adept al unirii Principatelor Române. În timpul domniei lui 

Grigore Ghica, Alexandru Ioan Cuza a fost numit preşedinte al Judecătoriei Covurlui, lucrând 

aici până în 1851, apoi director al Ministerului de Interne, până în 1853, agă (1853-1856) şi de la 

data de 7 iulie 1856, pârcălab al portului şi oraşului Galaţi. 

 În timpul caimacanului Nicolae Vogoride, Alexandru Ioan Cuza a fost încadrat în armată, 

acordându-i-se, succesiv, gradele de sublocotenent (6 martie 1857), locotenent (24 aprilie 1857), 

căpitan (28 aprilie 1857) şi maior (3 mai 1857). Protestând împotriva falsificării alegerilor de 

către Nicolae Vogoride, Alexandru Ioan Cuza şi-a dat demisia din armată, la data de 6 iulie 1857. 

 După alegerile din septembrie 1857, Alexandru Ioan Cuza a fost rechemat în armată, 

avansat colonel, şi numit în înalta funcţie de locţiitor al hatmanului miliţiei. Ales deputat de 

Galaţi şi membru al Divanului ad-hoc de la Iaşi, Alexandru Ioan Cuza a contribuit la pregătirea 

alegerilor din zilele de 5 şi 24 ianuarie 1859.  

Până la 11 februarie 1866, când a abdicat, Alexandru Ioan Cuza a înfăptuit reforme progresiste în 

domeniile: politic, economic, învăţământ şi cultură, legislaţie şi militar. În timpul  domniei sale s-

au adoptat măsuri pentru unificarea administrativă şi organizarea instituţiilor moderne ale 

statului, inclusiv cea dintâi împărţire administrativă a teritoriului naţional, pe judeţe, oraşe şi 

comune. A fost modificat sistemul de măsuri şi greutăţi şi a fost înlocuit cu sistemul european, în 

vigoare şi astăzi. Tot atunci a fost adoptat Codul Civil modern (napoleonian) precum şi alte acte 

legislative, în spirit european, potrivit cărora se impunea egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a 

impozitelor. Au fost organizate comerţul, meseriile, industria şi transporturile. A fost promulgată 

legea pentru organizarea instrucţiunii publice, prin care învăţământul primar de 4 clase devenea 

obligatoriu, general şi gratuit şi se aşezau pe baze temeinice învăţământul secundar şi cel 

superior, acesta din urmă beneficiind de înfiinţarea universităţilor din Iaşi (1860) şi din Bucureşti 

(1864). Se generaliza alfabetul latin în administraţie şi învăţământ.  



 

116 

 

 Împroprietărirea ţăranilor (desfiinţarea clăcăşiei), legea electorală şi secularizarea averilor 

mănăstireşti au fost acţiuni energice, care au contribuit la progresul general al ţării şi la 

racordarea României la cerinţele civilizaţiei europene. Domnia autoritară a lui Alexandru Ioan 

Cuza a fost impusă de nevoia accelerării reformelor şi a luptei împotriva conservatorilor şi a unor 

proprietari care se opuneau reformelor progresiste. 

 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat Armatei Române o atenţie specială, punând în 

practică multe dintre idealurile anului 1848. A organizat pe baze moderne armata română, fiind 

sprijinit de miniştrii de război Constantin Milicescu, Ion Emanoil Florescu şi Savel Manu. 

Începând cu luna martie 1859, a dislocat unele unităţi de infanterie şi cavalerie din Iaşi la 

Bucureşti, iar pe altele le-a mutat din Bucureşti la Iaşi. A organizat Tabăra Militară de la Floreşti 

Prahova, care a funcţionat din aprilie până în august 1859, aici  fiind instruiţi 12 000 de ostaşi din 

Moldova şi Bucureşti (infanterie, cavalerie, artilerie, grăniceri şi dorobanţi). La data de 1 

septembrie 1862, domnitorul a înmânat, în cadru solemn, pe Câmpia de la Cotroceni, noile 

drapele de luptă, pe care erau scrise cu fir auriu cuvintele: HONOR ET PATRIA, numărul şi 

numele unităţii militare.  

 Dintre înfăptuirile pe plan militar ale acestor ani de glorioasă domnie, mai pot fi amintite: 

introducerea uniformei militare comune şi a echipamentului unic pentru ofiţeri, subofiţeri şi 

trupă, extinderea aplicării Codicei Penale şi a Regulamentului Serviciului Interior moldovean pe 

întreaga armată, unificarea instrucţiei la toate armele din compunerea armatei, înfiinţarea Statului 

Major General, menit să coordoneze întreaga activitate din armată, unificarea Ministerului de 

Război din Moldova cu cel din Muntenia, întrunirea întregii flotile de Dunăre într-un corp unic, 

organizarea Serviciului Sanitar Unificat, centralizarea şcolilor militare în Bucureşti şi unificarea 

programelor de învăţământ ale acestora, înfiinţarea de noi unităţi militare şi reorganizarea pe 

principii moderne a celor existente, introducerea unui sistem de recrutare mult mai echitabil şi 

uşor de realizat în caz de necesitate, crearea unor corpuri specializate de intendenţi şi genişti 

militari, înfiinţarea şcolilor regimentare şi a şcolilor de gimnastică ş.a. 

În anul 1865, efectivul armatei permanente s-a ridicat la 19 365 de ostaşi, iar trupele teritoriale 

aveau 24 548 de oameni. Armata a fost dotată cu mijloace de luptă provenind atât din import 

(Franţa, Italia şi Belgia), cât şi din ţară. Pentru aceasta au fost înfiinţate noi întreprinderi de 

fabricaţie şi reparaţie a armamentului, modernizându-se stabilimentele militare existente: 

Pirotehnia de la Bucureşti, Pulberăriile de la Lăculeţe (Dâmboviţa) şi Târgşor (Ploieşti), 

Arsenalul Armatei din Dealul Spirii (1863), o fonderie pentru ţevi de tun la Târgovişte. S-au 

construit cazărmi în diferite garnizoane din ţară. În Ploieşti a fost construită cazarma din strada 

Torcători, unde a fost cartiruit Batalionul 1, din Regimentul 7 Linie Ploieşti-Bucureşti, iar în 

strada Rudului a fost cartiruit un Escadron de Cavalerie. 

 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, aşa cum aprecia sfetnicul său apropiat Mihail 

Kogălniceanu,   şi-a scris singur istoria: „Faţa ţărei este pagina istoriei lui Alexandru Ioan Cuza. 

Alexandru Ioan I nu are trebuinţă de istoriograf. El singur şi-a scris istoria sa, prin legi, prin 

actele cu cari a făcut el un stat, o societate, alta decât aceea ce i-a fost dată când l-am proclamat 

domnitor”.  

 Totuşi, la sfârşitul anului 1865 forţele reacţiunii, care deveniseră foarte puternice, i-au 

pregătit abdicarea. În noaptea de 11 februarie 1866, mult după miezul nopţii, complotiştii 

sprijiniţi de generalul Haralambie şi conduşi de comandantul gărzii palatului, maiorul Dimitrie 

Lecca (care va deveni ministru de război în noul guvern), au intrat în Palat. Domnitorul a iscălit 

actul de abdicare, fără a opune rezistenţă. Alexandru Ioan Cuza a fost silit să părăsească 

Bucureştiul, îndreptându-se spre Ploieşti, Predeal, Braşov şi, mai departe, spre Viena. A 

peregrinat prin Austria, Italia şi Germania. În momentul plecării, se aflau de faţă membrii 

locotenenţei domneşti şi ai guvernului, cărora Alexandru Ioan Cuza, cu aleasă demnitate, le-a 

spus: „Să dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine fără mine decât cu mine. Să trăiască 

România!”. 
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 Domnitorul s-a stins din viaţă la data de 15 mai 1873, ora 01.30, sub privirile 

neputiincioase ale soţiei sale şi ale medicilor, la hotelul „Europa” din Heidelberg (Germania), 

care-l găzduise până în ultima clipă a vieţii. După obţinerea paşaportului, de către agentul 

diplomatic al României la Berlin, Theodor Rosetti (cumnatul său), abia la 24 mai rămăşiţele 

pământeşti ale fostului domn au fost transportate în ţară, cu trenul mortuar, care au ajuns la 

Ruginoasa la 27 mai 1873. Alexandru Ioan Cuza a fost înmormântat, la 29 mai 1873, la biserica 

de lângă palatul de la Ruginoasa, judeţul Iaşi, cumpărat de la Mihail Sturza (vărul principesei 

Elena Rosetti-Cuza). Au participat mii de ţărani, veniţi din toate colţurile ţării, prieteni devotaţi, 

din rândul cărora nu lipseau Vasile Alecsandri, Costache Negri, Mihail Kogălniceanu, Petre 

Grădişteanu, Petru Poni şi alţii. În cuvântul omagial rostit la mormântul lui Alexandru Ioan Cuza, 

la Ruginoasa, Mihail Kogălniceanu spunea: „Nu greşalele lui l-au răsturnat, ci faptele cele 

mari”. În anul 1944, osemintele domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost depuse la Biserica 

„Trei Ierarhi” din Iaşi, alături de osemintele fostului domnitor Dimitrie Cantemir. 

În conştiinţa românilor Alexandru Ioan Cuza a fost şi rămâne cel dintâi domnitor al României 

moderne, întemeietorul statului naţional român modern. El a condus cu inteligenţă şi dăruire 

acţiunea de propăşire a României pe drumul modernizării. Cu tenacitatea unui om hotărât să 

meargă până la capăt, cu reformele, el a depăşit obstacolele create pe plan intern de conservatori 

şi liberalii radicali, cât şi obstacolele externe venite din partea marilor puteri vecine. S-a străduit 

să introducă statul pe calea civilizaţiei Europei occidentale, cu deosebire a celei franceze, de 

aceeaşi esenţă latină ca şi cea românească. El a avut un sprijin de nădejde în Napoleon al III-lea, 

împăratul Franţei. Alexandru Ioan Cuza a avut un caracter integru, sincer şi cu vederi largi, fără a 

avea idei extremiste. Era spiritual, inteligent, popular şi iubit de popor. N-a dorit să facă cu orice 

chip carieră sau să pună în umbră pe ceilalţi prin mari însuşiri, nu era orator de talia lui Mihail 

Kogălniceanu, nici talentat ca Vasile Alecsandri şi nu avea nici prestigiul lui Costache Negri. 

Era, în shimb, o fire dezinteresată, ce nu se folosise de slujbele avute în administaţie pentru a face 

avere. Nici ca domnitor n-a avut avere.  

Privind în timp, fără ură şi părtinire, Zoe Sturza, sora lui Costache Negri, scria în 1881: 

„Principele Cuza va avea totdeauna o pagină strălucitoare în istoria ţării sale. Căci dacă omul a 

avut slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane, suveranul a fost întotdeauna integru şi 

pătruns de cel mai mare patriotism”.  Pentru români, Cuza a rămas pentru totdeauna Domnul 

Unirii, Domnul Reformelor. 
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ROLUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN DOBÂNDIREA 

INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 
 

dr. Mihail-Sorin SPĂTARU
*
 

 

 Domnia a lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), a reprezentat un moment important în 

dezvoltarea politică a României moderne şi a afirmării, dacă nu încă „de jure”, cel puţin „de 

facto” a independenţei şi a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, proclamată prin legea din 

1872. Biserica, prin slujitorii ei, s-a alăturat susţinerii războiului de independenţă, prin îndemnuri, 

colectări de bani, de ofrande, feşe pentru răniţi, prin prezenţa unor preoţi, călugări, călugăriţe pe 

câmpul de luptă în cadrul Crucii Roşii, pentru îngrijirea răniţilor, alinarea suferinţelor celor 

bolnavi etc. Astfel, Comitetul pentru cumpărarea de arme solicita mitropolitului sprijinul pentru 

subscrierea de ofrande în acest scop
1
. 

 Până la domnia lui Cuza n-a existat o lege care să prevadă condiţiile formării clerului 

militar. În perioada de început, au existat câţiva preoţi militari plătiţi din bugetul armatei. Primul 

„Regulament pentru clerul în armată”, din 1870, prevedea că fiecare regiment trebuia să aibă câte 

un preot militar ortodox. Pentru transpunerea în practică a regulamentului, corpurile de trupă 

înaintau cereri Ministerului de Război, care erau redirecţionate, spre rezolvare, Ministerului 

Cultelor, mitropolitului sau episcopilor eparhioţi. Aceştia numeau preoţii militari, care trebuiau să 

oficieze serviciul divin, să fie utilizaţi în şcolile trupei, să însoţească trupa, iar în caz de război să 

stea la ambulanţă pentru îngrijirea soldaţilor răniţi sau bolnavi. 

 Prin decretul din 1876, se stabilea că toate corpurile de trupă şi unităţile militare  trebuiau 

să aibă preoţi militari. Întrucât bugetul armatei pe 1877, nu permitea acest lucru, preoţii unităţilor 

au fost înlocuiţi cu preoţii de garnizoană, care deserveau unităţile din aceeaşi localitate, dar 

numărul lor era de zece. Această formă de organizare a serviciului religios, cu preotul de 

garnizoană, impusă de guvern în 1877 s-a menţinut şi după războiul de independenţă. Faptul este 

menţionat în 1880 şi în scrisoarea, protosinghelului Agantaghel Guţu, confesorul trupelor din 

garnizoana Craiova: „Sunt aproape 12 ani de când servesc în armată ... şi am avut fericirea de a 

fi eu din partea mumei Biserici, la învingerea repurtată de eroica noastră armată”
2
.    

 Dintre slujitorii care i-au însoţit pe soldaţii români în războiul de independenţă amintim 

pe: arhimandriţii Ghenadie Merişescu şi Ignatie Serian, ieromonahul Veniamion Alexandrescu, 

protosinghelul Sava Dimitrescu şi preotul N. Budişteanu – la garnizoana Bucureşti; 

protosinghelul Agatanghel Guţu – la garnizoana Craiova; ieromonahii Ioachim şi Neofit Racoviţă 

– la garnizoana Galaţi; ieromonahul Irinarh – la garnizoana Brăila; preoţii Ilie Grigoriu şi Narcis 

Creţulescu – la garnizoana Iaşi
3
. Un alt confesor militar, care i-a însoţit pe ostaşii Regimentului 8 

Dorobanţi, a fost arhimandritul Calinic Popovici, superiorul Mănăstirii Nifon
4
. 

 După proclamarea independenţei, clerul s-a aflat alături de armată, autorităţi şi cetăţeni, 

acontribuind la susţinerea uriaşului efort al României, implicate în războiul din anii 1877-1878. 

Mitropolitul primat Nifon s-a aflat alături de Carol I, la 27 mai 1878, când Ţarul Rusiei a vizitat 

capitala României. Cu acest prilej, mitropolitul a subliniat dorinţa de independenţă a României, 

care era gata a-şi da sângele fiilor ei pentru a-şi asigura independenţa”
5
. 

                                                 
*
  profesor gradul I, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti,  preot la Biserica „Sfânul Vasile” Ploieşti. 

1
 Arhiva Sfântului Sinod, Fond Mitropolia Ungro-Vlahiei, dosar 176, 1868, f. 1. 

2
 Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, vol. II (1632-1949), Bucureşti, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1958, p. 526. 
3
 Alexandru M. Ioniţă, Din viaţa şi activitatea Bisericii strămoşeşti, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, pp. 88, 89. 

4
 *** Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei, 

1953, p. 301. 
5
 Ibidem, p. 333. 
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 Cea dintâi măsură luată de Biserica Ortodoxă Română, după declanşarea războiului, a fost 

aceea de a se oficia, în toate lăcaşele de cult, rugăciuni pentru victoria armatei române. Înaintea 

angajării României în luptele din Balcani, un sobor de preoţi în frunte cu episcopul Râmnicului, 

Athanasie Stoianescu, a sfinţit podul pe care urma să treacă armata română. La 7 august 1877, 

mitropolitul primat Calinic Miclescu a dat dispoziţie ca în toate bisericile să se facă priveghi şi 

rugăciune pentru sprijinirea armatelor creştine în luptele cu turcii
6
.  

 Apoi, în ziua de 31 august 1877, la Bucureşti a fost organizată o mare procesiune 

religioasă, pentru victoria armatei ruso-române. Aceasta a început la Mitropolie şi a continuat la 

bisericile mai importante ale oraşului, cu participarea a zece mii de oameni şi a numeroase 

personalităţi ale vieţii publice, între care ministrul de externe şi agentul diplomatic rus la 

Bucureşti. La 8 septembrie 1877, s-a săvârşit în toate bisericile slujba Panahidei, pentru ostaşii 

căzuţi până atunci pe câmpurile de luptă
7
. În această zi, la îndemnul mitropolitului Iosif al 

Moldovei, s-au organizat slujbe de pomenire „pentru ostaşii României şi Rusiei, căzuţi pe 

Câmpul de onoare”
8
.  

 În februarie 1878, când s-a încheiat conflictul, au fost oficiate parastase pentru pomenirea 

ostaşilor căzuţi în războiul de neatârnare
9
. Ataşaţi naţiunii române, unii slujitori ai altarului au 

considerat necesar să sublinieze rolul preoţilor în vreme de război. Aşa a fost cazul diaconului 

Ştefan Călinescu, care în articolul Către preoţii săteni, apărut în revista „Biserica Ortodoxă 

Română”, îi îndemna pe preoţi să-i convingă pe cei rămaşi acasă ca să lucreze şi pământul celor 

aflaţi pe câmpul de luptă
10

. Un alt reprezentant al clerului, arhiereul Silvestru Bălănescu, în 

articolul Biserica română faţă de cei căzuţi în război, pentru credinţă şi patrie solicita preoţilor 

să-i treacă în pomelnice pe ostaşii căzuţi în luptă, să ajute văduvele şi orfanii, să colecteze bani şi 

să înfiinţeze în mănăstiri case pentru orfanii de război”.
11

Arhimandritul Gavriil Răşcanu, a 

publicat articolul Datoriile preotului în armată, în care a evidenţiat că sarcinile preotului militar, 

pe vreme de pace sau război, constau în: oficierea slujbelor, alinarea răniţilor, îngroparea morţilor 

şi acordarea unor sfaturi referitoare la tratamentul aplicat ostaşilor şi prizonierilor inamici
12

.  

 La îndemnurile mitropolitului primat Calinic Miclescu şi ale mitropolitului Moldovei 

Iosif Naniescu, monahi şi monahii au intrat în serviciile medicale ale armatei române. Dintre ei s-

au remarcat monahii de la mănăstirile Cernica, Căldăruşani, Ţigăneşti şi Pasărea
13

 Numărul 

călugărilor încadraţi la serviciul de brancardieri a depăşit 200, iar cel al călugăriţelor infirmiere a 

fost de circa 100
14

. 

 Biserica a reuşit să satisfacă o parte din nevoile armatei române, atât prin ofrande în bani, 

îmbrăcăminte, feşe pentru răniţi, cât şi prin cutii puse în biserici, în care credincioşii să-şi ofere 

obolul lor. În acest sens, mitropoliţii au lansat apeluri şi liste de subscripţie, în teritoriu, cu 

concursul protoiereilor. Astfel, mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, cerea, la 19 mai 1877, 

clerului să primească la biserici cutii pentru colectare de bani şi să recomande enoriaşilor să 

contribuie la ajutarea soldaţilor răniţi
15

. Peste câteva luni, la 14 iulie 1877, mitropolitul Iosif relua 

apelul şi trimitea liste de subscripţie în folosul armatei române
16

.  

                                                 
6
 Alexandru M. Ioniţă, op. cit., pp. 96, 97. 

7
 Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 527. 

8
 *** Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei, 

1953, p. 203. 
9
 Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 527. 

10
 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, ediţia a treia, Iaşi, Trinitas-Editura Mitropoliei 

Moldovei şi Bucovinei, 2008, p. 314. 
11

 Alexandru M. Ioniţă, op. cit., p.  97. 
12

 Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 527. 
13

 Alexandru M. Ioniţă, op. cit., p. 94; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, ed. cit., p. 314. 
14

 Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 528. 
15

  *** Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, vol. III, pp.200, 201. 
16

  Ibidem, vol. IV, 1953, pp. 572, 573. 
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 Dintre ierarhii care au contribuit sume de bani sau obiecte menţionăm pe: Calinic 

Miclescu, mitropolitul primat – 1 000 lei pentru Crucea Roşie, Iosif Naniescu, mitropolitul 

Moldovei – 1 000 lei în folosul armatei, Melchisedec, episcopul Dunării de Jos – 1 000 lei pentru 

armată şi 2 000 lei pentru Crucea Roşie, Athanasie Stoianescu, episcopul Râmnicului – 

îmbrăcăminte, lenjerie, odăjdii, cărţi, Inochentie, episcopul Buzăului – 500 lei, Isaia, episcopul 

Romanului – 500 lei, Miron Romanul de la Sibiu şi Ioan Popasu de la Caransebeş
17

. Alte sume de 

bani proveneau de la profesorii seminariilor şi preoţii învăţători, care au donat jumătate din 

salariu. Astfel, arhimandriţii Ghenadie Enăceanu şi Silvestru Bălănescu, de la Seminarul din 

Bucureşti, au donat jumătate din salariu, din iunie până la sfârşitul războiului
18

, iar preotul 

institutor Constantin Rădulescu din Ocnele Mari a donat câte 10 lei lunar
19

. 

 Alte sume de bani au fost colectate de preoţi şi înaintate pentru sprijinirea ostaşilor răniţi. 

Astfel protoiereul Brăilei colectase, la 30 iulie 1877, 938 lei şi 20 bani
20

. La rândul său, 

mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, a trimis, în mai multe rânduri, Comitetului Doamnelor din 

Iaşi diferite sume colectate de protoiereii din subordine: 159 lei şi 75 bani de la protoiereul 

Sucevei şi 425 lei şi 42 bani de la protoiereul Iaşilor – la 27 august 1877
21

, 208 lei şi 50 bani de la 

protoiereul Iaşilor – la 12 septembrie 1877
22

, 180 lei şi 40 bani de la subprotoiereii Alexievici 

iconomul şi V. Creangă iconomul
23

. Epitropia Bisericii Slobozia din Bucureşti a donat pentru 

armată, la data de  21 septembrie 1877, suma de 1 200lei
24

, aprobată, ulterior şi de Primăria 

Bucureşti.  

 Pe lângă sumele de bani slujitorii bisericii au colectat, pentru soldaţii răniţi, diverse 

obiecte sau produse. Dintre aceste colecte, menţionăm: ofrandele primite de la mănăstirile 

Ciolanu, Răteşti, Poiana Mărului şi Găvanul
25

, 5 pachete de scamă, 10 peşchire [şervete] din 

pânză, 4 cearşafuri, o cămaşă – de la protoiereul Brăilei
26

, cămăşi de pânză, prosoape, prostiri 

[cearşafuri], perne – de la Mănăstirea Agapia
27

,    2 baniţe de păpuşoi – de la preotul Ion Daniloff 

din Vâlcăneşti, judeţul Bolgrad
28

, 206 coţi de pânză, 15 şervete – colectate de protoiereul Iaşilor, 

diverse obiecte – colectate de protoiereul Sucevei
29

. Cooperarea clericilor la colectarea acestor 

ofrande a fost apreciată, la 13 octombrie 1877, de Comitetul Doamnelor din Iaşi, care mulţumea 

clerului pentru „devotamentul şi abnegaţiunea ce şi-a impus în faţa împrejurărilor grele prin 

care trece naţiunea română”
30

.  

 O contribuţie importantă la susţinerea armatei române în războiul de independenţă a avut 

şi clerul din Oltenia
31

. Ierarhul locului, episcopul Atanasie  Stoenescu a îndemnat clerul din 

eparhie să se implice în strângerea de ofrande în folosul oştirii române: „să nu cruţăm nici un 

mijloc şi osteneală de a veni spre uşurarea greutăţilor ţării şi spre ajutorul bravei noastre 

armate”.  

                                                 
17

 Alexandru M. Ioniţă, op. cit., p. 91, 92. 
18

 *** Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, vol. III, pp. 402, 403, 473. 
19

  Ibidem, vol VI, p. 234. 
20

 Ibidem, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei, 1953, p. 199. 
21

 Ibidem, p. 630. 
22

 Ibidem, vol. VI, p. 182. 
23

 Ibidem, p. 668. 
24

 Ibidem, p. 665. 
25

 Alexandru M. Ioniţă, op. cit., p. 92. 
26

 *** Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, vol. V, pp. 199, 200. 
27

 Ibidem, pp. 424, 425. 
28

 Ibidem, p. 631. 
29

 Ibidem, vol. VI, p. 182. 
30

 Ibidem, p. 668. 
31

 A se vedea Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Oltenia în războiul din 1877-1878, în vol. Stat şi societate în 

Europa, I, coord. Sorin Liviu Damean, Lucian Dindirică, Craiova, Editura Universitaria, 2009, pp. 128-139. 
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 Pentru contribuţia sa la susţinerea războiului, acest episcop a fost distins, în 1878, cu 

ordinul „Steaua României” şi cu medalia „Trecerea Dunării”
32

. Apelul său a găsit ecoul cuvenit 

în rândul preoţilor din Loviştea care au donat salariul lor, pe luna septembrie 1877, în folosul 

ostaşilor români plecaţi în războiul de independenţă
33

. De asemenea, Episcopia Râmnicului a 

trimis, în luna noiembrie 1877, încălţăminte pentru soldaţii români de la Plevna şi diverse obiecte 

pentru spitalul de răniţi din Drăgăşani
34

. 

 Alte iniţiative pentru colectarea de bani şi obiecte în sprijinul armatei române au fost luate 

de protoiereii Ştefan Nicolaescu din Gorj şi Şt. Călărăşianu din Turnu Severin
35

. Dintr-un raport 

înaintat primului ministru, la 30 iunie 1877, reiese că, prin strădaniile Comitetului clerical din 

Mehedinţi, au fost colectate, în folosul armatei române următoarele ofrande: 690 lei şi 60 bani, 

900 dramuri scamă, 1 600 oca grâu,   4 545 oca porumb, 1 300 oca orz, 315 oca fasole, 300 oca 

pâine, 200 oca făină, 450 oca orez, 10 oca săpun, 2 oca vacs, 300 dramuri sare de lămâie, 23 

berbeci, 5 juninci, 2 vaci, 2 junci, 1 bou, 1 mânzată, 1 porc, 1 purcea, 1 oaie stearpă, 1 miel
36

. Din 

rândurile donatorilor din judeţul Mehedinţi făceau parte şi următorii preoţi: protoiereul Şt. 

Călărăşianu din Turnu Severin, Ion Vlăduţu din Peri, Ioan Georgescu din Deveselu, Petre sin 

Preda din Gârbovezu de Jos, Andrei Vasilescu din Dobra, Petre Răduţ din Severin, Florea 

Ceuşescu din Ruptura, Ion Săvulescu din Strămşca, Constantin Nicolescu din Lupoaia
37

, 

Constantin Nosdărescu din Broşteni, Mihail fusu din Preşneni, Pârvu Popescu din Siseşti, 

Dimitrie Bricu din Gura Motrului, Ştefan Bălăceanu, Teodor Ştefănescu, Pavel din Stângăceaua, 

Vasile Georgescu, Grigore Stăncescu din Stănceşti, I. Robescu din Fântâna Domnească, I. 

Tăciulescu din Jiana, Dimitrie Nicolaescu din Pluta, Ştefan din Cosoveţ, Marin Ştefan Cioculescu 

din Bălţaţii de Jos, Nicolae Ciovârnache din Bălţaţi
38

, Şt. Negoiţescu din Ţânţaru, Ilie 

Dumitrescu din Boiceşti, Petre Mirodot din Bresniţa, Dimitrie Popescu, Gh. Stăncescu din Turnu 

Severin, Mihai Dinu din Podeni
39

, Şt. Ionescu din Bărboi, Matei Duţă din Tiuleni, Gabriel 

Mateescu, Filip Giurescu din Severin, Constantin Pafmutescu din Cerneţi
40

,  Dimitrie Bălăcescu 

din Grozeşti, C. Albulescu şi Ion Popescu
41

. 

 Printre participanţii la acest război s-a aflat şi Ion Argetoianu, descendent al unei vechi 

familii boiereşti din Oltenia, cu gradul de maior şi funcţia de şef de stat major al Diviziei I 

(general N. Lupu) şi al Diviziei III (col. Gr. Cerchez). În scrisorile adresate soţiei sale, în limba 

franceză, acesta remarca eroismul ostaşilor români, activitatea unor personalităţi ale vremii (Ion 

C. Brătianu, gen. Al. Cernat, col. Gr. Cerchez, Maria Rosetti), dar şi acţiunile comitetelor de 

femei care colectau fonduri pentru sprijinirea efortului de război al ţării noastre
42

. 

 Prezenţa preoţilor pe front a contribuit la ridicarea moralului ostaşilor noştri  participanţi 

la războiul neatârnării. Pentru participarea lor la Războiul de Independenţă, au fost decoraţi şi 

preoţi ca: Agatanghel Guţu, Pafnutie Ionescu, Ignatie Serian, Cristache Manolescu, Gavrilă Ursu, 

Hariton  Mateescu şi Iorgu Cosma din Ruşavăţ, călugărit la Mănăstirea Ciolanu sub numele de 

Gherasim
43

. 
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 Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă, Oltenia la 1877, Craiova, Editura Austrom, 1998, p. 85. 
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 Ibidem, p. 84. 
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 Ibidem, p. 84. 
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 Ibidem, p. 289. 
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 Radu Ştefan Vergatti, Epistole inedite ale unui ofiţer român participant la Războiul pentru cucerirea 

independenţei de stat a României (1877-1878), în „SMIM”, vol. XIV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000-
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 Anul 1878 a fost greu pentru România şi Biserica Ortodoxă Română, deoarece maniera 

Rusiei de a încheia pacea a condus la tensionarea relaţiilor bilaterale. Guvernul otoman a acceptat 

condiţiile Rusiei pentru încheierea armistiţiului, la 19/31 ian. 1878, dar reprezentanţii României 

nau fost invitaţi la negocieri. 

 Oficialii ruşi au adoptat aceeaşi conduită şi la semnarea Tratatului de Pace de la San 

Stefano, la 19 febr./3 martie 1878. Dorinţa marilor puteri de a limita influenţa Rusiei în sud-estul 

Europei, a obligat-o să accepte revizuirea acestui tratat şi convocarea, în vara anului 1878, a 

Congresului de pace la Berlin. Congresul de la Berlin din 1/13 iunie-1/13 iulie 1878 a recunoscut 

independenţa de stat a României şi a deschis ţării noastre libertatea afirmării acesteia pe plan 

internaţional.  

 În aceste împrejurări dificile prin care trecea ţara noastră la sfârşitul Războiului de 

Independenţă, Patriarhia ecumenică a socotit că era momentul să ceară despăgubiri României 

pentru secularizarea averilor mănăstireşti. Cu mult tact, dar şi cu răbdare, guvernul român a tot 

amânat răspunsul, refuzând să dialogheze, pe această temă, cu ierarhii greci. În acest context, 

patriarhul Ioachim al III-lea (1878-1884) a încercat, prin tergiversarea recunoaşterii celor trei 

arhierei titulari aleşi de Sf. Sinod şi prin criticarea  legii organice şi a titulaturii de biserică 

autocefală, să determine România să reia dialogul în chestiunea secularizării averilor mănăstirilor 

închinate.  

Recunoaşterea independenţei de stat a României a impulsionat demersurile pentru recunoaşterea, 

de către Patriarhia ecumenică de la Constantinopol, a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.  

 Tomosul de autocefalie, din aprilie 1885, recunoştea că: „Declarăm ca Biserica Ortodoxă 

din România să fie şi să se numească şi să se recunoască de către toţi  neatârnată şi autocefală, 

cârmuindu-se de către propriul şi Sfântul său Sinod, având ca preşedinte pe mitropolitul Ungro-

Vlahiei şi Primat al României cel după vremi, nerecunoscând în ocârmuirea sa lăuntrică nici o 

altă autoritate bisericească, fără numai pe capul Bisericii Ortodoxe Române”
44

.  

 După decenii de luptă şi într-un climat favorabil după cucerirea independenţei de stat a 

României (1878), Biserica Ortodoxă Română a intrat în rândul Bisericilor autocefale, în 

comuniune cu celelalte biserici surori ale Răsăritului ortodox. Aşadar, Biserica Ortodoxă Română 

s-a dovedit a fi nu numai o călăuză spirituală a poporului drept credincios, ci şi un factor de 

coeziune şi de acţiune a naţiunii române pentru realizarea statului naţional român modern şi 

cucerirea independenţei acestuia. 
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CONTRIBUŢII HARETISTE LA DEZVOLTAREA  

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 
Mariana SIMA

*
 

                                                                                  

I. DESPRE  SPIRU  HARET 

 

 Spiru Haret (1851 – 1912) s-a născut la Iaşi, în familia unui funcţionar. A fost bursier la 

Liceul „Sf. Sava” şi student la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti; tot bursier fiind, în 1878, a 

obţinut la Paris titlul de doctor în ştiinţe matematice. După revenirea în ţară, a fost profesor de 

mecanică raţională, algebră şi geometrie analitică la Universitatea din Bucureşti, iar din 1892 a 

devenit membru al Academiei Române. 

 Activitatea sa politică, în Partidul Naţional Liberal, a fost legată de educaţie şi 

învăţământ, îndeplinind funcţii importante: inspector general, secretar general al Ministerului 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi de trei ori ministru în mai multe guverne liberale, între anii 

1897 şi 1910. În această calitate, a condus reforma învăţământului secundar şi superior, înfiinţând 

cele trei secţiuni ale claselor V – VIII (cursul superior): clasică, modernă şi reală. Legea din 1898 

a instituit certificatul de absolvire (bacalaureatul) şi a stimulat metodele noi în predarea 

disciplinelor de învăţământ. Profesorii erau numiţi în funcţie de valoare. Un an mai târziu, Haret 

a propus spre votare o lege a învăţământului profesional cu planuri de instrucţie şi statute speciale 

pentru şcolile de arte şi meşteşuguri, liceele militare, seminarele teologice. 

  A înfiinţat Biblioteca Pedagogică, în cadrul căreia se tipăreau, prin Casa Şcoalelor, 

traduceri din literatura pedagogică. Prin circularele sale repetate, a determinat sporirea localurilor 

de şcoală;  între 1897 şi 1910, s-au ridicat în toată ţara 2 343 de şcoli, din care 1980 cât timp 

Spiru Haret a fost ministru. Pentru că bugetul statului şi al comunelor nu îngăduia gratuitatea 

unor cărţi necesare şcolii, a dispus ca editarea lor să fie făcută de minister, pentru a le ieftini. 

Spiru Haret a înfiinţat grădiniţele de copii din România, a încurajat concursurile de cărţi 

didactice, a susţinut reviste ca „Şcoala română”, „Convorbiri didactice” etc., a creat şcoli pentru 

adulţi şi cantine pentru copiii săraci şi a iniţiat turismul şcolar. În 1904, a înfiinţat Şcoala 

Superioară de Arhitectură şi Comisia Monumentelor Istorice. 

 Supranumit „omul şcolii” pentru opera sa reformatoare, Spiru Haret este considerat 

organizatorul şcolii moderne româneşti: „Haret n-a fost numai un semănător de idei, dar şi un 

mare creator de energie. A  fost un mare vrăjitor al învăţătorilor. Puţini apostoli au ridicat după 

ei atâţia ucenici  convinşi ca Haret!”
1
. 

 

II. CONTRIBUŢII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

 Un rol important în dezvoltarea învăţământului din Principate l-a avut legea din 1864 

elaborată de C. Poenaru, V. Boerescu, C. Bosianu şi V.A. Urechia, care prevedea generalizarea 

învăţământului primar şi înfiinţarea a cel puţin un gimnaziu în fiecare centru de judeţ. Până la 

1898, în principalele oraşe ale ţării, au apărut gimnazii clasice şi reale unele transformându-se în 

licee. Un alt moment de răspântie a învăţământului l-a reprezentat Legea învăţământului secundar 

şi superior din 1898 (Spiru Haret), care încuraja şi dezvoltarea altor forme de educaţie, în afara 

celor tradiţionale. În 1897, Spiru Haret  ajuns la conducerea Ministerului  Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice va lărgi atribuţiile şcolii, concepând un întreg sistem instituţionalizat de educaţie 

extraşcolară, pentru a lichida analfabetismul şi starea de înapoiere culturală a poporului.

                                                 
*
 profesor gradul I, Colegiul Tehnic „Gh. Lazăr” Plopeni, judeţul Prahova. 

1
 „Tribuna învăţătorului”, Buzău, 1932. 
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 Principalele  forme de educaţie de tip haretist au fost: şcolile de adulţi şi adulte de pe 

lângă şcolile urbane şi rurale, Conferinţele populare, Bibliotecile populare, Cercurile culturale. 

Şcolile de adulţi au fost înfiinţate prin Legea asupra învăţământului primar şi normal primar din 

1896; în 1904, printr-un Regulament, capătă o organizare unitară stabilindu-se  mai multe tipuri: 

şcolile de adulţi de curs primar (pentru analfabeţi şi pentru  ştiutorii de carte), cursurile libere de 

cultură generală, şcoli de adulţi destinate să completeze instrucţia ucenicilor (prin conferinţe)
2
. În 

1904, funcţionau deja  2 000 de  şcoli pentru adulţi
3
, care foloseau metodele instructiv-educative 

tradiţionale, precum: lectura explicativă, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, dialogul, 

exemplul, pilda, conferinţa, şezătoarea culturală, iar ca mijloace: cartea, proiecţiile luminoase, 

experimentul, filmul. Regulamentul din 1904 permitea şi înfiinţarea şcolilor pentru femeile 

adulte, dar acestea  au apărut mai ales în mediul urban, la Bucureşti, Ploieşti, Iaşi ş.a. Programele 

şcolare pentru cursurile audiate de femei cuprindeau mai ales teme de: gospodărie, creşterea 

copiilor, igienă şi medicină populară
4
. Conferinţele populare sunt introduse de Spiru Haret în 

sistemul său de educaţie instituţionalizată din 1897; în 1900, Ministerul hotărăşte susţinerea 

acestora şi în cadrul cercurilor culturale, pentru a asigura pătrunderea informaţiei în cele mai 

îndepărtate sate; prin Regulamentul din 1904 sunt introduse şi în cadrul şcolilor de adulţi şi al 

şezătorilor populare. Ulterior, vor fi prezente  şi în cadrul altor instituţii, precum casele de sfat şi  

de citire, societăţile culturale, casele naţionale, universităţile populare. Tematica era recomandată 

de Minister şi cuprindea probleme de agricultură, industrie casnică, morală, igienă (inclusiv 

eradicarea alcoolismului), istorie
5
. 

  Bibliotecile populare, prin decizia din 16 decembrie 1898, au beneficiat de organizare 

proprie, datorită înapoierii culturale a satelor şi, în special, a legăturii  care îl  unise pe ţăran cu 

şcoala. Se vor înfiinţa câte 10 biblioteci în fiecare judeţ, în paralel cu iniţiativa statului fiind 

înfiinţate altele şi din iniţiativă particulară (învăţători, preoţi)
6
.
 
Au primit sprijin şi din parte Casei 

Şcoalelor, care creând, în 1910, Muzeul şi Biblioteca Pedagogică, au pus în sarcina lor controlul 

bibliotecilor rurale sub aspect statistic, al documentelor şi al activităţilor. În acelaşi an, s-au 

înfiinţat şi bibliotecile populare orăşeneşti (la Ploieşti – pe lângă Şcola de băieţi Nr. 7). Inventarul 

acestora era format din cărţi procurate de stat, judeţ, comună, donaţii particulare, cărţile şcolii şi 

din cele obţinute prin fonduri proprii (cele particulare obţineau cărţi din donaţii, serbări, ajutoare 

acordate de băncile populare etc.). Învăţătorii erau îndrumaţi să folosească lectura artistică şi 

explicativă pentru atragerea cititorilor; s-au născut, astfel, şezătorile literare şi de citire
7
.
 

  Cercurile culturale, la sate, au fost create de învăţători în perioada 1886-1887, şi îşi 

desfăşurau activitatea duminical, lunar sau semestrial pe teme de istoria patriei, literatură, igienă, 

economie (în 1902 existau 444 în toată ţara)
8
. În octombrie 1906, Ministerul Instrucţiunii Publice 

a dispus organizarea acestora şi la oraşe, cum ar fi Bucureşti, Ploieşti, Galaţi etc. În cadrul 

acestora, modalităţile de lucru erau reprezentate de: şedinţele restrânse pentru perfecţionarea 

cadrelor didactice şi şedinţele publice, destinate educării poporului prin conferinţe, povestiri, 

explicaţii, exemple, sfaturi etc.  

                                                 
2
 Regulament pentru şcoalele de adulţi, în „Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice”, nr. 

230, 1904. 
3
 Spiru Haret, Raport adresat M.S. Regelui  asupra activităţii Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, 

Bucureşti, 1903, pp. 118, 119. 
4
 Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, M.C.I.P., dosar  931/1908, f. 37, 38, 41, 47. 

5
 D. Constantinescu, Conferinţele populare, în  vol. „Lui Spiru  Haret …”, Bucureşti, 1911, p. 816. 

6
 N. N. Tiron, Bibliotecile populare, în „Revista  învăţătorilor şi învăţătoarelor din România”, nr. 3 şi 4, 1903, p. 85. 

7
 Raportul d-lui D. Constantinescu, directorul revistei „Convorbiri didactice” şi revizor la Vâlcea, cu privire la 

regulamentul bibliotecilor  populare,  în „Convorbiri didactice”, nr. 4, 1898, p. 199; Raportul d-lui prof. Anghel 

Demetrescu, relativ la înfiinţarea bibliotecilor rurale, în „Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice”, nr.109, 1898, p. 157. 
8
 Referatul d-lui  Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii, dr. C. Angelescu, către Consiliul de Miniştri, în „Buletinul 

Oficial al Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor”, nr. 486, 1919,  p. 148. 
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 În 1910, activitatea lor la oraşe se diminuează ca urmare a apariţiei altor forme de 

culturalizare şi, în anul următor, s-au organizat 8 cercuri culturale în Bucureşti, câte 3 în Ploieşti 

şi Iaşi, câte 2 în Galaţi, Brăila, Bârlad etc. (în 1913, funcţionau, în total, 730 de cercuri)
9
. După 

1918, activitatea pe linia educaţiei populare se reduce, cercurile menţinându-se în domeniul 

metodico-didactic până astăzi, ca mijloc de perfecţionare a cadrelor didactice pe plan local.
 

  Şezătorile populare – formă tradiţională de manifestare culturală – sunt atrase, în 1901,  în 

sfera de acţiune a şcolii. Pentru educarea femeilor, învăţătoarele introduceau în programul 

obişnuit expuneri pe teme de igienă, gospodărie casnică, morală, agricultură etc. Se  

generalizează şi devin mixte în mediul rural (în perioada 1907 – 1908 existau 1 014 şezători)
10

. 

Lecturile din şezători au luat amploare şi, ca urmare, s-au organizat şezători literare şi de citire 

(fără alte activităţi practice). 

 Pe lângă acestea, societăţile de lectură  şi publicaţiile şcolare exemplificau de minune 

definiţia haretiană a scopului învăţământului, acela de a se preocupa şi de educaţia multilaterală a 

tinerei generaţii. Totodată, Haret precizează că: „cea dintâi datorie a şcolii, care ţine înaintea 

oricărei alteia, este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâi condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean 

este de a-şi iubi ţara fără rezervă şi a avea o încredere nemărginită întrânsa şi în viitorul ei”
11

.
    

 
Pentru dezvoltarea sentimentului patriotic, Haret propunea o gamă variată de mijloace 

educative, de la serbările şcolare, unde se recitau poezii patriotice şi se prezentau cântece şi 

dansuri populare, până la excursii pentru cunoaşterea istoriei şi a frumuseţilor patriei. Dându-şi 

seama că societăţile şcolare aveau o activitate complexă, prin numărul mare de participanţi cu 

felurite aptitudini şi prin antrenarea unor mijloace ideale pentru realizarea obiectivelor educative, 

Spiru Haret a legiferat, în 1901, obligaţia şcolilor de toate tipurile de a organiza societăţi şcolare. 

Deşi fiecare societate îşi redacta propriul ei regulament, totuşi, în linii generale, scopul, structura 

de organizare şi formele de activitate erau asemănătoare. Modelul tuturor erau societăţile de 

lectură ale „Junimii române” din Transilvania, şcoli de patriotism, care aveau o mai mare 

vechime şi experienţă şi a căror adoptare şi peste munţi se înscria în seria acelor multiple acţiuni 

de pregătire a unităţii naţionale. Spiru Haret acorda o deosebită atenţie publicaţiilor şcolare, în 

cele mai multe cazuri, organe de presă ale acestor societăţi, apreciindu-le ca excelente mijloace 

de formare a deprinderilor de exprimare literară şi ştiinţifică, de modelare a gândirii personale, a 

imaginaţiei şi sensibilităţii, de valorificare a talentelor. Editarea unei reviste şcolare presupunea: 

spirit de iniţiativă, perseverenţă, angajarea multor aspecte practice ale educaţiei în procesul 

tehnoredactării (scrierea, împodobirea cu desene, şapirografierea, legarea, difuzarea numerelor, 

strângerea de fonduri din abonamente). Aceste modeste venituri, alături de fondurile obţinute prin 

serbări publice sau alte manifestări cultural-sportive, veneau să îmbogăţească bibliotecile 

societăţii şi să asigure organizarea excursiilor în vacanţă
12

.    

   Conducerile liceelor, conformiste şi conservatoare, s-au lăsat greu convinse de „moda” 

de natură să ştirbească autoritatea şcolară prin manifestările de emancipare de sub tutela 

manualelor şi de insubordonarea faţă de un mod didacticist de gândire. Prudenţa a dictat 

directorilor să aprobe cel mult reviste centigrafiate, heliografiate sau şapirografiate, organe ale 

unor firave societăţi literare pe clase, de cele mai multe ori înjghebate pe ascuns la domiciliul 

vreunui elev mai răsărit. Direcţiile unor mari licee din Bucureşti („Sf. Sava”), din Craiova 

(„Carol I”), Iaşi („Internat”) s-au arătat intransigente interzicând asemenea activităţi până în jurul 

anului 1900, când Spiru Haret a oficializat introducerea în şcoli a societăţilor de elevi şi a 

revistelor şcolare.  Din această cauză, mulţi din elevii talentaţi vor debuta în presa adulţilor – spre 

exemplu G. Topârceanu – elev al Liceului „Sf. Sava” debutează, la 15 ani, în „Belgia Orientală”. 

                                                 
9
 Regulament de adunare a cercului din ziua  de 25.I.1909, în „Albina”, nr. 26-27, 1909, p. 697. 

10
 Idem, p. 697. 

11
 Spiru Haret, Circulara din 22.IV.1897 către licee, gimnazii, universităţi, în „Operele lui Spiru Haret”, vol. I, 

Oficiale, Bucureşti, Cartea Românească, p. 235. 
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 Ibidem, p. 243. 
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 „Tinerimea română ” de la „Matei Basarab” Bucureşti (1822-1893;1893-1898;1898-1902) 

va organiza, în 1894, un concurs anual de lucru manual; în 1896 va avea loc şi în învăţământul 

secundar extinderea concursurilor anuale la trei probe: istorie naţională, limba română şi desen 

după natură. Organizate anual, în luna mai, din iniţiativa particulară a comitetului de conducere al 

societăţii „Tinerimea româna” şi sprijinită, în mod tacit, de toate şcolile din ţară (fără existenţa 

vreunei aprobări speciale din partea Ministerului Instrucţiunii, până la Primul Război Mondial), 

ele au antrenat, timp de 59 de ani (1884-1943), zeci de mii de elevi din cursul primar şi liceal, au 

încurajat multe talente, au creat o vie emulaţie între şcoli
13

. Au fost reluate, după 1966, sub forma 

„olimpiadelor” şi a concursurilor anuale pe specialităţi, la nivelul şcolilor generale şi al liceelor. 

 În 1896, conform dării de seamă a societăţii, au participat peste 2000 de concurenţi, din 

care peste 440 din provincie (singurul judeţ lipsă a fost Suceava). Pentru învăţământul românesc, 

era o desfăşurare de forţe remarcabilă şi un extraordinar efort de organizare, ţinând seama că nu 

Ministerul, ci societatea trebuia să se ocupe de găzduirea şi hrănirea elevilor din provincie, de 

asigurarea cadrului material, de procurarea celor 150 de premii ce se decernau de obicei
14

. 

 „Democratul” – publicaţie ce apărea la Ploieşti sub conducera lui Aron Trifu – în numărul 

din 27 mai 1899, anunţa că la concursul pentru studiul Limbii române, al Desenului după natură, 

al Caligrafiei, ţinut în ziua de 9 mai  1899 de către societatea  ştiinţifică şi literară „Tinerimea 

Română”, din Bucureşti  au fost premiaţi 28 de elevi ai liceului  din Ploieşti. Distribuirea 

premiilor a avut loc la Ateneul din capitală (limba română - 11 premii, desen - 11 premii, 

caligrafie  - 6 premii).  În numărul  din 24 iunie 1899, era anunţată expoziţia de desen a Liceului 

din Ploieşti, „Sf. Petru şi Pavel”, în sala mare de recepţie şi în sala bibliotecii liceului – lucrări 

executate de elevi sub conducerea profesorului Dem Georgescu. În pagina 3 se reamintea că: „la 

concursul din Bucureşti, ţinut de societatea ştiinţifică literară «Tinerimea Română», liceul nostru 

a fost clasificat întâiul, obţinând anul trecut 8 premii şi anul acesta 17 premii, la studiul desenului 

şi caligrafiei”. (au fost făcute şi donaţii din partea familiei fostului prefect Răşcanu)
15

. 

  În 1891 apare Revista Tinerimei – „organ scientifico-literar al cursului superior de la 

liceul din Ploiesci” (din care s-a mai conservat un singur exemplar de 16 pagini). A merge pe 

urmele glorioşilor înaintaşi era obiectivul principal al revistei exprimat în articolul program: 

„Cine va îndrăzni să ia o sarcină atât de măreţ şi glorios purtată de luceferii literaturii noastre, 

dacă tineretul de astăzi, generaţiunea de mâine va continua în apatia în care se găseşte acum? 

Iată de ce noi tinerii încă am căutat să păşim din vreme în public, iată de ce îndrăznim să urmăm 

modeşti şi fermi calea presărată de dânşii cu atâtea mărgăritare”. 

 În afară de faptul că este prima revistă şcolară ploieşteană, publicaţia interesează istoria 

literară prin debutul pe care îl prilejuieşte lui George Ranetti, elev în clasa a V-a a liceului. Cele 

două schiţe ale sale: Singur şi Bacalaureatul respiră acea atmosferă decepţionantă a sfârşitului de 

secol. Eroii lor sunt doi tineri care poartă stigmatul mizeriei sociale, morbul ftiziei. Primul, 

singuraticul, trăind obsesia bolii (ambii lui părinţi erau ftizici), „se simţise neîngrijit de nimeni, 

neplâns de nimeni; dar fără să se plângă de nimic”. „Pe figura de 19 ani” a bacalaureatului, 

moartea îşi întinsese stăpânirea tot mai mult. În ultimele clipe, ţinând în mână diploma de 

bacalaureat obţinută cu preţul ultimelor resurse de energie, el exclama: „Bucură-te mumă. Fiul 

tău a învăţat dar … moare !” 

 O altă revistă de mare prestigiu, rod al politicii haretiene de încurajare a societăţilor şi 

revistelor şcolare este „Curierul liceului”, publicaţie de frumoasă tradiţie a liceului „Sf. Petru şi 

Pavel” din Ploieşti. La 10 martie 1908 a apărut primul număr din Revista cursului inferior (Liceul 

„Sf. Petru şi Pavel”) cu apariţie bilunară, sub conducerea lui Zaharia Bărbulescu şi administraţia 

lui C. Candiano, elevi în clasa a III-a clasică.  
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 În introducere, se schiţează scopul revistei: „Scopul nostru scoţând această modestă 

revistă a fost să dăm colegilor pe un preţ cât mai mic, o lectură folositoare şi interesantă în 

acelaşi timp…De asemenea, vom încuraja pe colegii cu talent, publicându-le lucrările”. Primul 

număr este şapirografiat. Începând de la al II-lea număr (27 martie 1908), revista va apărea 

tipărită. De la 5 ianuarie1909 se va numi „Curierul liceului”, exprimând chiar şi în titlu, 

caracterul de revistă a şcolii. „Curierul liceului” se înscrie printre cele mai bune publicaţii şcolare 

ale timpului prin regularitatea apariţiei, grafica foarte îngrijită şi caracterul ei enciclopedic, de 

natură să satisfacă o gamă destul de largă de gusturi şi preferinţe. Alături de versuri şi poze 

originale figurează reportaje, articole, studii şi, ceea ce o apropie oarecum de revistele literare ale 

maturilor, publicarea sub formă de foiletoane a traducerii unor nuvele sau fragmente de roman, 

unele din ele pentru prima oară semnalate în bibliografia de specialitate: Cărăbuşul de aur de 

Edgar Poe, Aprinzătorul farului de H. Sienkiewicz, Podul Diavolului de Al. Dumas etc
16

. 

 În sprijinul programelor enunţate de mai toate revistele de elevi, la începutul sec. al XX-

lea, când politica şcolară a lui Spiru Haret ţintea creşterea rolului educativ al şcolii pentru 

atingerea marilor idealuri naţionale, „Curierul şcolii” tindea să devină un loc de confluenţă 

spirituală a elevilor de pe tot cuprinsul ţării: „În paginile unei reviste ca a noastră, colegii din 

părţi cu totul deosebite ale ţării se vor întâlni, îşi vor cunoaşte sentimentele, vor lega prietenii cu 

influenţă covârşitoare asupra vieţii lor întregi, rămânând în grija împrejurărilor de a-i face să se 

întâlnească mai târziu şi să se cunoască personal”
17

. Revista şi-a onorat intenţia de a fi o tribună 

deschisă elevilor din toată ţara. Cu un an înainte (din octombrie 1909) ea primise şi colaboratori 

externi Pavel (Paul) Papadopol, cunoscut profesor-publicist şi animator de reviste şcolare, 

colaborează în 1909 cu epigrame şi poezii. În acelaşi an, debutează şi I. Al. Sîn Giorgiu, elev în 

clasa a VI-a la liceul „Laurean” din Botoşani, cu un sonet de factură parnasiană. În numărul 10 

din 20 februarie 1910 îşi face debutul, ca oaspete, Alexandru Gh. Coşbuc, unicul fiu al poetului 

George Coşbuc, elev la un liceu bucureştean, mort într-un accident de automobil la Băleşti 

(Oltenia), în 1915, când nu împlinise 20 de ani. Acesta publică în revista ploieşteană Impresii 

despre Câmpulung, anunţându-se, încă de la acea vârstă, ca un  demn urmaş al tatălui său. Dintre 

tinerii poeţi ploieşteni pe care i-a lansat revista, s-au desprins două speranţe: Stelian Morcovescu 

(pseudonimul lui Sandu Teleajen) care încă de pe băncile şcolii, în 1910, scoate volumul Lacrimi 

de copil şi Constantin Stoika, viitorul erou al Primului Război Mondial. 

 În afara revistelor şcolare amintite, în 1891 apărea „Ţara”, revista Cursului Superior al 

liceului din Ploieşti, „Revista cursului inferior” şi „Şcoala nouă”- revista Cursului Superior, din 

1893. În 1899, clasa a II-a a Liceului „Sf. Petru şi Pavel” redacta „Furnica”, iar în 1905 apărea o 

altă revistă a elevilor liceului, numită „Aurora”.  Alături de „Curierul liceului”, „Tinerimea  

română”, „Activitatea tinerimii”,  acestea au constituit  un mijloc de afirmare a talentelor creative 

ale elevilor prahoveni, înainte de Primul Război Mondial. 

 Studiind întreaga mişcare a instituţiilor educative se desprinde tendinţa constituirii lor 

într-un sistem educaţional independent de şcoală şi conturarea unor subsisteme instituţionale de 

profil pentru educaţia populară: subsistemul şcolilor de adulţi, cuprinzând şcolile de acest fel 

organizate de armată, de diversele societăţi culturale, de şcolile urbane şi rurale, de mănăstiri, 

închisori etc.; subsistemul bibliotecilor înglobând bibliotecile militare, şcolare, parohiale, din 

închisori, bibliotecile diverselor societăţi culturale etc; subsistemul instituţiilor muzeale însumând 

muzeele de artă, etnografice, ştiinţifice, muzeele săteşti etc.; subsisteme cu caracter zonal 

(instituţiile culturale transilvănene, moldovene, bănăţene, muntene etc.) sau local (societăţile 

artistice bucureştene, societăţile culturale gălăţene ş.a.), subsisteme conturate în funcţie de  mediu 

(societăţile culturale, orăşeneşti şi societăţile culturale săteşti etc.). Aceste coordonate pun în 

evidenţă viabilitatea şi supleţea întregului edificiu, calităţi ce au permis întemeierea ulterioară  a 

sistemului şi continua lui perfecţionare. 
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 Paralel cu acest ansamblu, în ţara noastră a evoluat, începând cu ultimul deceniu al 

secolului al XIX-lea şi sistemul extraşcolar haretist, care însuma instituţii cu adânci rădăcini în 

experienţa trecută a şcolii româneşti şi a cadrelor ei. Cele două sisteme şi-au schimbat treptat 

poziţia, situaţie în care sistemul şcolar, astfel extins, a constituit baza în activitatea de educaţie 

organizată a populaţiei, sistemul instituţiilor culturale, continuarea lui, iar la un loc, sistemul 

instituţional al educaţiei permanente. Activitatea de educaţie a poporului, desfăşurată de 

instituţiile cuprinse în cele două sisteme, a fost îndeplinită, în primul rând, de intelectualitate. 

Ceea ce reţine atenţia este faptul că, pe măsură ce educaţia extraşcolară s-a extins, s-au înmulţit şi 

forţele care se angajaseră în a o îndeplini. Mii de intelectuali – savanţi de renume, mari scriitori, 

muzicieni, artişti plastici, oameni de cultură, slujitori ai şcolii, cadre didactice universitare, preoţi 

medici, jurişti, ziarişti – s-au străduit să pună capăt înapoierii culturale a poporului. 

 Conţinutul activităţii educative, bogat şi variat, a fost stabilit prin statute şi programe, fie 

pentru o perspectivă mai îndepărtatată, fie pentru una mai apropiată. S-au abordat probleme 

diverse din aproape toate domeniile ştiinţei şi artei, cunoscute la acea vreme: din istorie, din 

limbă şi literatură, economie, medicină, drept, etică, estetică, ştiinţele naturii, agricultură, 

geografie, astronomie, chimie, filosofie, psihologie, sociologie, politcă, pedagogie, religie, artă 

etc. S-au pus în circulaţie şi s-au lămurit cunoştinţe de ştiinţă şi tehnică, informaţii şi idei legate 

direct de practică, contribuind astfel la ridicarea gradului de cultură generală. S-au format 

convingeri care au determinat atitudini şi comportamente, s-a acţionat asupra conştiinţei şi 

conduitei populaţiei, modelându-le în spiritul cerinţelor vremii
18

. 

 Formele folosite de instituţiile de cultură pentru educare pun în evidenţă faptul că ele nu 

s-au mişcat pe un loc gol. Practic, existau deja modalităţi de activitate culturală şi educativă, 

unele moştenite din bătrâni – serbarea culesului viilor, şezătoarea, spectacolul popular, altele erau 

specifice unor instituţii de cultură româneşti deja constituite – propovedaniile, predicile, 

cuvântările, lecţia etc., multe au fost aduse de tinerii intelectuali formaţi la şcolile din străinătate 

– conferinţele, dizertaţiile, serile literare, recitalurile, concertele etc. Acestora, spiritul novator 

românesc le-a adăugat multe alte forme: adunările populare, manifestaţiile, concursurile, vizitele, 

lecturile publice, aniversările, comemorările, întrecerile sportive, petrecerile, serbările naţionale 

ş.a.,  o multitudine de forme, metode şi  mijloace cu un conţinut extrem de variat
19

. 

 Multe dintre formele de manifestare au fost rezultatul diversificării muncii instituţiilor în 

funcţie de scopurile urmărite: răspândirea ştiinţei de carte în mase – lecţia, lectura în comun etc.; 

popularizarea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii – conferinţele, dizertaţiile, comunicările ştiinţifice, 

consultaţiile tehnice etc., educaţia politică şi cetăţenească – întruniri, adunări populare, 

manifestaţii, cuvântări, aniversări, comemorări; educaţia în spirit patriotic şi umanitar -  serbări 

naţionale, spectacole de teatru popular, expoziţii de  produse ale artei populare, concursuri de 

costume naţionale, cuvântări, medalioane, centenare etc.; educaţia estetică – spectacole artistice, 

expoziţii de artă, seri literare, microprograme muzicale etc.; educaţia fizică – întreceri sportive, 

campionate, cursuri pe ramuri, serbări sportive etc.; cu scopul organizării timpului liber şi al 

recreării – excursii, petreceri populare, şezători, serate, spectacole, baluri etc. Diversificarea 

formelor s-a  produs şi în funcţie de mijlocul educativ folosit: cartea, ziarul, revista – şezătorile 

de citire, lecturile publice, recenziile, împrumutul, recomandarea şi prezentarea cărţii, lectura în 

comun, lectura independentă etc; exponatele – expoziţiile permanente şi ocazionale şi mijloacele 

auditive – audiţii muzicale, concerte, serate muzicale, recitaluri, microprograme muzicale etc., 

precum şi în funcţie de numărul participanţilor – serbările naţionale, adunările şi spectacolele 

populare, festivalurile etc.; grupuri mici – şezătoarea tradiţională, lecţiile din cadrul cursurilor de 

alfabetizare, a celor de solfegiu şi cânt, de desen şi pictură, de scrimă şi gimnastică etc
20

. 
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 Pionierii activităţii de educaţie, în căutare permanentă de forme noi, din ce în ce mai 

adecvate necesităţilor, au creat  în această perioadă noi modalităţi de comunicare cu publicul, de 

influenţare şi educare a acestuia: seara de calcul, introdusă teoretic în munca culturală de 

învăţătorul D. Popescu prin revista „Albina”, iar practic de dascălul şi animatorul cultural N. 

Stoleru, şezătoarea culturală, jurnalul vorbit, ciclul monotematic de conferinţe, apărut în 

activitatea „Ateneului Român” şi a „Universităţii populare” de la Văleni, semicentenarul şi 

tricentenarul ocazionat de împinirea a 50 de ani de la revoluţia din 1848, respectiv 300 de ani de 

la moartea lui Mihai Viteazul, lectura pe fond muzical (care prefigura montajul literar-muzical) 

etc. Se adaugă povestirea, prelegerea, explicaţia, lectura, conversaţia, demonstraţia, repetiţia, 

sfatul, lămurirea, îndrumarea etc
21

. 

 S-a remarcat totodată, lipsa de pregătire metodică a celor care s-au angajat în această 

dificilă muncă. Cu excepţia cadrelor didactice, şi nici a acestora dacă ţinem cont de faptul că 

pregătirea lor era axată pe vârsta şcolară, această complicată muncă a fost  îndeplinită, mai ales la  

început, fără ca susţinătorii ei să aibă vreo pregătire teoretică, metodică sau practică în domeniul 

activităţii educative. Nenumărate documente ale vremii dovedesc însă că s-au depus eforturi 

pentru suplinirea acestui neajuns. Acestea au luat două direcţii. Una a fost cea a  îndrumărilor 

metodice, cale pe care s-au angajat aproape toate instituţiile de cultură din epocă. Ajunse la 

destinatar prin textul statutelor şi regulamentelor, prin conţinutul hotărârilor, deciziilor, 

circularelor etc., trimise de forurile  superioare prin articole, informări, apeluri, cronici etc. 

publicate în diferite reviste cu caracter popular, direct prin  inspectorii conferenţiari ai Casei 

şcoalelor şi prin revizorii şcolari, îndrumările metodice acordate au deschis drum ideii de 

elaborare a unor lucrări de sinteză pe teme de metodica activităţii educative de masă. În acest 

spirit au apărut lucrările:  Dascălul poporului – creaţie colectivă a învăţătorilor B. I. Grădineanu, 

C. Ionescu-Lungu, I. T. Creţulescu şi B. I. Stoicescu (1900); Conferinţele populare  ţinute de 

învăţătoriii rurali, publicată de Casa Şcoalelor sub îngrijirea lui George Coşbuc (1903); 

Contribuţiune la munca pentru ridicarea poporului – lucrare aparţinând animatorului cultural 

Spiridon Popescu (premiată de Academia Română, în 1904) ş.a. În afara valorii lor practice, 

aceste lucrări au avut o importanţă incomensurabilă  pentru  începutul care l-au făcut pe linia 

elaborării unei metodici în domeniul respectiv
22

. 

 A doua direcţie, în compensarea neajunsurilor legate de lipsa pregătirii metodice a 

cadrelor angajate în activitatea de educaţie, a fost cea a pregătirii lor prin şcoală. În acest scop, în 

planul de învăţământ al tuturor şcolilor normale a fost introdusă, începând cu anul 1901, 

disciplina Datoriile învăţătorilor
23

. De asemenea, examenele de capacitate şi „de înaintare pe loc” 

în învăţământ impuneau candidaţilor unele probe practice: susţinerea unei disertaţii pe o temă 

dată, în primul caz şi al unei conferinţe cu caracter popular, în al doilea. Această modalitate de 

pregătire s-a referit numai la  o parte a cadrelor implicate  şi anume la învăţători. Cealaltă parte a 

animatorilor culturali a continuat să lucreze orientată mai mult de bunul simţ, dar, în unele cazuri, 

cu o dăruire demnă de toată lauda şi cu un entuziasm care au contrabalansat, în bună măsură , 

lipsa pregătirii metodice.  

 Studierea materialului informativ privind mijloacele folosite în practica educaţiei 

extraşcolare, permite constarea existenţei unei varietăţi de căi vizuale: cărţi, broşuri, calendare, 

ziare, reviste, buletine – predominante în activitatea de club, în munca  societăţilor  de lectură, a 

cercurilor culturale şi a bibliotecilor populare. În afara acestor mijloace, în activitatea instituţiilor 

culturale au fost introduse şi nenumărate mijloace intuitive cunoscute din practica şcolară: hărţi, 

tablouri, portretele domnitorilor, diverse instrumente şi aparate, substanţe chimice, materiale 

naturale etc.  
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 Subliniem ca un lucru cu totul deosebit 

folosirea „maşinii de învăţat carte pe analfabeţi”, a 

cărei aplicare experimentală a avut loc cu câţiva ani 

mai înainte ca tipărirea lucrării privind folosirea ei 

să se producă. [Cezar Anastasiu, Abecedarul cu 

figuri, Bucureşti, 1921 – Metoda „şcoalei simple, 

naturală, de învăţat carte cu maşina”, pe 

analfabeţi, pentru adulţi şi copii; Abecedarul 

repetitor –  maşina inventată şi metoda întocmită de 

colonel Anastasiu Cezar din artilerie, de la serviciul 

geografic al armatei, specializat în astronomie, 

Bucureşti, 1921].  

 În şirul mijloacelor auditive folosite trebuie 

să amintim instrumentele muzicale, fără de care 

concertele, audiţiile muzicale, lectura pe fond 

muzical, serile şi şezătorile muzicale n-ar fi putut 

avea loc. Activităţile de club şi sportive nu s-ar fi 

putut desfăşura fără ca instituţiile culturale care le 

organizau, cluburile de petrecere, cluburile şi 

societăţile sportive, să dispună de mijloacele 

corespunzătoare: şah, biliard, popice, domino, mingi 

etc., mijloace socotite recreativ-distractive. 

 Interesul, entuziasmul, spiritul de dăruire, 

preocuparea de a întreprinde acţiuni culturale care să răspundă cât mai adecvat necesităţilor reale, 

precum şi urmărirea reacţiilor populaţiei la măsurile culturale şi educative întreprinse, explică 

încercările de a se folosi rezultatele unor cercetări socio-culturale. În acţiunile întreprinse pentru 

organizarea  de cercuri culturale, şcoli de adulţi şi şezători s-a folosit experimentul. Aceeaşi cale 

o întâlnim în cursurile profesionale  organizate de secţia centrală a Societăţii pentru învăţătura 

poporului român, în conferinţele morale introduse în închisori, în cursurile pentru soldaţii 

analfabeţi, în bibliotecile ambulante pe care Casa Şcoalelor le-a introdus în anul şcolar 1913-

1914, cu titlul de „activitate experimentală”, în mai multe şcoli din Bucureşti etc.  

 Între alte „încercări” cu caracter de cercetare ştiinţifică socio-culturală, s-a folosit ancheta 

pe bază de chestionar, urmărindu-se sondarea de opinii, poziţii şi păreri, formularea unor soluţii 

practice în legătură cu cele mai diverse probleme privind activitatea de educaţie. Pe această linie, 

interesante sunt şi studiul de anticipaţie întreprins  de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al 

Cultelor, cu privire la condiţiile în care ar putea lua fiinţă bibliotecile populare şi ancheta 

învăţământului primar, efectuată la solicitarea Ministerului Instrucţiuniii Publice în anul 1906 -

1907 etc.  

 Tot în şirul „încercărilor” întreprinse acum pentru cunoaşterea ştiinţifică a unor realităţi 

socio-culturale amintim studiul diverselor documente (dări de seamă, rapoarte, referate, note 

informative, situaţii statistice), observaţia şi conversaţia despre a căror menire au relatat revizorii 

şcolari şi referendarii Casei Şcoalelor, în informările lor către Minister. Constatările indubitabile 

ale acestora, din  motive lesne de înţeles şi cu totul independente de cei ce doreau îmbunătăţirea 

situaţiei existente n-au putut însă determina, în toate cazurile, o schimbare totală a realităţii
24

. 

 Întreagul efort al instituţiilor culturale româneşti s-a desfăşurat în luptă cu nenumărate 

greutăţi: baza materială nesatisfăcătoare, măsurile restrictive impuse de stat, barierele politice, 

lipsa de preocupare, de interes şi, uneori, manifestarea unui spirit de ostilitate faţă de luminarea 

                                                 
24

 Referatul d-lui ministru al Cultelor şi Instrucţiunii, către Consiliul de Miniştrii, în „Buletinul Oficial al 

Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor”, nr. 486, 1919, p. 148. 
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poporului, insuficienta pregătire teoretică şi metodică a cadrelor angajate în activitatea de 

educaţie, lipsa de încurajare a acestora, urmărirea, persecutarea şi, uneori, chiar arestarea lor, 

inerţia unor cadre solicitate în această muncă, neglijenţele în activitatea organelor superioare ale 

şcolii ş.a.  Instituţiile concepute de Spiru Haret au evoluat de-a lungul anilor, paralel cu alte 

aşezăminte din sistemul instituţiilor culturale, independente de şcoală: muzee, cluburi, societăţi 

culturale, atenee populare, case de citire, universităţi populare etc. Eforturile nu au fost zadarnice, 

căci în perioada interbelică, în societatea românească analfabetismul nu mai atingea un procent 

atât de ridicat, ca în epoca modernă. 
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TAKE IONESCU PE SCENA POLITICĂ  ROMÂNEASCĂ 

 

                                                                                                     Veronica MERLĂ
*
 

 

 Take Ionescu, ca şi alţi oameni politici români, a fost, în primul rând, un practician al 

politicii, un om de acţiune
1
. Ajuns în anul 1891 ministrul instrucţiei publice şi cultelor în 

guvernul Lascăr Catargiu, Take Ionescu va iniţia o amplă mişcare legislativă de reformare a 

învăţământului, începând cu legea pentru organizarea administraţiei centrale a Ministerului 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice din mai 1892 şi culminând, ca importanţă, cu legea 

învăţământului primar şi primar normal, votate în Cameră în martie 1893, iar de Senat în mai 

1893. De asemenea, un titlu de onoare pentru el a fost ajutorarea fraţilor români de peste Carpaţi, 

provocând o vie agitaţie politică, în anii 1894-1895, prin subsidiile financiare acordate, ca 

membru al guvernului Catargiu, instituţiilor şi jurnalelor românilor din Transilvania şi, în special, 

liceului şi bisericii „Sfântul Nicolae” din Braşov. Fiind divulgate de Dimitrie A. Sturdza, cel care 

citeşte în auzul tuturor sumele exacte ale misterioaselor subvenţii, creează autorului o situaţie 

politică  delicată,  făcându-l  suspect  în  ochii diplomaţiei austro-ungare
2
.  

 La 11 aprilie 1889, Take Ionescu devenea iarăşi ministru al instrucţiei publice şi cultelor 

în guvernul Gh. Gr. Cantacuzino, trecut în ianuarie 1900 la 

conducerea ministerului de finanţe. 

 Deşi timpul avut la dispoziţie a fost scurt, Take 

Ionescu a schiţat liniile de forţă ale unei politici financiare. 

„Cea mai mare greutate - mărturisea el mai târziu - care s-a 

ivit guvernului Cantacuzino când am fost chemat la putere în 

aprilie 1889, a fost orbirea desăvârşită a opiniei publice 

asupra adevăratei stări a finanţelor noastre”
3
. Take Ionescu 

a stopat practica împrumuturilor din străinătate şi a fost cel 

dintâi om de stat român care a propus punerea în valoare a 

bogăţiilor ţării prin intrarea capitalurilor străine în ţară, în 

condiţiile în care capitalurile indigene erau foarte reduse. În 

iulie 1900, guvernul Cantacuzino e nevoit să se retragă. 

Regele nu primise reformele propuse de Take Ionescu
4
. 

 Valoarea lui Take Ionescu va cunoaşte din decembrie 

1904, o nouă recunoaştere, fiind numit ministru de finanţe în 

guvernul Gh. Gr. Cantacuzino
5
. Sufletul întregii legislaţii 

conservatoare din această perioadă a fost Take Ionescu. În 

primăvara anului 1905, el propune înfiinţarea Contenciosului administrativ, prin care se urmărea 

să se dea posibilitatea cetăţenilor să atace orice act abuziv al administraţiei prin recursul înaintea 

Înaltei Curţi de Casaţie
6
. Take Ionescu, autorul proiectului de lege, a susţinut reforma în 

Parlament la 13/26 mai 1905 printr-un discurs care contracara argumentele opoziţiei, legea fiind 

votată cu 102 bile albe contra 10 bile negre. Contenciosul administrativ nu a avut însă o viaţă 

prea lungă, el fiind desfiinţat puţin timp după venirea la putere a liberalilor.  

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 Marin Nedelea,  Istoria României. Compendiu de curente şi personalităţi politice, Bucureşti, 1994, p. 97. 

2
 Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne, Partidul Conservator, Bucureşti, Editura Politică, 1987, p. 169.  

3
 Romulus Seişanu, Take Ionescu. Omul: ideile şi faptele sale. Viaţa sa intimă şi publică. Creatorul. Ziaristul. 

Avocatul. Diplomatul. Opera sa pentru România Mare, Bucureşti, Editura Universul, 1930, p. 126. 
4
 Ibidem, p. 127. 

5
 Ion Bulei, op. cit., p. 262. 

6
 D.A.D., sesiunea ordinară prelungită, 1904-1905, şedinţa din 17 mai 1905, p. 724. 
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 Take Ionescu împreună cu Ioan Lahovary, ministrul domeniilor, a reluat tratativele 

concesionării terenurilor petrolifere ale statului începute în 1904 de guvernul liberal. Lui Take 

Ionescu i se părea imposibil să fii partizan al industrializării şi să nu fii, în acelaşi timp, şi al 

capitalurilor străine. „Am crezut întotdeauna şi nu am încetat niciodată de a crede (…) că sunt 

partizan al capitalurilor străine, că fără ele nu se poate dezvolta munca naţională şi că nu avem 

să ne temem de obiecţiunea că capitalistul străin îmbogăţit va pleca, fiindcă capitalistul poate să 

plece, dar lucrarea rămâne”
7
. În urma campaniei opoziţiei în care rolul principal l-au avut 

liberalii care susţineau atunci acea politică numită „prin noi înşine, prin puterea şi prin voinţa 

noastră”
8
, proiectul lui Take Ionescu de concesionare a terenurilor petrolifere ale statului a fost 

abandonat.  

Ideea de organizare a expoziţiei jubiliare cu prilejul împlinirii a 40 de ani de domnie a 

regelui Carol I, în 1906 a aparţinut tot lui Take Ionescu
9
. Sub semnul unităţii naţionale, aveau să 

participe la expoziţia din Dealul Filaretului şi delegaţii români de pe ambele versante ale 

Carpaţilor. Adunarea Deputaţilor a votat două proiecte de legi cu credite în valoare de 4.500.000 

lei. Expoziţia care era menită să înfăţişeze progresele realizate de România în  dezvoltarea 

economică şi culturală s-a bucurat de un mare succes
10

. 

 În urma marilor tulburări din primăvara anului 1907, activitatea lui Take Ionescu s-a făcut 

simţită în Parlamentul României, mai ales cu ocazia discuţiilor pe marginea importantelor 

proiecte de legi vizând reglementarea chestiunii agrare. Primul dintre proiectele de lege a fost cel 

al tocmelilor agricole, votat la 23 decembrie 1907. Take Ionescu încă membru al Partidului 

Conservator în acel moment, a criticat fixarea, prin lege, a minimului de salariu şi maximului de 

arendă şi stabilirea acestora de către un organ din afara părţilor contractante, comisiile 

regionale
11

. Take Ionescu considera că această prevedere contrazicea legea cererii şi a ofertei, 

dând posibilitatea statului să fixeze preţul muncii. 

 La discuţiile următorului proiect de lege, cel de înfiinţare a Casei Rurale, Take Ionescu a 

vorbit, de data aceasta, ca şef de partid, nemaifiind ancorat în rigidele conveniente ale respectării 

disciplinei doctrinei conservator - carpiste. Legea pentru înfiinţarea Casei Rurale, votată la 21 

februarie 1908, se baza, de fapt, pe o idee ce aparţinea lui Take Ionescu, care preconizase 

înfiinţarea unei Bănci Agricole din 1905, ca ministru de finanţe în guvernul Cantacuzino. 

 Luând poziţii împotriva unor dispoziţii ale proiectului liberal, Take Ionescu critica 

avansul de 15% cerut cumpărătorilor de loturi mici, de 5 ha, cerându-l mai mare, de cel puţin 

20%
12

, critica imposibilitatea care se crea prin proiect ca ţăranul să poată cumpăra mai mult de 2 

loturi, fără a-şi putea forma o proprietate care să depăşească 10 ha. El cerea o lărgire a limitelor 

proprietăţii pentru încurajarea proprietăţii mici
13

. În scopul stimulării cumpărării unor moşii 

întregi de către ţărani, prin înţelegerea directă cu proprietarii, Take Ionescu propune ca suprafaţa 

maximă a acestor moşii să fie de 300 ha. şi nu doar de 150 cum prevedea proiectul
14

. La 12 

aprilie 1908 a fost votată legea pentru mărginirea dreptului de a lua în arendă moşii. Pe marginea 

proiectului şi a prevederilor sale destul de severe, şeful conservator-democraţilor se pronunţa 

într-un discurs ţinut în Cameră, la 25 martie 1908: „Cu acest proiect de lege (…) nu împiedicaţi 

arendăşia, dar striviţi marea arendăşie, limitaţi activitatea omenească, fără în schimb, să aveţi 

siguranţa (…) că veţi avea împuţinarea moşiilor arendăşeşti”
15

.  

                                                 
7
 Ibidem, 1903-1904, nr. 45, şedinţa din 13 aprilie 1904. 

8
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 Ibidem, p.144. 
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 Ibidem, p. 558. 
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 Arătând că, dacă scopul legii ar fi fost într-adevăr, împiedicarea străinilor de la arendarea 

pământului ar fi fost mai simplu de făcut o lege care să interzică arendarea moşiilor la 

străini.Take Ionescu critica propunerea din proiect care interzicea unui arendaş să ţină în arendă 

mai mult de 2 moşii a căror întindere să nu depăşească 4000 ha: „în loc de 20 de străini, veţi 

avea 200, în loc de un mare număr de moşii arendate la câţiva străini, veţi avea un număr mare 

de moşii arendate la foarte mulţi străini”
16

. 

 Legea va fi votată, cu o modificare la acest punct, în sensul că arendaşii puteau să ţină 

mai multe moşii, şi nu doar două. Din toate aceste intervenţii ale lui Take Ionescu se poate 

observa că el era partizanul unei proprietăţi mijlocii, a unei clase de mijloc, dar nu prin 

fărâmiţarea bruscă a marii proprietăţi, ci printr-o desprindere lentă a unei părţi din aceasta, 

urmată de încurajarea legislativă a dezvoltării acestei proprietăţi de mijloc. La 10 decembrie 

1908, în Parlament, Take Ionescu propunea o singură modalitate de a aşeza mai bine viaţa 

economică a ţăranului: „schimbarea proporţiunii dintre proprietatea mică şi proprietatea mare 

în folosul proprietăţii mici”
17

. Aceasta ar fi fost posibilă prin cumpărarea unui bloc de 500-600 

ha. din proprietatea mare şi trecerea lui în proprietatea mică, fie vânzându-l în loturi mici, fie 

arendându-l la cultivatorii de pământ
18

. În privinţa Casei Rurale, Take Ionescu considera că are 

două cusururi; în primul rând va crea, prin achiziţii inegale în teritoriu, regiuni întregi formate 

doar din proprietăţi mici, în raport cu alte regiuni unde va predomina marea proprietate, iar, în al 

doilea rând, Casa Rurală trebuie concepută ca să poată opera pe toată suprafaţa statului laolaltă şi 

pe părţi de moşii întregi, pentru a facilita cumpărarea de loturi de către ţărani
19

. 

 În ceea ce priveşte reforma electorală, Take Ionescu propunea un sistem de trepte: una ar 

fi fost contopirea colegiilor I şi II, lăsând pe al III-lea aşa cum era; altă treaptă ar fi fost colegiul 

unic, „dar cu altă dozare, pentru ca elementele necultivate politiceşte să nu înăbuşe pe 

celelalte”
20

. Expunându-şi principiile în legătură cu sufragiul universal, Take Ionescu considera 

că ţara nu este pregătită pentru aşa ceva, introducerea lui însemnând „şi cezarism, şi anarhie”
21

 

pentru ţară. Pe plan local, el considera că primul pas trebuie să fie făcut nu de la nivelul judeţelor, 

ci de la cel al comunelor, prin contopirea Colegiului I cu Colegiul al II-lea alături de asigurarea 

reprezentării minorităţilor
22

. Mai mult, el argumentează, cu date statistice, soluţiile, arătând că în 

ţară Colegiul I şi al II-lea au împreună 43.594 alegători, în timp ce Colegiul al III-lea, în 1904, 

avea deja 41.376
23

. Acesta duce la concluzia că aplicarea ideii colegiului unic „ar însemna 

încredinţarea vieţii politice a României, încă de pe acum, Colegiului al III-lea
24

. 

 În anul 1910, an în care se prezenta programul Partidului Conservator-Democrat, Take 

Ionescu face o radiografie a stării generale a societăţii conturând critici, dar şi soluţii la diferitele 

probleme existente în ţară. Referitor la problema agrară, el considera că statul trebuie să cumpere 

toate moşiile diverselor stabilimente publice, judeţelor, comunelor şi să le vândă în loturi mici 

ţăranilor
25

. De asemenea, critica încetineala cu care au fost achiziţionate izlazurile, timp în care 

acestea s-au scumpit foarte mult, şi propune ca o treime din costurile acestora să fie preluat de 

stat, iar banii să fie recuperaţi printr-un impozit asupra cetăţenilor, nelăsându-se plata datoriei 

doar în sarcina comunelor rurale care cumpără izlazurile
26

.  

                                                 
16

 Ibidem, p. 1107. 
17

 Discursul d-lui Take Ionescu, rostit în Adunarea Deputaţilor în zilele de 9 şi 10 decembrie 1908, p. 69. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem, pp. 71-73. 
20

 Ibidem, p. 86. 
21

 Ibidem, p. 40. 
22

 Ibidem, p. 42. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem, p. 43. 
25

 Discursul d-lui Take Ionescu, rostit în şedinţele Camerei Deputaţilor de la 24 şi 30 noiembrie 1910, cu ocazia 

răspunsului la Mesajul Tronului, Bucureşti, 1910, p. 9. 
26
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 Referitor la problema agrară Take Ionescu spunea: „Chestiunea agrară şi încă sub forma 

ei mai largă, chestiunea ţărănească, va rămâne pentru tot timpul generaţiei noastre şi poate 

chiar şi pentru generaţiile viitoare, chestiunea de căpetenie care va trebui să formeze grija 

tuturor oamenilor politici”
27

. Referindu-se la problema electorală, şeful conservator-democraţilor 

era de părere că sufragiul universal reprezenta, în condiţiile de atunci, un salt în necunoscut prea 

riscant pentru însuşi statul român, el văzând soluţia, cel puţin pentru o perioadă, în trecerea la 

două colegii
28

. Referitor la armată, Take Ionescu insista pe necesitatea depolitizării acesteia
29

. În 

ceea ce priveşte şcoala, acesta considera că sunt necesare două reforme: scurtarea termenului 

învăţământului secundar şi înfiinţarea învăţământului primar superior, iar în domeniul bisericesc 

relua problema măririi numărului de episcopi cu eparhii de la 8 la 16 
30

. 

 Momentul 1913-1914, cu întreaga confruntare politică din jurul reformelor îi găsea pe 

conservatorii-democraţi preocupaţi să realizeze un acord al partidelor în realizarea operei 

reformatoare. Expunându-şi principiile în legătură cu problema agrară, Take Ionescu face o clară 

deosebire între confiscare şi expropriere, şi, spre a nu se confunda una cu alta, propune ca 

pământurile expropriate să fie plătite în bani la preţul fixat de justiţie
31

. În domeniul drepturilor 

politice, Take Ionescu cere două colegii, în loc de unul
32

 şi se pronunţă pentru revizuirea 

Constituţiei. 

 Latura cea mai luminoasă a concepţiilor, personalităţii şi acţiunii lui Take Ionescu este 

legată de problema naţională. La izbucnirea Primului Război Mondial, în Consiliul de Coroană 

de la Sinaia, de la 3 august 1914, Take Ionescu se pronunţa împotriva aplicării tratatului cu Tripla 

Alianţă şi pentru neutralitatea României, „suntem liberi a lua hotărâri potrivit intereselor ţării 

noastre. Tratatul de la Bucureşti este virtual caduc. Suntem datori a ţine seama de sentimentul 

public. După lungă şi dureroasă reflexiune, eu nu văd pentru România decât o singură 

posibilitate: neutralitatea armatei”
33

. Ulterior, Take Ionescu devine unul dintre cei mai fervenţi 

partizani ai intrării României în război, alături de forţele Antantei, pentru realizarea idealului 

naţional
34

. 

În decembrie 1915, în zilele de 16 şi 17, Take Ionescu a rostit cel mai important, cel mai 

răsunător, cel mai elocvent discurs din viaţa lui: discursul „politicii instinctului naţional”
35

. El 

spunea: „Interesul primordial al neamului românesc cere ca statul român să trăiască şi să 

progreseze. Iată prima regulă a politicii româneşti”
36

. A doua regulă a politicii noastre naţionale 

recomandată de Take Ionescu era să menţinem vie în conştiinţa românilor de pretutindeni 

speranţa realizării unităţii politice, spre a fi pregătiţi, atunci când va sosi ceasul, să trecem la 

înfăptuirea ei. Acest moment el l-a considerat sosit odată cu declanşarea Primului Război 

Mondial, în care a întrevăzut perspectiva dezmembrării iminente a Austro-Ungariei. 

Fundamentând această concluzie, el declara: „scopul final, scopul din toate sufletele, (…) din 

toate inimile, a fost întotdeauna acelaşi: unitatea naţională, nu numai culturală, dar şi politică, 

integrarea noastră, a tuturor în graniţele în care ne-a pus Traian (…) Acum a venit ceasul şi 

trebuie să fim la înălţimea lui”
37

. 
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 Ibidem, p.19. 
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Intrarea în luptă de partea Antantei se impunea nu numai datorită faptului că în cealaltă 

tabără se afla Austro-Ungaria, ci şi din cauză că dacă învingea Germania, care urmărea 

hegemonia mondială, „n-ar mai fi independenţă pentru nimeni, n-ar mai fi libertate pentru 

nimeni”
38

. 

În Consiliul de Coroană de la 14/27 august 1916, regele Carol I se pronunţase pentru 

intrarea României în război alături de Austro-Ungaria. „Neutralitatea nu mai e posibilă. Soarta 

războiului înclina spre Aliaţi. Mergând alături de austro-germani ar fi ca România să meargă 

împotriva întregii evoluţii istorice a neamului”
39

. Take Ionescu şi N. Filipescu s-au raliat acestei 

orientări, în cuvinte categorice, aducând tot concursul lor necondiţionat la acţiunea istorică ce 

avea să înceapă
40

. 

Din decembrie 1916, Take Ionescu este ministru fără portofoliu în guvernul de colaborare 

liberal-conservator constituit la Iaşi sub preşedinţia lui Ionel Brătianu, pentru ca, în acelaşi 

guvern să fie numit vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, din iulie 1917 până în ianuarie 

1918
41

. Noul guvern era pus după încheierea armistiţiului de la Focşani în faţa unei grele dileme: 

încheierea păcii separate sau continuarea războiului. Cum spre a doua soluţie înclina însăşi cauza 

intrării noastre în război, Take Ionescu propune rezistenţa
42

. 

Într-o scrisoare adresată lui P. Brătăşanu la Paris, Take Ionescu spunea: „Voiam să evit 

pacea legală nu pentru puterile aliate, care de aici înainte nu mai aveau nimic de obţinut de la 

România, dar pentru ca România să poată păstra revendicările ei, garantate de către puterile 

aliate, să ia parte la Conferinţa generală”
43

. 

În timpul guvernului de uniune naţională au fost înscrise în Constituţie, sub presiunea 

evenimentelor interne şi externe, reforma agrară şi cea electorală. Asupra problemei electorale 

discuţii aproape nu au fost, Take Ionescu renunţând la soluţia din anul 1910 cu două colegii, 

principiul votului universal impunându-se de la sine
44

.  

După încheierea păcii, fiind convins că va fi mai folositor ţării în străinătate, în iunie 

1918, Take Ionescu pleacă la Paris. Ales preşedinte al Consiliului Naţional al Unităţii Române
45

,  

Take Ionescu a desfăşurat o vastă activitate pentru susţinerea de către opinia publică şi guvernele 

occidentale a unirii noastre naţionale. 

Pentru întreaga sa activitate de-a lungul neutralităţii şi războiului, Take Ionescu merita cu 

prisosinţă să fie delegat al României la Conferinţa Păcii, dar diferenţele de vederi  între el şi Ion 

I.C. Brătianu aveau să-l lipsească de acest drept. Oricât de întristat de această nedreptate, el a 

continuat să ia parte la solemnităţi şi banchete, rostind numeroase discursuri în care glorifica 

sacrificiile României şi pleda cu căldură dreptul la toate revendicările ei
46

. Aceasta deoarece în 

acţiunea politică a şefului conservator-democrat, problema naţională a fost „singura în care s-a 

arătat cu adevărat convins şi în care a crezut mult”
47

. Şi chiar dacă Take Ionescu declara încă 

din 1917 că „pot să pun foc la toată activitatea mea politică, afară de aceşti doi ani din urmă, în 

care am convingerea că am slujit din toate puterile interesele neamului”
48

 suntem convinşi că în 

cenuşa rămasă în urma acestui foc se găsesc urme din activitatea sa, ce vor rezista oricărui 

incendiu. 
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După înfăptuirea unităţii naţionale, Take Ionescu este ministru de externe în guvernul 

Averescu, din iunie 1920 până în decembrie 1921, timp în care îşi vede întregită marea sa operă 

de politică externă prin crearea Micii Înţelegeri. La începutul anului 1921, tratativele pentru 

realizarea noii organizaţii politice au fost grăbite. România, Cehoslovacia şi Iugoslavia au căutat 

mai întâi o cale de a menaja susceptibilitatea Poloniei, factor important în viitoarea constelaţie 

politică. S-a ajuns la o nouă formulă, care a apărut autorilor ei ca deosebit de promiţătoare: planul 

de organizare a Micii Înţelegeri în cinci să se realizeze pe etape.  

O primă etapă trebuia să fie alianţa româno-polonă
49

. România urma să devină astfel 

punctul central al tuturor alianţelor proiectate. La 3 martie 1921 se încheiau Convenţia de alianţă 

defensivă, şi Convenţia militară între România şi Polonia
50

. În martie 1921, Carol de Habsburg 

sosise pe neaşteptate în Ungaria. Teama de restaurare a Habsburgilor a grăbit realizarea Micii 

Înţelegeri. La 22 aprilie 1921, Take Ionescu şi Ferdinand Veverka semnau Convenţia de alianţă 

româno-cehoslovacă
51

. Guvernele cehoslovac şi român nu erau însă pe deplin satisfăcute, 

deoarece nu se alcătuise în întregime organizaţia politică în care statele succesoare îşi puseseră 

atâtea speranţe. La 7 iunie 1921 se semna Convenţia de alianţă dintre România şi Iugoslavia, 

convenţie care era aproape identică cu cea semnată între România şi Cehoslovacia, având pe prim 

plan atât apărarea Tratatului de la Trianon, cât şi pe cea a Tratatului de la Neuilly
52

. Guvernul 

român considera că după încheierea alianţei cu Iugoslavia se realizase în fond Mica Înţelegere, 

planul pe etape al lui Take Ionescu fiind în cea mai mare parte îndeplinit dacă nu în cinci, cel 

puţin în trei. 

 La 17 decembrie 1921, Take Ionescu ajunge, în sfârşit prim-ministru, dar numai pentru o 

lună, deoarece la 17 ianuarie 1922 se vedea nevoit să părăsească puterea neprimind votul de 

încredere din partea Camerei
53

. Dar să vedem care sunt coordonatele activităţii politice a lui Take 

Ionescu în timpul guvernării de treizeci de zile, cea mai contestată guvernare şi unică în viaţa 

politică interbelică prin modul cum a fost ea înlăturată. În ultima parte a anului 1921, semnele 

crizei guvernamentale devin tot mai evidente. Generalul Averescu începea să presimtă sfârşitul 

guvernării sale. Partidele din opoziţie încep combinaţiile pentru găsirea unei soluţii de guvernare. 

Curând însă încep neînţelegerile. Unită numai în scopul de a lovi în generalul Averescu, opoziţia 

se destramă rapid, ca urmare a divergenţelor de păreri şi interese. Naţionalii încep să trateze cu 

liberalii, mai exact Iuliu Maniu cu Ion I.C. Brătianu, cu privire la posibilitatea unui guvern 

comun. Ţărăniştii prin Ion Mihalache tatonează pe averescani. 

 La 11 decembrie 1921, Take Ionescu, titularul externelor în cabinetul generalului 

Averescu, demisionează, după ce, în prealabil, fusese primit în audienţă la rege. A doua zi, 

Averescu este chemat la Palat, unde i se cere să sprijine un guvern Take Ionescu. Regele îi dă de 

înţeles, totodată, că nu doreşte să dizolve Parlamentul. Generalul Averescu refuză să-l sprijine pe 

Take Ionescu şi aduce în discuţie o formulă cu generalul Coandă. Regele se menţine însă pe 

poziţie, Take Ionescu fiind însărcinat cu formarea noului guvern. La 17 decembrie 1921, Take 

Ionescu depune jurământul ca preşedinte al Consiliului de Miniştri
54

. Era pentru prima dată, după 

atâta vreme de la intrarea în vâltoarea vieţii politice, şef de guvern. 

 Partidul pe care Take Ionescu îl conducea, avea în Cameră un număr infim de 

reprezentanţi. Camera în care majoritatea era deţinută de averescani refuză să ia act de demiterea 

guvernului şi propune o moţiune de încredere în cabinetul Averescu. În timp ce Camera vota 

moţiunea de încredere în guvernul generalului Averescu, Take Ionescu îşi alcătuia lista 

cabinetului. 
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 În răgazul primit, Take Ionescu a depus stăruitoare eforturi pe lângă şefii de partid pentru 

a le câştiga încrederea. Numai Nicolae Iorga l-a asigurat de sprijinul său şi l-a rugat pe Iuliu 

Maniu să delege doi reprezentanţi ai Partidului Naţional în guvern. Iuliu Maniu nu a acceptat însă 

decât ca deputaţii şi senatorii naţionali să se reîntoarcă în Parlament. Partidul Ţărănesc dorind să 

obţină votarea proiectului de lege electorală, a împuternicit pe dr. Nicolae Lupu să trateze cu 

Take Ionescu. Nu vor ajunge însă la nici o înţelegere. Întrevederile pe care Take Ionescu le-a avut 

cu şefii partidelor nu au dus la nici un rezultat. 

 Noul guvern Take Ionescu se prezintă în faţa Parlamentului la 17 ianuarie 1922, cu o 

echipă formată din: Ion Cămărăşescu la Interne, Stelian Popescu la Justiţie, Gh. Mironescu la 

Instrucţiuni Publice, Gh. Derussi la Externe, V. Dumitrescu-Brăila la Culte şi Arte, C. Xeni la 

Muncă şi Ocrotiri Sociale, C. Cihodariu la Comunicaţii, M. Oromulu la Industrie şi Comerţ
55

. 

 Octavian Goga a propus în Parlament o moţiune de neîncredere în guvern. Din cei 271 de 

deputaţi prezenţi, 190 au votat pentru moţiune şi 81 contra
56

. Ţărăniştii au votat moţiunea de 

neîncredere în speranţa formării unui guvern majoritar, în timpul căruia să se voteze proiectul 

legii electorale. Dar, prin căderea guvernului Take Ionescu, drumul Partidului Naţional Liberal 

era liber. 

 Din guvernarea de o lună a Partidului Democrat în timpul căreia nu se adoptă nici o 

măsură legislativă, ne-a rămas doar intenţia programatică de guvernare: o lege electorală, o lege 

financiară ce avea intenţia să înlăture impozitul pe avere, stabilit tot de conservatorii takişti, prin 

Nicolae Titulescu, un buget, o lege a chiriilor
57

. Acest program sumar a rămas doar anunţat, în 

şedinţa din 17 ianuarie 1922, deoarece guvernul primind votul de blam al Parlamentului a fost 

nevoit să se retragă. Acesta a rămas, de altfel, singurul caz din viaţa politică interbelică în care 

corpurile legiuitoare au determinat prin votul lor, căderea unui guvern
58

. 

 Take Ionescu se vedea nevoit să părăsească puterea după numai 30 de zile. Învestitura îl 

aruncase într-o aventură menită să-i încheie brusc cariera
59

. Însărcinându-l să formeze un cabinet, 

în condiţii atât de grele, cerându-i să coopereze cu un Parlament net ostil şi nedându-i nici 

asigurarea că, în cazul unui refuz al Corpului legiuitor, va avea putinţa să-l dizolve şi să facă 

alegeri, regele Ferdinand I făcea, de fapt, jocul liberalilor, din care cel investit nu putea ieşi decât 

compromis. 

 Take Ionescu nu a putut pune în aplicare principiile programatice, timpul fiind prea scurt. 

Unele din prevederile noului program al Partidului Democrat vor fi puse însă în aplicare în 

timpul participării la guvern alături de Partidul Poporului, în perioada 1920-1921, când Take 

Ionescu este ministru de externe. În acest context remarcăm activitatea sa în problema agrară. În 

cadrul discuţiilor pe marginea legii rurale el insista pentru ridicarea valorii despăgubirilor 

destinate proprietarilor expropriaţi considerând că: „Exproprierea este o măsură socială de 

dreptate, de transformare de valori, nu este o pedeapsă”
60

. 

 Cu toate bunele sale intenţii, activitatea lui Take Ionescu a fost marcată de epoca în care a 

trăit, o epocă deosebit de frământată care făcea ca transformarea posibilităţii în realitate să se facă 

foarte greu. 
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ROLUL COMPANIEI „ROMÂNO AMERICANE” ÎN DEZVOLTAREA 

PERFORMANŢEI INGINEREŞTI 
 

dr. Mihaela SUCIU
*
 

 

 Foarte activă la acest capitol, societatea „Româno Americană” este una din companiile 

petrolifere care acordă o deosebită atenţie şi grijă în perfecţionarea personalului său, mai ales în 

rândul tinerilor ingineri, faţă de care prezintă un mare interes în deschiderea drumului lor spre 

afirmare, fapt care ţine şi de dorinţa manifestată de aceştia, de o constantă a voinţei exprimată 

prin seriozitate şi atitudine competitivă. Interesul companiei din România abordează două 

perspective pe care le valorifică cât  se poate de mult: trimiterea tinerilor ingineri români la 

perfecţionare pe tărâm american; şi a doua, schimbul de studenţi români şi străini din diverse 

zone ale Europei. Compania, are targeturi clare, întrucât este profund implicată şi în susţinerea 

studenţilor. Orice pas în evoluţia vieţii profesionale sau personale cere, desigur, şi sacrificii. 

Pentru perfecţionarea în Statele Unite, una din condiţiile impuse de firmă, care trebuia respectată 

odată cu acordul dat pentru urmarea training-ului american, era aceea de a nu se casători cel puţin 

o perioadă de doi ani, atât cât era durata cursurilor. În momentul încălcării acestui acord, tinerii 

ingineri erau descalificaţi.  

 Un exemplu ilustrativ se desprinde din corespondenţa în limba engleză a firmei din 

România cu „Standard Oil” din Statele Unite, care menţionează, într-o scrisoare din 31 octombrie 

1935, tocmai o excludere care invocă acest motiv. Pentru training-ul respectiv au fost aleşi doi 

ingineri, care urmau să fie trimişi pentru o perioadă de opt luni la „Humble Oil and Rafining 

Co.”, după care continuau încă şase luni la „Carter Oil Company”.  

 „În legătură cu discuţia de marţea trecută, l-am întrebat pe dl. Ştefănescu despre statutul 

său marital şi m-a informat că a avut loc ceremonia civilă. Imediat l-am informat că va fi exclus 

de la perioada de pregătire în SUA. După ce am vorbit cu dl. Towerrt, am hotărât că cel mai 

potrivit candidat pentru a-l înlocui pe dl. Ştefănescu poate fi Horaţiu Dumitrescu”
1
.  

 „Prin urmare l-am sunat pe dl. Dumitrescu ... a răspuns afirmativ, iar acum s-a angajat 

în obţinerea documentelor necesare pentru un paşaport românesc. Are nevoie de ceva timp 

pentru a obţine aceste documente. Oricum este imposibil să obţinem un paşaport pentru o 

perioadă mai mare de un an … pot fi reînoite la consulatul român din SUA, dacă se prezintă cu 

trei luni înainte de data expirării”
2
.  

 Modalitatea de a soluţiona o problemă de acest tip este specifică oricărei companii de 

mare importanţă. Interesant este punctul de vedere care aparţine părţii americane, cu privire la 

căsătoria tinerilor ingineri români, prezentat ca un fenomen, ca o „epidemie a căsătoriilor”, 

desigur argumentat într-un mod pragmatic: „l-am sunat astăzi pe dl. Patron şi a găsit inoportună 

căsătoria tinerilor români în aceste timpuri sau cel puţin până se stabileşte şi câştigă suficienţi 

bani pentru a întreţine o soţie şi familia, distrăgându-le atenţia de la oportunitatea pentru tinerii 

noştrii (sic!) ingineri de a-şi completa într-o manieră satisfăcătoare pregătirea în America, 

având în vedere că, compania contează pe ei în viitor”
3
. Încălcarea acordului a dus la exprimarea 

nemulţumirii şi chiar a dezamăgirii conducerii companiei care a sancţionat imediat o atitudine 

care ieşea din tiparul impus. Astfel de situaţii nu erau frecvente, lucru, de altfel, îmbucurător 

pentru societate.  

                                                 
* profesor, Şcoala Gimnazială Strejnic, judeţul Prahova. 

1 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Societatea Româno-Americană, dosar  nr.1/1935 - 1940, f. 

2, document inedit 

2 Ibidem. 

3 Ibidem. 
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 Un exemplu lăudabil este cel al studenţilor care au reuşit să se încadreze criteriilor 

programului de training la „divizia de gaze lichefiate, producţie şi transporturi”, pe parcursul a 

nouă luni. Cei doi au urmat programul la „Carter Oil Company” şi la „Gulf Coast Division as 

Toughnecks”, în Houston, Texas. Printr-o scrisoare din 17 august 1937 trimisă celor de la 

Houston, se lansează următoarea rugăminte, care vine să întregească training-ul lor: „Am aprecia 

dacă a-ţi distribui pe cei doi să petreacă două săptămâni în Talco şi două săptămâni la uzinele 

din Londra. Este dorinţa biroului din New York al companiei ca să fie separaţi pentru a-şi 

îmbunătăţi engleza, iar sugestia mea este de a semna pentru unul în Talco, altul la Londra şi 

apoi să fie alternaţi. Ne-ar plăcea să avem un raport lunar al activităţilor lor”
4
. Unul dintre cele 

mai importante documente, cu privire la schimburile de experienţă americane, este formularul tip  

„Contract şi Declaraţie”, pe care doritorii de perfecţionare erau obligaţi să-l semneze şi să-l 

respecte. Redactarea este realizată în termeni foarte fermi.  

 „Sunt (aştept să fiu) angajat de (numele societăţii străine) la (localitatea) şi societatea 

Standard Oil of New Jersey a convenit de a-mi acorda pentru o perioadă limitată, privilegiul de 

a fi instruit în mod special în diferitele branşe ale industriei petrolifere, conduse de ea şi de unele 

din societăţile ei subsidiare şi afiliate în SUA, fiind înţeles ca (numele societăţii străine) îmi va 

plăti în perioada, pentru care voi fi înscris la cursul în chestie, suma de…. pe lună ca întreţinere, 

care sumă va fi primită de mine prin societatea Standard Oil of New Jersey ca agent de plată. 

 Înţeleg că am permisie să rămân în SUA ca neemigrant pentru o perioadă limitată, prin 

derogare din dispoziţiunile relative la contractele de muncă ale Legii Emigranţilor din SUA, 

această permisie fiind procurată de societatea Standard Oil of New Jersey. În schimbul acordării 

acestui privilegiu, declar: că nu voi fi salariat al societăţii Standard Oil of New Jersey, nu voi fi 

trecut în lista de plată în perioada de instrucţie; că nu voi accepta vreo altă slujbă sau alt 

serviciu contra plată, cât voi urma cursurile de instrucţie nici cât timp voi fi în SUA; că voi 

părăsi SUA imediat după terminarea perioadei pentru care am fost admis în ţară sau imediat 

după terminarea instrucţiei, oricare dintre aceste două se sfârşeşte întâiu, şi că în orice caz 

înţeleg că pot fi rechemat (numele societăţii străine ) sau repatriat de societatea Standard Oil of 

New Jersey. 

 Mai departe şi pentru sus menţionatele motive, declar că societatea Standard Oil of New 

Jersey şi/sau subsidiarele sau afiliatele zisei societăţi, în slujba căreia (cărora) primesc 

instrucţiunile funcţionarii, agenţii şi salariaţii oricărei din aceste societăţi sunt descărcaţi de 

orice îndatorire faţă de mine şi/sau faţă de reprezentanţii mei personali pentru orice pierdere sau 

daună şi pentru orice reclamaţiune sau pretenţie din pricina acestuia, în urma bolii, accidentului 

sau morţii suferite de mine, din oricare cauză ar fi, incluzând neglijenţa uneia din aceste 

societăţi, unui funcţionar, agent sau salariat al ei, în timpul petrecerii mele în SUA”
5
. 

 Conţinutul documentului prezintă, printr-o formulare clară şi fermă normele care trebuiau 

să fie respectate de fiecare aspirant la un stagiu de perfecţionare în Statele Unite ale Americii. 

Firma Standard Oil of New Jersey îşi asuma responsabilitatea pentru plata întreţinerii 

practicanţilor şi obţinerea permisului de „neemigrant” pe un timp delimitat, procurarea acestuia 

fiind posibilă prin derogare de la dispoziţiile referitoare la contractele de muncă prevăzute în 

Legea Emigranţilor din Statele Unite. Termenii stipulaţi în acest contract - care reprezenta un 

privilegiu - erau duri şi determinau o serioasă implicare şi o mare responsabilitate din partea 

practicanţilor, care îşi luau angajamentul, ca pe durata instrucţiei, să nu devină salariaţi într-unul 

din serviciile companiei sau în altă parte. Este subliniată, de asemenea, obligaţia de părăsire a 

teritoriului Statelor Unite, imediat după finalizarea training-ului. Derularea unor astfel de proiecte 

au dat şansa unor ingineri români să se instruiască la cel mai înalt nivel şi să-şi demonstreze 

capacităţile profesionale.  

                                                 
4 Ibidem, f. 60, document inedit. 

5 Ibidem, f. 229, document inedit. 
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 Contactul cu civilizaţia de peste ocean a făcut posibilă formarea unor specialişti de înaltă 

ţinută, care, reîntorşi în ţară, au diseminat cunoştinţele acumulate, contribuind, în acest mod, la 

dezvoltarea valorilor  în domeniul ingineriei româneşti şi la evoluţia ştiinţifică într-un domeniu 

atât de solicitat la nivel naţional şi mondial.Recunoaşterile internaţionale survenite de-a lungul 

deceniilor au avut ca punct de plecare astfel de iniţiative, care au purtat creativitatea la nivel 

superior şi au format generaţii  de ingineri petrolişti, declanşând, astfel, o  tradiţie a specialiştilor 

în această ramură sensibilă a industriei româneşti.  

 Cu o deosebită deschidere şi din dorinţa de a sprijini stagiile studenţilor din timpul 

vacanţelor de vară - prin schimburile organizate cu Ministerul Industriei şi Comerţului - 

societatea „Româno Americană” şi-a afirmat în anii interbelici disponibilitatea şi implicarea, 

reuşind să stabilescă noi relaţii între studenţii români şi cei proveniţi din Polonia, Germania, 

Cehoslovacia, Franţa şi Italia. Iniţiativa schimburilor de studenţi, îmbrăţişată de minister 

împreună cu instituţiile de stat şi particulare, la care au răspuns şi companiile petrolifere, 

aparţinea asociaţiilor interuniversitare, precum: cea româno–polonă, româno–cehoslovacă etc., 

având ca scop reciprocitatea şi strângerea relaţiilor de prietenie cu ţările partenere. 

 Într-o scrisoare a Ministerului Industriei şi Comerţului, adresată societăţii „Româno  

Americane”, în 19 martie 1937, se lansează rugămintea de a primi un număr de studenţi pe timpul 

vacanţei de vară, respectând acordurile încheiate. Se face referire şi la aspectul pecuniar al 

problemei, explicând că  „instituţiile din Polonia şi Cehoslovacia oferă între 4 500 – 6 000 lei 

lunar studenţilor noştr”i
6
. Tot în acest sens, se atrage atenţia că „pentru a avea garanţia unei 

perfecte reciprocităţi de schimb, întrucât numai departamentul nostru are acest control ca să nu 

facă nedreptate cuiva, ţinem să vă rugăm ca să nu primiţi nici o intervenţie directă, aceasta 

prejudiciind principiul pe baza căruia s-au admis iniţial schimburile de studenţi între guverne”
 7

. 

Este de remarcat formularea subtilă prin care se ridica problema non-intervenţiei şi non-

interferenţei în cadrul acestor programe, pentru a evita o eventuală alegere injustă şi a leza 

interesele vreuneia din statele partenere participante la proiect.    

 O altă adresă transmisă societăţii în primăvara anului 1938, mai precis în luna aprilie, vine 

din partea Federaţiei Societăţilor Elevilor Ingineri ai Şcolii Politehnice „Regele Carol II” din 

Bucureşti, care îşi anunţă participarea în cadrul proiectului pentru realizarea unui schimb de 

studenţi români cu studenţi străini, în lunile iulie – august, apelând la bunăvoinţa şi concursul 

numitei societăţii, „pentru lărgirea cercului cunoştinţelor tehnice şi cimentarea legăturilor de 

prietenie între tineretul acestor ţări, mărind astfel propaganda culturală şi naţională în 

străinătate”
8
. Tot în aprilie 1938, Direcţia Comerţului din Ministerul Economiei Naţionale 

trimite o scrisoare societăţii „Româno Americane”, în care face constatări pozitive asupra 

rezultatelor înregistrate prin schimburile de studenţi în practica de vară, atât în ţară, cât şi în 

străinătate. Se arată că cei desemnaţi la practică în străinătate s-au întors foarte mulţumiţi de 

cunoştinţele practice dobândite şi de atmosfera prietenoasă arătată faţă de ţara noastră în 

întreprinderile repective. În scrisoare este redat şi felul admirabil în care s-au comportat în aceşti 

ani, instituţiile şi întreprinderile româneşti cu studenţii străini recomandaţi de departamentul 

comerţului. Pentru vara lui 1938, respectând principiul reciprocităţii, şi anume: numărul de 

studenţi români care pleacă din ţară să fie egal cu cel al studenţilor străini primiţi în România, 

conform datelor furnizate de documentaţia de arhivă, se estimau: „89 de studenţi români şi în 

schimb vor veni la noi – 25 studenţi cehoslovaci, 20 studenţi francezi, 20 studenţi polonezi, 12 

studenţi germani şi 12 studenţi italieni. Din documentele ce posedăm, întreprinderile străine 

acordă pe lângă alte avantagii studenţilor noştri cel puţin 4 000 – 5 000 lei lunar”
9
.  

                                                 
6 Ibidem, f. 51, document inedit. 

7 Ibidem. 

8 Ibidem, f. 86, document inedit. 

9 Ibidem, f. 88, document inedit. 
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 În aceeaşi primăvară, în luna mai, compania primeşte o solicitare similară, din partea 

Camerei de Industrii şi Comerţ Bucureşti, pentru o serie de studenţi iugoslavi, de data aceasta, 

propuşi de Facultatea Tehnică din Ljubliana. În adresă apare şi o scurtă referire de ordin 

pecuniar, amintind companiei  că  „în cazul când înţelegeţi să oferiţi şi un oarecare onorariu, vă 

rugăm să dispuneţi a ne comunica aceasta în răspunsul dvs”
10

. 

 Toate demersurile, iniţiativele, proiectele şi diversitatea programelor întreprinse de 

companiile petrolifere în acord cu Ministerul Industriei şi Comerţului - în mod deosebit, 

societatea „Româno Americană” - care vizau schimbul de studenţi, au avut ca rezultat 

îmbogăţirea intelectuală reciprocă, acumularea de noutăţi în domeniul ştiinţei, strângerea 

relaţiilor de prietenie, crearea unei imagini pozitive despre învăţământul superior românesc, 

sporirea prestigiului internaţional al României, un suflu nou în formarea mentalităţii tinerei 

generaţii, care urma să devină viitoarea bază a ţării.  
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RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI REPUBLICA AZERBAIDJAN  

ÎN CONTEXTUL ECUAŢIILOR ENERGETICE REGIONALE 
 

         Mihai SANDU
*
 

 

Istoria bogată a României, una zbuciumată şi suficient de ramificată în toată spendoarea 

ei, evidenţiază, în egală măsură, momente de confruntare acerbă şi de strânsă colaborare cu 

popoarele şi entităţile statale reprezentative, prezente de-a lungul istoriei în regiunea de interes a 

României. Fie că discutăm despre Europa Centrală şi de Sud-Est, fie despre Regiunea Mării 

Negre, ori despre cea Mediteraneană, contactul românilor cu celelalte popoare a fost întotdeauna 

unul considerabil, indiferent de natura sa, ori de scopul pe care l-a servit acesta. Au existat 

momente de colaborare în domeniul economic şi al resurselor, prin comerţ şi schimburi de 

produse în natură, au existat conexiuni culturale şi religioase, au existat alianţe dictate de 

pericolul unui inamic comun şi au existat relaţii dictate de gradul de rudenie al conducătorilor, ori 

de prestigiul pe care astfel de conexiuni l-ar fi avut de oferit. Nu de puţine ori astfel de contacte 

au devenit de ordin tradiţional şi tot la fel de numeroase sunt cazurile în care alianţele s-au 

transformat în conflicte. Rare sunt însă momentele în care România, indiferent de forma statală 

sau prestatală în care s-a aflat, a întreprins cu o naţiune sau popor o relaţie care să se perepetueze 

într-o formă de colaborare absolută, neîntreruptă şi care, depăşind limitele unei alianţe 

tradiţionale, să se poată numi prietenie.  

Există astfel de cazuri şi acestea au ajuns să ne definească identitatea, făcând parte din ea. 

Un astfel de caz este cel legat de relaţiile românilor cu poporul şi, mai târziu, statul Azerbaidjan. 

Evoluţia acestor relaţii, deşi aparent episodică la nivelul istoriei medii şi vechi, s-a constituit   

într-un exemplu excelent de colaborare, pe care liderii români şi azeri au ştiut să o cuantifice 

perfect în planul relaţiilor bilaterale şi nu numai. Începând cu anul 1476, când Ştefan cel Mare, 

domnul Moldovei, a realizat un puternic tratat de alianţă anti-otoman cu Uzun Hasan, conducător 

al Regatului Akkoyunlu, predecesor al Azerbaidjanului de astăzi, şi continuând cu contactele 

stabilite la începutul secolului XX cu tânărul şi de scurtă durată stat Azerbaidjan, contactele s-au 

menţinut şi se menţin pe o linie ascendentă. Şi dacă lucrarea de faţă nu îşi propune să istorisească 

neapărat povestea alianţei lui Ştefan cu Uzun Hasan, a legăturilor de rudenie existente între una 

dintre soţiile musulmanului Uzun Hasan şi Maria de Mangop, soţia domnitorului moldovean sau 

a răsunătoarei victorii obţinute de Uzun Hasan împotriva turcilor, aceasta îşi propune să 

accentueze perioada ce a urmat definitivării ca stat a Republicii Azerbaidjan, în urma destrămării 

URSS, în 1991.  

 Începând cu acest an, contactele încep să se strângă, atingând toate ramurile şi 

constituindu-se într-un bun exemplu de împletire a intereselor de ţară, în special în domeniul 

economic, atât de important în contextul ecuaţiilor energetice ce amprentează Regiunea 

Caucazului de Sud, cu cele legate de apropierea populară, la nivel cultural, social şi pe planul 

respectului faţă de tradiţiile fiecăruia. Unde au dus toate acestea? La activarea României ca actor 

în regiunea Transcaucaziană şi la construirea unei veritabile relaţii de prietenie între popoarele 

român şi azer.   

 

 Transcaucazia – Zona „0” a Caspicii  

 Regiunea Sud-Caucaziană, sau Transcaucazia, a reprezentat şi reprezintă un punct de o 

importanţă sporită în ecuaţia securităţii regionale şi globale, determinând puternice inflexiuni, în 

varii domenii de interes, la nivelul relaţiilor internaţionale şi determinând, de foarte multe ori, 

trend-ul la nivel regional sau global.  

                                                 
*
 preşedinte, Societatea „Spirala cunoaşterii”.  
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 În contextul prăbuşirii Blocului Comunist, în 1991, în regiunea Caucazului de Sud îşi fac 

apariţia trei noi state, fondate din raţiuni etnice şi istorice şi bazate pe principiile autodeterminării 

şi a suveranităţii popoarelor, respectiv Azerbaidjan, Armenia şi Georgia, care îşi declară 

independenţa „odată cu destrămarea URSS şi cu declanşarea haosului post-sovietic, fiind tot mai 

evidentă problema căutării unei baze geopolitice a independenţei statale a fiecăreia dintre ele”
1
. 

Aceleaşi raţiuni etnice, dublate de cele religioase, au stat la baza declanşării în regiune a 

conflictelor inter-etnice care caracterizează într-o bună măsură evoluţia statelor caucaziene. 

Conflictele, aflate într-un stadiu latent de aşa numită „îngheţare”, colorează zona şi evidenţiază 

puternic problemele existente, scoţând în acelaşi timp în lumină actorii, statali, regionali sau 

internaţionali al căror interes este pus în joc în regiunea transcaucaziană. Dintre cele trei state, 

Georgia este cea mai afectată de aceste probleme, pe teritoriul său evoluând două conflicte 

îngheţate, cele din Abhazia şi din Ossetia de Sud, laolaltă cu alte câteva zone fierbinţi, cu 

probleme etnice ce pot oricând degenera într-o manieră conflictuală, de amintit fiind Adjaria şi 

Dagestan.  

Între timp, Armenia şi Azerbaijdan se află pe picior de război încă dinaintea dobândirii 

independenţei de stat, disputându-şi regiunea Nagorno-Karabakh, chiar şi după semnarea unui 

armistiţiu formal, în 1994, dar situându-se pe poziţii divergente şi în privinţa regiunii Nakhchivan 

şi contestându-şi în mod bilateral poziţiile geopolitice dobândite. „Caucazul devine un complex 

de securitate, în care securitatea naţională a unuia dintre statele caucaziene nu poate fi în mod 

realist luată în considerare în afara celei a celorlalte două”
2
 sau chiar patru, dacă luăm în 

considerare şi Rusia şi Iran.  

Conflictele îngheţate reprezintă inflexiuni majore în securitatea statală şi internaţională şi 

totodată momente de incertitudine cu privire la relaţiile interstatale. Provocate de foarte multe ori 

în mod voit de unul dintre statele mai puternice implicate, acestea se transformă în modalităţi prin 

care să preseze „conducătorii politici din diferite zone de a ţine cont de interesele acestor mari 

state. Prin declanşarea unui astfel de conflict, marele creator de război reuşeşte să atingă două 

scopuri: sublinierea puterii sale în zonă şi pe arena internaţională şi crearea unei zone care va 

aduce venituri şi beneficii pentru anumite structuri”
3
. Prin urmare, nu numai Azerbaidjan, 

Armenia şi Georgia sunt implicate în aceste conflicte. 

În tot acest timp, puteri regionale şi mondiale se luptă pentru influenţa în regiune. SUA, 

Rusia, Iran, Turcia, precum şi NATO, UE, sau alte organizaţii internaţionale sunt în permanenţă 

conectate la pulsul regiunii. Prezenţa unor interese divergente în regiune, altele decât cele 

aparţinând celor trei state rezidente sud-caucaziene, împreună cu poziţionarea strategică deosebit 

de importantă a lor, poziţionare ce devine crucială odată cu implicarea energiei în ecuaţie, se 

adaugă problemelor etnice şi religioase, transformând Caucazul într-o veritabilă bombă cu ceas. 

„Toate aceste motive subliniază faptul că pentru statele proaspăt constituite, stabilitatea politică 

devine o prioritate de top”
4
. Nici aceasta nu a fost foarte uşor de obţinut.  

Moştenirea sovietică a lăsat în urmă nu numai probleme etnice şi religioase foarte 

puternice, dar şi un aparat de stat ce trebuia reformat, o mentalitate impregnată de frică şi 

incertitudine la nivel social şi o Rusie a cărei influenţă continuă să se facă simţită la nivel înalt. 

Prin faptul că este considerată, ceva mai târziu, ca făcând parte din Regiunea Extinsă a Mării 

Negre, Transcaucazia ajunge să devină integrată treptat în structuri mai ample şi să se apropie de 

marile organizaţii occidentale.  

                                                 
1
 Elena Manea, Caucazul, Între diplomaţia păcii şi diplomaţia petrolului, în „GeoPolitica”, nr. 28, Bucureşti, Editura 

Top Form , 2008, p. 193. 
2
 Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers – A study of etnopolitical conflict in the Caucasus, Londra & 

New York, Taylor&Francis e-Library, 2005, p. 383. 
3
 Marius Văcărelu, Necesitatea existenţei conflictelor îngheţate, în „GeoPolitica”, nr. 28, Bucureşti, Editura Top 

Form, 2008, p. 65. 
4
 Musallim Afandiyev, Political Economy of Oil: The Case of Azerbaidjan, Budapesta, 2008, p. 25. 
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Se remarcă însă absenţa de facto a „unui factor integrator instituţionalizat de natură 

strategică, prin a cărui autoritate să devină posibilă o gestionare unitară a multiplelor probleme 

cu care se confruntă regiunea Mării Negre şi a Caucazului”
5
, cu toate că există numeroase 

iniţiative internaţionale, înfiinţate fie direct de statele situate în zonă, fie de către marii actori 

internaţionali.   

 Regiunea sud-caucaziană trebuie privită şi dintr-un alt unghi: cel al securităţii energetice 

şi al potenţialului oferit de resursele de subsol prezente atât pe uscat, cât mai ales la nivelul 

platformei continentale a Mării Caspice. Şi, privind lucrurile în ansamblu, se poate conecta 

problematica exploatării resurselor de subsol de conflictele îngheţate prezente în zonă. „Se poate 

spune că, în mod direct sau indirect, petrolul a condus la starea de tensiune din această zonă. Nu 

este exclus ca marile puteri, folosind această oportunitate, să păstreze Caucazul în starea unui 

risc ridicat, care influenţează realizarea proiectelor de conducte dorite”
6
. Din aceeaşi 

perspectivă, se observă delimitarea clară a două tabere ce grupează interese divergente, una 

grupată în jurul Federaţiei Ruse, care strânge în jurul său Iranul şi Armenia, cealaltă conturată în 

jurul SUA, cu Turcia, Azerbaidjan şi Georgia, dar şi cu NATO, UE şi celelalte state din Regiunea 

Mării Negre. De altfel, momentul în care problematica petrolului a devenit una de actualitate 

coincide cu implicarea tot mai puternică a actorilor regionali şi internaţionali, Transcaucazia 

căpătând o importanţă deosebită pe plan economic şi din perspectiva securităţii energetice.   

 

 Caucazul de Sud – Hub Energetic 

 În contextul în care Marea Caspică a reprezentat, la începutul dublei decade 1990- 2010, 

una dintre regiunile cu cel mai mare potenţial în exploatarea resurselor de petrol şi gaze naturale, 

dar cu un nivel investiţional extrem de redus, a devenit logic faptul că în paralel cu stabilizarea 

regiunii transcaucaziene, au apărut şi primele discuţii şi negocieri referitoare la potenţialul 

energetic insuficient exploatat. Estimările făcute la începutul anilor 1990 evidenţiază 

magnitudinea rezervelor Mării Caspice care ajung la 10 miliarde de tone de petrol şi la 8-10 

miliarde tone de gaze naturale
7
. Prin urmare, puterile occidentale, în frunte cu UE şi NATO,  au 

încercat să lanseze programe care să producă un avânt investiţional în zăcămintele din zonă, pe 

când puterile regionale, conştientizând oportunitatea survenită, au căutat să îşi maximizeze 

profiturile, lansând la rândul lor iniţiative extrem de benefice din punct de vedere energetic. 

Aceste iniţiative s-au legat de un concept reinventat de raţiunile comerciale şi energetice, cel al 

Drumului Mătăsii, ruta comercială ce lega în Antichitate Europa, cu bazinul Mării Mediterane şi 

al Mării Negre, de statele caucaziene, de litoralul Mării Caspice, şi, mai departe, de Asia 

Centrală. Refacerea Drumului Mătăsii a devenit o prioritate de top pentru toţi actorii politici care 

au prioritizat sectorul energetic şi au conştientizat potenţialul utilizării unui astfel de concept.  

 Unul dintre principalii actori regionali care a devenit extrem de activ în această ecuaţie 

este Azerbaidjan, care şi-a spus primul cuvânt încă din momentul proclamării independenţei, 

când, în contextul în care companii petroliere occidentale, cu precădere din SUA şi Marea 

Britanie, şi-au exprimat intenţia de a intra în regiunea sud-caucaziană, a răspuns declarându-şi, în 

1992, opţiunea privitoare la o strategie pro-occidentală în ce priveşte petrolul şi gazele naturale, 

declanşând, astfel, în regiune o nouă metodă de abordare a relaţiilor inter-statale în regiune, 

intitulată diplomaţia petrolului
8
. Tot în 1992 încep disensiunile între Azerbaidjan şi Rusia, în 

momentul în care „guvernul (azer) şi-a declarat opoziţia faţă de conceptul Ruso-Iranian, 

conform căruia noul status legal al Mării Caspice ar trebui decis pe baza Înţelegerii Sovieto-

                                                 
5
 Paul Ionescu, Conflicte îngheţate şi eligibilitatea pentru extinderea NATO, în „Geo Politica”, nr. 28, Bucureşti, 

Editura Top Form, 2008, p. 16.   
6
 Elena Manea, op. cit., p. 195. 

7
 Marius Hanganu, Ion Stan, Transcaucazia în ecuaţia securităţii din zona Mării Negre, Bucureşti,  Editura Centrului 

Tehnic-Editorial al Armatei, 2009, p. 29. 
8
 Elena Manea, op. cit., p. 194. 
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Iraniene încheiate în 1940”
9
. Această linie, asumată la momentul respectiv de preşedintele în 

exerciţiu, Abulfez Elchibey, este menţinută şi de Heydar Aliyev, care îi urmează acestuia la 

conducere, denotând dorinţa Azerbaidjanului de a-i fi recunoscute drepturi superioare cu privire 

la resursele din Marea Caspică. Ce urmează, cu toată opoziţia iniţială a Rusiei, este semnarea 

Contractului Secolului.  

Semnat pe data de 20 septembrie 1994, acesta a reprezentat un acord între autorităţile 

azere şi mari companii energetice europene şi mondiale, printre care BP, Exxon, Amoco, Penzoil, 

Statoil, Unocal şi Ramco, privitor la exploatarea petrolului din trei importante zăcăminte situate 

în largul Mării Caspice, unite la nivelul exploatării Azeri-Chirag-Guneshli
10

. Momentul este, cu 

siguranţă, un imens pas înainte pentru Azerbaidjan, în special în privinţa intrării în calculele 

strategice ale UE, NATO şi SUA, reprezentând şi un moment deosebit în ce priveşte relaţia cu 

vecinii statului azer.  

Privitor la acest moment, Rusia şi Iranul au continuat să se situeze pe aceleaşi poziţii, 

condamnând semnarea acestui contract de către Azerbaidjan. Mai mult, „reacţia rusească s-a 

schimbat de la acuze la ameninţări,  Ministrul Adjunct al Afacerilor Externe din Rusia, Albert 

Chernishev descriind exploatarea de către Azerbaidjan a petrolului caspic fără permisiunea 

tuturor celorlalte state litorale drept jaf”
11

. Linia este susţinută şi de preşedintele rus, Boris Elţîn, 

care ameninţă cu sancţiuni comerciale majore, însă nu şi de Ministerul Energiei, care, susţinut şi 

de primul-ministru rus, Viktor Chernomîrdin, introduce, împreună cu SOCAR, principala 

companie azeră din domeniul resurselor şi cu ministerul omonim din Azerbaidjan, compania 

rusească LUKOIL în ecuaţia exploatării, cu 10% din drepturile totale de exploatare
12

. Cu toate că 

înţelegerea a fost un succes şi a marcat începutul colaborării între ruşi şi azeri în sectorul 

energetic, tensiunile la nivelul oficialilor Federaţiei Ruse au continuat să existe, afectând pe 

alocuri îndeplinirea în condiţii optime a înţelegerilor energetice.  

Un an mai târziu, în 1995, s-a semnat un nou contract deosebit de important pentru 

exploatarea resurselor din regiunea Mării Caspice, între companiile membre ale proaspăt-

înfiinţatei grupări Caspian International Operating Company, respectiv SOCAR, LUKOIL, 

PENNZOIL şi AGIP, în legătură cu exploatarea resurselor maritime adiacente regiunii Karabakh. 

În 1996, în mare parte aceleaşi companii au încheiat un al treilea consorţiu pentru exploatarea şi 

dezvoltarea zăcămintelor din regiunea Shah-Deniz, situată în Sudul Peninsulei Absharon, pentru 

ca, după câteva luni, să semneze un al patrulea contract privitor la exploatarea câmpurilor de 

petrol şi gaz Ashrafi şi Dan Ulduzu
13

. 

Practic, contractele expuse au reprezentat începutul exploatării eficiente a resurselor de 

către marile companii petroliere a resurselor pe care Azerbaidjan le avea la dispoziţie. Ele au 

deschis, însă, drumul către multitudinea de proiecte ce au urmat în regiune, mare parte finanţate 

sau sprijinite de structurile occidentale.  

Primele astfel de proiecte au avut în centrul lor acelaşi stat azer, care, după ce a demarat 

proiectele de exploatare a resurselor, avea nevoie de pieţe de desfacere pentru petrol şi gaze 

naturale. Azerbaidjan şi-a concretizat astfel potenţialul de exportator de energie prin intermediul 

unor conducte de transport către statele învecinate, Rusia, Georgia şi Turcia. Prima conductă, 

Baku-Novorossiisk, a fost realizată în baza unui contract semnat cu Federaţia Rusă pe 18 

Februarie 1996, prin care petrolul azer exploatat la Azeri-Chirag-Guneshli este transportat către 

pieţele mondiale prin intermediul portului rusesc Novorossiisk, începând cu 25 octombrie 1997. 
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 Următorul proiect îl reprezintă încheierea unui acord similar între Azerbaidjan şi Georgia, 

la 8 martie 1996, conform căruia petrolul este transportat prin conducta Baku-Supsa pe litoralul 

georgian, de unde poate fi preluat spre Occident, momentul incipient fiind pe 17 aprilie 1999
14

.  

 Azerbaidjan îşi continuă expansiunea prin inaugurarea oleoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan, 

ce conecta Azerbaidjan de Georgia şi Turcia şi care a fost inaugurat pe 28 mai 2006, având o 

capacitate de transport de 1 milion de barili de petrol pe zi
15

. Concomitent este inaugurat şi 

gazoductul Baku-Tbilisi-Erzurum, prima conductă de transport de gaze naturale, care urmează 

aproape acelaşi traseu ca şi Baku-Tbilisi-Ceyhan, transportând gazul extras la Shah Deniz, şi 

fiind conectată la statele europene prin intermediul reţelei de transport de gaze a Turciei
16

. 

 Cunoscută fiind puternica dependenţă a UE faţă de importurile de petrol şi gaze naturale, 

datorită împuţinării rezervelor existente pe teritoriul statelor membre, şi dat fiind faptul că această 

dependenţă ar putea chiar creşte în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat, atenţia Uniunii a fost 

atrasă spre zona Caucazului de Sud, odată cu începerea Diplomaţiei Petrolului în regiune. Nu 

trebuie ignorat faptul că la baza formării UE au stat raţiuni ce ţineau de gestionarea la comun a 

resurselor, prin CECO şi CEEA, astfel că Uniunea avea experienţa necesară realizării unor 

proiecte de succes în domeniul energetic.  

 Prin urmare, UE a lansat proiecte investiţionale de anvergură începând cu anul 1993, 

direcţionând o treime din investiţiile totale, între 1993 şi 1995, către cele trei state din Caucazul 

de Sud şi propunând proiectele TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Central Asia) 

şi INOGATE (International Oil and Gas Transport to Europe), având drept principală emanaţie 

instituţională Secretariatul TRACECA, activ în capitala azeră, Baku
17

. Ambele iniţiative sunt 

emanaţii ale programului european TACIS, ce constă în acordarea de către UE de asistenţe 

tehnice privind dezvoltarea infrastructurii şi dotărilor tehnice, prin diferite programe, către 

diferite regiuni de interes maxim pentru statele membre. De asemenea, merită luat în considerare 

şi EEC (European Energy Charter) împreună cu tratatul său, semnat în decembrie 1994, de 49 de 

state, privind ghidajul necesar pentru proiectele propuse, împreună cu principiile de protejare 

investiţională, funcţionând complementar cu INOGATE, al cărui principal obiectiv îl reprezintă 

dezvoltarea de posibilităţi de exploatare şi export de energie, care să promoveze o dezvoltare 

economică a regiunii în care aceste oportunităţi ar surveni
18

.   

 De cealaltă parte, coridorul TRACECA s-a aşezat pe platforma foarte ambiţioasă de 

refacere a istoricului Drum al Mătăsii. Lansat în 1993, programul ţinteşte spre realizarea de 

proiecte investiţionale în infrastructura de transport în vederea unificării Asiei Centrale, a 

Caucazului şi a Europei, pe toate planurile posibile: transportul rutier, feroviar, maritim, dar mai 

ales cel energetic, prin realizarea de conducte de petrol şi gaz. Sub umbrela TRACECA au fost 

cheltuiţi 75 milioane $ numai până în 1998, când la Baku s-a semnat un acord deosebit de 

important prin care 34 de state, printre care şi România, Azerbaidjan, Armenia şi Georgia, dar şi 

12 organizaţii internaţionale, şi-au dat acordul cu privire la înmulţirea proiectelor investiţionale 

ale programului şi la cadrul viitor de funcţionare al acestuia. Urmând exemplul, în 1999, la Kiev, 

50 de delegaţii ale statelor din Europa Centrală şi de Est, din Regiunea Mării Negre şi din spaţiul 

ex-sovietic, împreună cu reprezentanţi ai UE au semnat un acord privitor la arealul de funcţionare 

al INOGATE şi la programul de investiţii al acestuia, după ce scopul şi obiectivele programului 

fuseseră stabilite în 1995, la Bruxelles
19

. 
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 Este necesar să menţionăm aici faptul că, începând cu anul 1995, Comisia Europeană 

începe să îşi facă simţită prezenţa în domeniul energetic, lansând, pe parcursul anilor 1995- 1997, 

două acte, împreună cu anumite completări ulterioare, ce stabilesc o serie de prevederi privitoare 

la politici comune în domeniul energetic, denumite simbolic Cartea Verde şi Cartea Albă, iar 

începând cu 2006, intră în vigoare şi Strategia Europeană a Energiei, act ce defineşte predilecţia 

UE pentru diversificarea şi valorificarea surselor de energie şi care pune accentul pe resursele 

Mării Caspice
20

. 

 Cu toate că programele investiţionale ale UE din Caucaz au fost întâmpinate foarte bine 

încă de la bun început, iar investiţiile iniţiale ale UE în acestea au fost consistente la început, 

instabilitatea politică a regiunii, laolaltă cu presiunile efectuate de Federaţia Rusă la adresa 

pătrunderii Occidentului prea adânc în problema exploatării resurselor din regiune,  au determinat 

o uşoară estompare a investiţiilor odată cu finalul deacadei ’90. Cifrele finale arată că suma totală 

alocată prin programele TACIS, TRACECA şi INOGATE pentru dezvoltarea regiunii 

caucaziene, se situează în jurul a 1 miliard de Euro, insuficient după părerea multor specialişti, 

comparativ cu sumele net superioare alocate pentru alte zone
21

. Situaţia s-a schimbat uşor în 

următorii ani, sub influenţa declanşării războiului contra terorismului şi a celorlalte evenimente 

politice cu efect direct asupra regiunii, însă momentul cel mai important pentru aceste investiţii a 

fost cu siguranţă apariţia proiectelor mari de transport de surse de energie dinspre Asia Centrală 

şi Caucaz către Europa, care vin să completeze reţelele deja existente şi să maximizeze 

beneficiile exploatărilor. Este vorba, bineînţeles, de proiectele NABUCCO, South Stream şi Blue 

Stream I şi II.  

 Primul proiect a fost Blue Stream I, survenit ca urmare a unui acord încheiat între 

Federaţia Rusă şi Turcia, privind crearea unui coridor de transport de gaz natural rusesc, de 

construcţia şi gestionarea căruia urma să se ocupe un consorţiu format din compania rusească 

Gazprom şi italienii de la ENI. Construcţia a fost finalizată în octombrie 2002, iar în Februarie 

2003 a început efectiv transportul de gaz. Tot în 2002, s-a discutat, pentru prima oară, de un al 

doilea astfel de proiect, Blue Stream II, acesta fiind anunţat oficial de către autorităţile din Rusia 

şi Turcia în august 2005 şi constând în extinderea transportului de gaz către Sud-Estul Europei. În 

2007, Blue Stream II a fost anulat, fiind înlocuit cu mult mai ambiţiosul South Stream, creat 

pentru a contracara proiectul NABUCCO, aflat în plină expansiune
22

.   

 NABUCCO a apărut, ca iniţiativă, în noiembrie 2002, fiind iniţial propus de către Statele 

Unite, ulterior proiectul fiind preluat de către autorităţile din Austria, Bulgaria, Ungaria, România 

şi Turcia, şi a reprezentat „un proiect ambiţios de transportare a gazului din Azerbaidjan şi, 

eventual, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan sau chiar Iran şi Irak, către Turcia, Bulgaria, 

România, Ungaria şi Austria, de unde va fi redirecţionat către Vest”
23

. Iniţiativa a fost salutată 

atât de Comisia Europeană şi de autorităţile UE responsabile cu gestionarea energiei, cât şi de 

statele caspice menţionate anterior, fiind inaugurat oficial la 13 iulie 2009, prin semnarea, 

Acordului Interguvernamental de la Ankara, privind construirea gazoductului. În acest context, 

Rusia, exclusă din proiect şi văzând în acesta o potenţială ameninţare la adresa propriei securităţi 

energetice, a lansat, pe 23 iunie 2007, proiectul South Stream, ce presupune crearea unei reţele de 

transport a gazului natural rusesc către Occident, care să treacă prin Marea Neagră, trecând apoi 

prin Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Austria şi Italia, proiectul urmând a fi demarat 

în decembrie 2012
24

. 
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 România în Ecuaţia Energetică Regională 
 Luând în considerare caracterul primordial pe care factorul energetic îl deţine la nivelul 

evoluţiei economice a spaţiului Marea Neagră – Marea Caspică, în contextul politic şi economic 

regional, implicarea României în proiectele de cooperare energetică este una decisivă cu privire 

la evoluţia relaţiilor cu statele din Caucazul de Sud. Încă de la începutul anilor ’90, România s-a 

arătat deschisă cu privire la iniţiativele în domeniu, ajungând chiar să se implice direct sau chiar 

să iniţieze proiecte energetice regionale. Situaţia a devenit cu atât mai importantă pentru România 

în momentul în care aceasta nu şi-a mai reprezentat numai interesele naţionale, ci şi pe cele ale 

NATO şi UE în regiune, jucând astfel un rol colectiv.  

Linia oficială a statului român vine să consolideze cele proaspăt expuse, putându-ne 

conecta la o declaraţie a fostului Ministru de Externe al României din perioada 2009- 2012, care 

afirma că „un capitol de importanţă strategică în arhitectura de securitate naţională a României 

este legat de acţiunile pentru asigurarea securităţii energetice. În acest sens, relaţiile cu statele 

din Caucazul de Sud şi din Asia Centrală au cunoscut o intensificare fără precedent”
25

. 

 Încă de la apariţia, pentru prima dată, a discuţiilor privitoare la dezvoltarea reţelelor 

energetice în REMN, România a căutat să se implice la nivelul propunerilor existente, 

influenţând, mai mult sau mai puţin, evoluţia proiectelor propuse. În condiţiile în care transportul 

resurselor prin conducte, care să treacă prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele, era aproape 

imposibil datorită traficului extrem de aglomerat deja existent în acestea, iar varianta propusă de 

Rusia, ca MEP-ul să reprezinte o prelungire a conductei Baku-Novorossisk era imposibil de 

acceptat din raţiuni strategice, sunt propuse proiecte de transport care implică Marea Neagră. 

România se află printre cei care optează pentru o astfel de variantă, propunând ca petrolul să fie 

transportat direct de pe litoralul românesc către pieţele occidentale
26

. Poziţia a fost de la bun 

început una plauzibilă, ţinând cont de marile proiecte energetice, în special NABUCCO, dar şi 

South Stream, prin intermediul căruia Rusia a încercat, mai întâi, şantajarea României prin 

excluderea din proiect, pentru ca, mai apoi, să încerce, prin South Stream, atragerea României de 

partea sa în ecuaţiile regionale.  

 Odată cu naşterea proiectului NABUCCO, printre iniţiatorii căruia s-a aflat în 2002, 

reprezentată fiind de compania naţională Transgaz, România s-a axat pe susţinerea intensă a 

acestuia, depunând un efort constant în promovarea şi realizarea acestuia. România se numără 

printre statele semnatare ale acordului de demarare a lucrărilor, semnat la Viena în 2006, dar şi 

ale acordului interguvernamental de la Ankara, din 2009, asumându-şi contribuţia la construirea 

conductei cu suma de 800 milioane de Euro
27

. Încrezându-se, în continuare, puternic în proiect, 

România a luptat în mod constant pentru realizarea acestuia, eforturile diplomatice şi politice 

putând fi evidenţiate prin reacţia Ministrului de Externe al României la încercarea, în 2009, a 

oficialilor UE de înlocuire a denumirii NABUCCO, cu Coridorul Sudic. Ministrul în exerciţiu, 

Cristian Diaconescu, „a arătat că pentru România o astfel de renunţare la numele iniţial este 

inacceptabilă şi ar conduce la o diluare a proiectului”. 

 La nivelul NABUCCO este evident gradul ridicat al colaborării româno-azere, evidenţiat 

în două privinţe. În primul rând, ca stat membru UE şi ca reprezentant al acesteia în REMN, 

România şi-a dat concursul pentru o apropiere cât mai evidentă între organizaţie şi Azerbaidjan, 

exprimându-se făţiş de partea unei strânse colaborări între forul european şi statul caucazian. În 

plus, în ce priveşte NABUCCO, România a ajutat la negocierile ce au dus la semnarea
28

, ulterior 

perioadei cuprinse în analiza de faţă, în ianuarie 2011, a protocolului privind statutul 

Azerbaidjanului drept principal furnizor al hidrocarburilor pentru proiect.  
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 În al doilea rând, cele două state colaborează aproape direct, Azerbaidjan jucând rolul de 

principal exportator, iar România pe cel de importator şi cel de ţară de tranzit
29

. Mai mult, se 

poate afirma că cele două state se află pe aceleaşi poziţii în ce priveşte dezvoltarea South Stream, 

la nivelul căruia Rusia pare să fi exclus în mod voit România din calculele iniţiale ale ecuaţiei.  

 Momentul conflictului ruso-georgian, din anul 2008, reprezintă un moment de oarecare 

ruptură la nivelul proiectelor energetice desfăşurate între România, Georgia şi Azerbaidjan. În 

momentul izbucnirii violenţelor, spaţiul georgian nu mai prezintă siguranţa necesară din 

perspectiva transportului de energie, astfel că atât companiile din România, cât mai ales cele din 

Azerbaidjan îşi modifică temporar priorităţile în regiune. Compania kazahă Kaz Munay Gaz, îşi 

propusese cu puţin timp înainte construirea unei rute de transport al petrolului kazah dinspre 

portul Batumi, spre Constanţa, de unde ar fi urmat exportul spre restul Europei. Izbucnirea 

conflictului din august 2008, însă, determină Kaz Munay Gaz să abandoneze proiectul, din raţiuni 

de securitate. Şi cum compania kazahă este principalul acţionar Rompetrol, companie petrolieră 

de origine română, automat planurile stabilite de aceasta în Batumi sunt şi ele, la fel de brusc, 

abandonate
30

. 

În ce priveşte Azerbaidjanul, acesta nu numai că nu se alătură statelor occidentale în a 

condamna acţiunile Rusiei, ci îşi şi creşte livrările de resurse către Rusia şi începe să vândă petrol 

către Iran. Atitudinea crează valuri în Occident, cu atât mai mult cu cât aceasta se menţine şi 

după încetarea conflictului. Pozitiv este, însă, faptul că, spre deosebire de Kazahstan, care pare să 

fi abandonat definitiv proiectele sale în Georgia, Azerbaidjan nu îşi opreşte proiectele comune cu 

Georgia nici pe parcursul, nici după încetarea crizei, mergând chiar mai departe şi demarând noi 

iniţiative, cum este cazul AGRI
31

. 

 La începutul lui 2010, s-a semnat un memorandum între Azerbaidjan, România şi 

Bulgaria, privind exportul de gaze naturale lichefiate
32

, pentru ca ulterior, în acelaşi an, România 

să iniţieze, alături de Azerbaidjan şi Georgia, proiectul AGRI privind transportul gazelor naturale 

din zăcământul Shah Deniz printr-o extensie a gazoductului Baku-Tbilisi utilizându-se porturile 

Kulevi şi Constanţa, de unde ar urma să fie transmise şi către Ungaria şi Bulgaria, acestea 

alăturându-se ulterior proiectului. Proiectul AGRI, demarat odată cu semnarea documentelor 

oficiale pe 13 aprilie 2010, a creat multiple discuţii, îngrijorând tot mai mult Rusia datorită 

relaţiilor din ce în ce mai bune pe care România le are cu Azerbaidjan şi Georgia, dar şi Turcia, 

care se teme de o eventuală abandonare a proiectului NABUCCO
33

.  

 Cu toate că România dezminte o astfel de posibilitate, activitatea relativ recentă, din 

2008- 2009, a Rusiei, care încearcă să atragă România spre South Stream, pare să justifice, măcar 

parţial, temerile Turciei privitoare la NABUCCO.  

 Nu este deloc de neglijat nici implicarea României în Programul TRACECA, alături de 

statele caucaziene. Odată cu implicarea în proiectul european privitor la refacerea Drumului 

Mătăsii, România şi-a adjudecat posibilitatea de a face parte din reţelele de transport euro-

asiatice ce fac parte din proiect. Sunt elocvente în acest sens rezultatele Conferinţelor de la Creta 

din 1994 şi Geneva din 1996, care stabileau existenţa a nouă coridoare de transport paneuropene, 

dintre care Coridorul 4, rutier şi feroviar, presupunea conectarea liniilor Arad-Bucureşti-

Constanţa, având drept extindere şi Craiova-Sofia-Istanbul, cu traseul Constanţa-Poti-Baku-

Taşkent-Alma Ata-Lyanungang, unind practic România de Caucaz şi Asia Centrală
34

. 
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În acceaşi idee se cuvine analizată şi implicarea României în INOGATE, statul român 

numărându-se printre primele state care au aderat la proiect, pe data de 22 iulie 1999, cu prilejul 

Summit-ului INOGATE de la Kiev. România a dobândit astfel asistenţă tehnică şi fonduri 

investiţionale în contul proiectului RO 9805/01 01-02, intitulat „Dezvoltarea obiectivelor 

Programului INOGATE în România” şi realizat prin Programul PHARE, dar şi la nivelul 

proiectului Constanţa-Pancevo-Trieste
35

. 

 Proiectul mai sus menţionat reprezintă o iniţiativă ce trebuie tratată separat, reprezentând 

o colaborare demarată de statul român, în legătură cu transportul petrolului din Kazahstan prin 

Marea Neagră, către pieţele occidentale. Proiectul a fost propus în 2005, România reuşind să 

atragă de partea sa Serbia, Croaţia, Slovenia şi Italia şi ar presupune acoperirea unui traseu de 

1360 de kilometri între Constanţa şi Trieste, cele două extremităţi, cu un punct intermediar la 

Pancevo, în Serbia şi investiţii în valoare de aproximativ 3 miliarde Euro
36

.  

 Cu toate că nu se încadrează, propriu-zis, în perioada de timp tratată aici, se cuvine 

amintită aici şi sosirea principalei companii petroliere din Azerbaidjan, SOCAR, în România, 

începând cu anii 2009- 2010, dar începându-se efectiv activitatea în 2011, prin instalarea unor 

staţii de benzină/motorină în Nord-Estul României. Momentul se încadrează într-un context de 

colaborare pe plan energetic mai larg, şi cuprinde iniţierea acestui demers încă din anii 2009-

2010, cu precădere după semnarea Protocolului AGRI în 2010, reprezentând ultima fază 

consumată până în prezent la nivelul cooperării energetice dintre România şi statele din 

Transcaucazia, reprezentate prin Azerbaidjan.  

 

 Relaţiile Bilaterale România - Azerbaidjan 

 Începute relativ în acelaşi mod, prin recunoaşterea independenţei de stat şi deschiderea 

relaţiilor la nivel diplomatic, relaţiile bilaterale dintre România şi cele trei state din Caucazul de 

Sud au cunoscut ulterior o evoluţie distinctă, statul român fiind nevoit să abordeze regiunea 

caucaziană atât din perspectiva întregului, cât şi din cea a tratării diferite cu fiecare dintre state. 

Începând cu Republica Georgia, pe 27 august 1991, şi continuând concomitent cu Azerbaidjan şi 

Armenia, pe data de 11 decembrie 1991, România se numără printre primele state care recunosc 

independenţa statelor proaspăt format în Caucaz. Bazându-se pe o evoluţie istorică a relaţiilor cu 

statele şi mai ales cu popoarele din regiune, România declanşează o politică de susţinere 

puternică şi de apropiere faţă a de statele sud-caucaziene, marcând pătrunderea statului român 

într-o regiune unde a devenit, cu timpul, un real factor de putere şi implicare.  

 În cazul Republicii Azerbaidjan, România este a doua ţară care recunoaşte independenţa 

acestei ţări, după Turcia, fapt ce a constituit, ca şi în cazul Georgiei, un bun pretext pentru a se 

dezvolta relaţii diplomatice excelente şi de prietenie între cele două state şi popoare. La 19 iunie 

1992 sunt stabilite relaţiile diplomatice, urmate de deschiderea, la 3 noiembrie 1998, a 

Ambasadei României la Baku, eveniment prilejuit de vizita oficială a Preşedintelui României, 

Emil Constantinescu şi a deschiderii Ambasadei Republicii Azerbaidjan la Bucureşti, pe 21 mai 

2001, prima ambasadă a Azerbaidjanului în Europa Centrală şi de Sud-Est
37

, fapt ce 

demonstrează prioritatea pe care o capătă România la nivelul diplomaţiei azere, precum şi 

reprezintă o nouă posibilitate de a demonstra implicarea puternică a României în Caucaz. Statul 

român s-a situat nu numai printre primele state care au recunoscut independenţa celor trei 

republici, proaspăt formate în 1991, ci şi printre primele care au deschis reprezentanţe 

diplomatice acolo, militând constant pentru dezvoltarea societăţilor caucaziene, cu precădere a 

celor azeră şi georgiană.  
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 În vreme ce Azerbaidjan şi Georgia nu se grăbesc şi îşi deschid aproape concomitent 

reprezentanţele diplomatice în 2000- 2001, Armenia o instalează rapid, în 1994, fapt ce ar putea 

evidenţia un interes crescut al Armeniei pentru evoluţia relaţiilor diplomatice. Însă, contrar 

acestei impresii, relaţiile actuale ale statului român cu Georgia şi Azerbaidjan sunt în mod clar 

superioare celor cu Armenia, atât la nivelul acordurilor încheiate, cât mai ales din perspectiva 

apropierilor economice, culturale şi ştiinţifice şi din cea a proiectelor comune în domenii variate. 

Cu precădere această evoluţie este evidentă în cazul Republicii Azerbaidjan, care a continuat să 

reprezinte un punct prioritar pe agenda de politică externă a României, intensificat în primul rând 

de vizitele bilaterale întreprinse de oficialii celor două state, în frunte cu şefii de stat, de alinierea 

la acelaşi cadru strategic, şi de încheierea unui număr foarte ridicat de tratate bilaterale, 

aproximativ 50 la număr
38

.  

 Prima vizită oficială a fost efectuată în 1994, la Bucureşti, de către Heydar Aliyev, 

Preşedintele Azerbaidjanului, urmată, în 1995, cu prilejul summitului OCEMN, de vizita 

oficialilor tuturor celor trei state sud-caucaziene, momentul reprezentând prima întâlnire la nivel 

înalt la care participă reprezentanţii tuturor celor trei state caucaziene de la momentul izbucnirii 

conflictului din Nagorno-Karabakh
39

. Ulterior, la un an distanţă, Ion Iliescu organizează prima 

vizită oficiale la Baku. Acest schimb de vizite se multiplică odată cu mandatul preşedintelui Emil 

Constantinescu, care, inaugurând personal Ambasada României de la Baku, în 1998, propulsează 

relaţiile bilaterale la un nivel superior, creând cadrul pentru intensificarea contactelor dintre 

state
40

. De altfel, Emil Constantinescu se face remarcat şi în aprilie 1997, când, în cadrul unei 

conferinţe organizate în Turcia pe problema cooperării economice la Marea Neagră, „înainte de a 

începe conferinţa, preşedintele Constantinescu a avut trei întâlniri bilaterale: cu preşedintele 

Azerbaidjanului Heydar Aliyev, cu preşedintele Georgiei, Eduard Şevarnadze, şi cu preşedintele 

Armeniei, Levon Ter-Petrosian”
41

. Este a treia oară, după momentul recunoaşterii simultane a 

independenţei celor trei state transcaucaziene, şi după summit-ul OCEMN din 1995, când 

România îşi demonstrează interesul manifestat faţă de colaborarea cu statele din Caucazul de 

Sud, precum şi dorinţa de implicare în geopolitica regiunii respective, dorinţă la care Republica 

Azerbaidjan va ajunge, treptat, să răspundă cel mai bine şi în cel mai puternic spirit de 

colaborare.  

 Cel care duce colaborarea româno-azeră la un nivel superior este Traian Băsescu, în 

timpul căruia relaţia cu preşedintele Ilham Aliyev şi cea dintre popoarele român şi azer, atinge un 

real nivel de prietenie. În 2004 se consumă prima vizită oficială a preşedintelui azer în România, 

pentru ca, doi ani mai târziu, să aibă loc prima vizită a lui Traian Băsescu la Baku. După acest 

moment, vizitele se succed rapid, cu atât mai mult cu cât, cu prilejul vizitei lui Traian Băsescu, 

din 11-12 octombrie 2006, este abordată în premieră tema constiuirii Parteneriatului Strategic 

între cele două state, ce urmează a fi concretizat în anii următori
42

.  

 Relaţiile dintre România şi Azerbaidjan, evoluează şi se fac, de altfel, remarcate şi 

datorită politicii active în regiunea caucaziană, pe care o conduce statul român începând cu  

perioada exercitării preşedinţiei OSCE, în anul 2001. Propunându-şi consolidarea păcii în 

Europa, asigurarea transparenţei şi a egalităţii la nivelul tuturor membrilor OSCE şi dezvoltarea 

democratică a acestora, România s-a făcut remarcată ca una dintre cele mai bune preşedinţii ale 

OSCE din ultimul deceniu, fapt remarcat inclusiv de statele din Caucaz care au fost direct asistate 

de oficialii români ai OSCE, prin încercările de soluţionare a diferendurilor privind conflictele 

îngheţate.  
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 Ambasadorul Azerbaidjanului în România, Dl. Eldar Hasanov, aprecia eforturile depuse 

de statul român la nivelul OSCE: „Nu vom uita eforturile fostului ministru al Afacerilor Externe, 

Mircea Geoană, pe atunci preşedinte executiv al OSCE, pentru avansarea procesului de 

negociere în chestiunea Nagorno-Karabah-ului”
43

, afirma acesta în volumul personal de 

memorii.  

 De altfel, România iese în evidenţă la nivelul evoluţiei conflictelor îngheţate pe tot 

parcursul celor două decade abordate aici. Pe lângă îndemnurile la pace pe care le-a transmis 

constant prin oficialii săi şi pe lângă exprimarea clară în favoarea respectării integrităţii teritoriale 

a Azerbaidjanului şi a Georgiei, România se remarcă drept unul dintre cele mai active state în ce 

priveşte conflictul ruso-georgian, din august 2008, declanşat în legătură cu chestiunea 

provinciilor separatiste georgiene Abhazia şi Ossetia de Sud, pe care Federaţia Rusă le-a sprijinit 

constant şi cărora le-a recunoscut în mod oficial independenţa declanşând scânteia care a aprins 

întreg climatul internaţional. Primele declaraţii oficiale vin pe 10 august 2008, la două zile de la 

izbucnirea conflictului, printr-un comunicat oficial al CSAT, în care se declară că „Evoluţia 

conflictelor îngheţate din zona Caucazului şi a Mării Negre a constituit o preocupare constantă a 

politcii externe a ţării noastre, iar România a atras atenţia în repetate rânduri cu privire la 

riscul acestor conflicte în planul securităţii regionale”
44

. 

 Strădaniile României de a asigura pacea şi stabilitatea în Caucazul de Sud sunt reliefate şi 

de Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Cooperare, prin faptul că, în 2006, la întrunirea de 

inaugurare a acestei platforme menite să îmbunătăţească dialogul şi cooperarea în regiune, „s-au 

aşezat la aceeaşi masă Ilham Aliyev, Preşedintele Azerbaidjanului şi Robert Kocearian, 

Preşedintele Armeniei”
45

, alături de Mikhail Saakashvili, Preşedintele Georgiei şi de Traian 

Băsescu, Preşedinte al României. Momentul a fost deosebit de important, întrucât, în contextul 

tensiunii existente între Armenia şi Azerbaidjan, întâlnirile dintre oficialii celor două state au fost 

sporadice şi foarte rar întâlnite în situaţii neconflictuale, însă pentru România a fost a doua oară 

când a mijlocit un astfel de contact, după precedentul din 1995. În acest caz, România a avut 

ocazia de a-şi demonstra intenţiile şi de a-şi asuma rolul de iniţiator regional, atât în privinţa 

proceselor economice, energetice sau de integrare euro-atlantică, cât şi în cea a soluţionării 

conflictelor îngheţate din REMN. 

 Am folosit anterior sintagma „prietenie”, abordând relaţia dintre Ilham Aliyev şi Traian 

Băsescu, ca şi pe cea dintre statele român şi azer. Această relaţie este evidenţiată de intensificarea 

contactelor de orice tip, de la cele politico-diplomatice, economice şi energetice, la cele ce ţin de 

cultură, societate şi tineret. Astfel de contacte se intensifică la începutul anilor 2000, momente 

edificatoare în acest sens fiind înfiinţarea Asociaţiei de Prietenie Azero-Română, în 2001, la 

Baku, precum şi cea a Asociaţiei Culturale şi de Tineret România-Azerbaidjan, la Bucureşti, în 

noiembrie acelaşi an. Acestea au continuat, cu înfiinţarea, în 2005, a Camerei de Comerţ şi 

Industrie Româno-Azeră de la Bucureşti şi cea a reprezentanţei bucureştene a Fundaţiei Heydar 

Aliyev, în 2007, moment marcat de o nouă întrunire dintre Ilham Aliyev şi Traian Băsescu
46

. Între 

timp, au avut loc importante schimburi culturale, evidenţiate prin traducerea lui Mihai Eminescu 

în limba azeră şi prin comemorarea sa la Baku, în 2000, prin traducerea azerului Bahtiyar 

Vahabzade în limba română în 2001, urmată de expoziţia pictorului român Ion Mîrza, la Baku, în 

2001 şi de cea a pictorului azer Aşraf Heybatov, la Bucureşti, în 2006
47

.  

                                                 
43

 Amb. Eldar Hasanov, op. cit., p. 26. 
44

 Mirela-Ancuţa Samoilă, Analiza pe Mass-Media Românească – Reacţiile Autorităţilor Române în timpul Crizei 

Georgiene, în Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narciz Băjăşoiu, „Războiul Ruso-Georgian”, Bucureşti, Editura Curtea 

Veche, 2010,  p. 264; apud CSAT: Instituţiile abilitate să fie pregătite pentru evacuarea cetăţenilor români din 

Georgia, dacă situaţia va impune acest lucru, în  „Ziua”, din 10 august 2008. 
45

 Kopi Kycyku, Heydar Aliyev, un Ataturk al zilelor noastre, Bucureşti, Editura Librarium Haemus, 2009, p. 159. 
46

 Amb. Eldar Hasanov, op. cit., p. 12. 
47

 Ibidem, pp. 51-71. 



 

155 

 

 Şi dacă aceste momente nu sunt suficiente, prima reprezentanţă străină care a intervenit cu 

ajutoare materiale în folosul victimelor inundaţiilor din vara anilor 2005 şi 2008 din România, a 

fost cea a Republicii Azerbaidjan, în vreme ce în 2007, în Parcul Tei din Bucureşti, este 

inaugurată, în prezenţa celor doi preşedinţi Aleea Heydar Aliyev, împreună cu statuia acestuia 

construită încă din 2004, după ce, în prealabil, la Baku, fusese inaugurată statuia compozitorului 

român George Enescu
48

. 

 Capitolul final al relaţiilor dintre România şi statele din Caucazul de Sud îl constituie 

semnarea şi instituirea Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Azerbaidjan, 

moment ce constituie punctul maxim de cooperare pe care  România îl atinge în relaţionarea cu 

un stat transcaucazian.  

 Deşi ideea stabilirii unui astfel de parteneriat exista încă din anul 2006, evidenţiată în 

timpul unei vizite a Preşedintelui României, Traian Băsescu, la Baku, primul pas spre constituirea 

acestuia a fost consumat în 2008, prin încheierea unui Acord de Cooperare între Ministerul 

Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energiei din Republica 

Azerbaidjan. Cu toate că acest act a fost unul care a deschis drumul către o cooperare mult mai 

activă şi mai apropiată între cele două stat, momentul decisiv privind Parteneriatul Strategic a 

mai fost amânat cu un an. La Bucureşti, pe 28 septembrie 2009, s-a semnat Declaraţia privind 

stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Azerbaidjan, cu ocazia ultimei 

vizite oficiale efectuate de preşedintele Ilham Aliyev în România, documentul reprezentând, din 

acel moment, principalul cadru juridic al cooperării româno-azere şi având ca obiective 

consolidarea dialogului politic, cooperarea energetică, economică şi la nivel investiţional, 

cooperarea pe probleme de securitate şi cooperarea la nivelul organizaţiilor internaţionale, prcum 

şi în domeniul cultural
49

.  

 Legat în mod explicit şi de încheierea acordurilor ce au stat la baza proiectului AGRI, 

parteneriatul strategic a reprezentat un bun prilej pentru a consolida relaţiile româno-azere până 

la un nivel maxim posibil, în condiţiile unei evoluţii tot mai frumoase şi benefice a acestora.  

 Deşi semnarea actului final, Planul de Acţiune pentru Implementarea Parteneriatului 

Strategic între România şi Republica Azerbaidjan, a fost consumată la Baku abia în 2011, 

lucrurile erau destul de clare în această privinţă în anul 2010, evidenţiind rezultatul principal al 

bogatelor colaborări întreprinse de România cu statele din Regiunea Mării Negre şi cu precădere 

cu cele din Caucazul de Sud şi trasând linia definitivă a unei relaţii puternice, de strânsă 

colaborare şi de prietenie pe care România o întreprinde cu Azerbaidjan, dar demonstrând, în 

acelaşi timp, dorinţa şi capacitatea de implicare a României în chestiunea Caucazului de Sud.  
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http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31937&tx_ttnews%5BbackPid%5D=177&no_cache=1


 

157 

 

ISTORIA LOCALĂ 
 

BISERICA DE PE VALEA TELEAJENULUI ÎN EVUL MEDIU. 

SCURT ISTORIC 
 

Floarea VULPE
*
          

        
 O reconstituire a evoluţiei comunităţilor omeneşti de pe Valea Teleajenului, de-a lungul 

Evului Mediu, nu poate fi considerată completă fără a acorda atenţia cuvenită vieţii spirituale din 

această zonă. Ni se dezvăluie, astfel, o spiritualitate românească bogată, ce a înflorit, în primul 

rând, între zidurile mănăstirilor şi bisericilor înălţate aici. Ele s-au menţinut şi atrag atenţia 

trecătorului pe Valea Teleajenului. 

Chiar în apropierea izvoarelor râului 

Teleajen, acolo unde natura a fost deosebit de 

darnică pentru o aşezare omenească, la 880 m 

altitudine, se află Mănăstirea Cheia, a cărei 

istorie se întinde pe mai bine de două secole. 

Prima biserică, din lemn, a fost ridicată, în 1770, 

la poalele Muntelui Balaban, în apropierea cheii, 

de unde şi-a luat numele. Ea a fost incendiată de 

turci în timpul războiului ruso-turc, izbucnit la 

scurt timp. În 1790, s-a construit o nouă biserică, 

tot din lemn, pe locul fântânii din incinta 

mănăstirii actuale, dar şi ea a ars în 1830
1
.   

Doi ciobani din Săliştea Sibiului, umblând cu oile pe aici şi atraşi de frumuseţea locurilor, 

s-au hotărât să reconstruiască vechiul locaş. Şi-au vândut turmele şi, cu banii luaţi, au construit 

actuala mănăstire, împreună cu chiliile, în anii 1835-1839, pe moşia marelui vornic Mihalache 

Ghica, fratele domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Cei doi ciobani s-au călugărit, iar unul 

dintre ei, luându-şi numele Damaschin, a devenit stareţ.  

În interiorul bisericii, o deosebită valoare are tâmpla cu sculptura ei bogată, suflată în aur, 

operă de artă lucrată la Viena pentru 600 de napoleoni de aur
2
. Pictura şi icoanele de pe tâmplă au 

fost executate de Naum Zugravul. Ulterior, pictorul Gheorghe Tattarescu, aflat la jumătatea sec. 

al XIX-lea în plină activitate de formare la o şcoală de pictură din Buzău, a fost solicitat să 

picteze registrul de jos al tâmplei. El va picta 

patru icoane şi medalionul de deasupra uşii 

altarului. Expresivitatea figurilor, culorile calde, 

jocul de umbre şi lumini întruchipează 

personalitatea şi talentul artistului. În afară de 

aceste icoane, Tattarescu a mai pictat 16 icoane 

mai mici, ce se aşează pe iconostas la praznice. 

În incinta mănăstirii Cheia există astăzi un 

muzeu cu obiecte de artă bisericească veche. 

Coborând pe firul râului Teleajen, în 

apropiere de localitatea Măneciu Ungureni, 

întâlnim Mănăstirea Suzana, amplasată pe o 

terasă mai înaltă, la vărsarea pârâului Stanca. 

                                                 
*
 profesor gradul I, S. A. M. „Gh. Pănculescu”, Vălenii de Munte, judeţul Prahova. 

1
 Gh. Niculescu, Valea Teleajenului, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981, p. 166. 

2
 Ibidem, p. 167. 
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 Aceasta a fost întemeiată, în 1740, de Stanca Arşicu din Săcele, care a construit o biserică 

de lemn, s-a călugărit sub numele de Suzana şi a devenit prima stareţă a mănăstirii. Un secol mai 

târziu, mănăstirea a fost reclădită din zid, iar în 1880 a fost din nou refăcută împreună cu chiliile 

din jur, căpătând aspectul de astăzi. Pictura de tradiţie bizantină a fost executată în frescă de 

pictorul P. Nicolau din Ploieşti, elev al lui Gheorghe Tattarescu. Mănăstirea adăposteşte în 

incinta sa un mic muzeu cu obiecte de cult şi de artă din secolele trecute. 

 Continuăm drumul pe Valea Teleajenului şi ne oprim la Vălenii de Munte, aşezare cu 

vechime şi importanţă, reşedinţă a judeţului Săcuieni până în anul 1781, târg domnesc şi cea mai 

mare vamă a judeţului pe drumul transcarpatic ce ducea în Transilvania şi care a dezvoltat şi o 

bogată viaţă spirituală. Şi în aceast localitate găsim lăcaşuri de cult, adevărate monumente de 

arhitectură. 

 Mănăstirea Văleni se află chiar în 

centrul oraşului Vălenii de Munte. Aşa cum 

reiese dintr-un document, pe la 1432, pe locul 

actualei mănăstiri exista o biserică, căreia 

voievodul Dan al II-lea îi închinase veniturile 

provenite din vânzarea sării de la ocna Slănic
3
. 

Mai târziu, în timpul domniei lui Şerban 

Cantacuzino, în locul acesta a fost ctitorită o 

mănăstire de către Hagi Stoian şi de către soţia 

sa, Ilinca Hagiţa, în anul 1680, şi închinată 

Muntelui Athos. Era înconjurată de chilii şi avea 

beciuri şi acareturi încăpătoare în care depozitau 

produsele celor 31 de mori de care dispunea.  

Mănăstirea a fost refăcută din temelie de către egumenul Zaharia între 1741-1746, după 

cutremurul din 1737, iar pictura interioară din registrul de jos datează, se pare, din această epocă. 

Ea îşi capătă înfăţişarea de azi în urma refacerii efectuate după puternicul cutremur din 1802, 

iar ,,Smeritul Nicolae” din Grecia o zugrăveşte în frescă. 

 Tot în Văleni mai există Biserica Filip, ridicată, aşa cum se menţionează în pisania cu 

litere slavone în anul 1808. Pridvorul ei a fost construit de Filip Logofătul şi Soare Piţoiu, de 

unde şi numele sub care este cunoscută. Biserica Berevoieşti, situată pe stada cu acelaşi nume, a 

stat, ca şi celelalte lăcaşuri de cult din Văleni, în atenţia lui N. Iorga, care a sfinţit aceste locuri cu 

prezenţa sa. Biserica a fost construită în sec. al XVIII-lea, aşa cum dovedeşte o cruce veche de 

piatră care datează din 1726. Iorga confirmă aceste informaţii: ,,într-un ţinut ca de ţară, 

bisericuţa Berevoieştilor, pe care mahalagiii o 

cred veche de trei sute de ani, se repară pe 

cheltuiala lor; în apropierea ei se ridică o cruce 

de pomenire din veacul al XVIII-lea”
4
.  

Să părăsim acum Vălenii de Munte, care 

mai are două biserici, dar construite mult mai 

aproape de zilele noastre şi să ne oprim, în drum 

spre Ploieşti, la Mănăstirea Zamfira din 

Lipăneşti. Aceasta a fost înălţată, în anul 1743, 

de către jupâneasa Zamfira Apostol. În 1857, 

meşterul Mihai Eftimiu înalţă, alături, o nouă 

biserică în stilul secolului trecut. Acest locaş a 

fost pictat în frescă de Nicolae Grigorescu şi 

fratele său, Ghiţă. 

                                                 
3
 Ibidem, p. 80. 

4
 N. Iorga, România cu era până la 1918, România Munteană, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 289. 
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 În sfârşit, la Bucov, a existat un monument de arhitectură, Biserica Sfânta Treime, din 

care, din păcate, nu se mai păstrează decât câteva resturi fără importanţă. Biserica veche fusese 

construită, în 1679, de către ,,însuşi cronicarul muntean Constantin căpitanul  Filipescu – care a 

fost deci şi întemeietorul caselor proprietăţii – şi de fratele acestuia, aga Matei”
5
, cum ne spune 

o inscripţie de la începutul veacului trecut. Inscripţia ,,tace asupra temeinicei reparaţii 

îndeplinite de nepotul de fiu al lui Constantin, Pană, de la care s-au păstrat o sumă de însemnări 

pe cărţi şi pe odoare; în sfârşit, ea aminteşte că, un nou Constantin Filipescu, mare vistier, a 

înnoit ctitoria înaintaşilor săi”
6
. Refacerea a avut loc la doi ani după cutremurul din 1802. Casele 

Filipeştilor, ca şi biserica, au ars în 1831, după ce trecuseră în posesia familiei Filitis. 

 În condiţiile societăţii medievale, în mănăstiri şi biserici se desfăşura un învăţământ 

elementar, lectura şi învăţarea alfabetului se făceau după texte religioase, originale sau transcrise, 

călugării şi preoţii, printre puţinii ştiutori de carte ai comunităţii, devenind adevăraţi dascăli. 

 În timpul lui Constantin Brâncoveanu, la începutul sec. al XVIII-lea, exista în Vălenii de 

Munte o şcoală înfiinţată de egumenul Mănăstirii Văleni, la cererea unor negustori greci şi 

albanezi stabiliţi aici
7
. Începând din anul 1818, în chiliile mănăstirii, a existat o şcoală grecească. 

Multe şcoli, care funcţionau pe lângă biserici, erau înzestrate de ctitori şi scutite de dări de către 

domni. De exemplu, pe moşia Bucov, lângă biserica din Chiţorani, la 25 martie 1815, funcţiona o 

asemenea şcoală, căreia i se acordau scutiri prelungite şi după patru ani
8
.  

O dată cu extinderea meşteşugurilor şi a schimbului de mărfuri, ca o consecinţă a 

hatişerifurilor emise de Poarta Otomană, după păcea de la Kuciuk-Kainargi din 1774, care 

ofereau avantaje Ţărilor Române, ştiinţa de carte în limba română începe să se extindă, 

învăţământul în limba română fiind tot mai imperios necesar dezvoltării societăţii. Se înfiinţează 

şcoli în capitalele de judeţ, iar ctitorii unor biserici deschid, pe lângă acestea, şcoli în târguri şi 

sate, iar Mitropolia Ţării Româneşti se implică, tot mai mult, în acest domeniu. La 26 august 

1777, când urma să se înfiinţeze în Ploieşti şcoala domnească, conform hrisovului dat de 

Alexandru Ipsilanti în 1774, Mitropolitul Ţării Româneşti, în jurisdicţia căruia se afla şcoala din 

această parte a ţării, apreciind că, „dascălul Barbu…tot timpul se sileşte spre învăţarea copiilor” 

şi că „părinţii acelor copii nici o căutare nu au… fiind om sărac… neavând de nicăieri 

chiverniseală”, a propus domnului ca acesta să fie plătit cu luna. Răspunzând cererii adresate de 

Mitropolie, domnitorul hotărăşte ca dascălul Barbu ,,să aibă rânduită leafă”
9
, şcoala particulară 

din Ploieşti devenind şcoală domnească. Ea funcţiona la intrarea Bisericii Sfântul Gheorghe. 

 Învăţământul va fi stânjenit de războaiele ruso-austro-turce de la sfârşitul sec. al XVIII-

lea şi începutul sec. al XIX-lea, ca şi de calamităţile din vremea lui Vodă Caragea. După trecerea 

epidemiei de ciumă, I. Gh. Caragea acordă nizamul din 1817, prin care anunţa redeschiderea şi 

reorganizarea şcolilor. Astfel, şcoala de la Ploieşti se va afla sub supravegherea Mitropoliei, în 

timp ce aceea de la Vălenii de Munte aparţinea Episcopiei din Buzău. Nizamul din 1817 mai 

preciza că ,,putea fi primiţi în şcoala domnească elevi din orice clasă socială…fie  din cler, fie 

din boieri sau negustori din orice altă clasă”
10

.  

 Bisericile şi mănăstirile de pe Valea Teleajenului, ca multe altele din întraga ţară, 

demonstrează nu numai că reprezintă monumente de arhitectură medievală, că deţin valoroase 

obiecte de artă şi de cult, dar şi că au fost, de-a lungul veacurilor, lăcaşuri de cultură, că au 

contribuit din plin la dezvoltarea spiritualităţii româneşti, la conservarea valorilor originale, la 

menţinerea fiinţei şi spiritului autentic al poporului român. 

                                                 
5
 Ibidem, p. 276. 

6
 Ibidem. 

7
 Gh. I. Moisescu, Istoria şcoalelor din Vălenii de Munte, 1831-1931, Vălenii de Munte, Datina Românească, 1931, 

p. 11. 
8
 Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Condica domnească, mss. 77, f. 212. 

9
 C. M. Boncu, Şcoala prahoveană, sec. X-XIX, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 78. 

10
 Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Condica domnească, mss. 87, f. 62. 
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BISERICA, CENTRU AL VIEŢII SPIRITUALE DIN 

 COMUNA ŞTEFEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 
 

Alexandru ULESCU

 

 

Îndelungatul proces de formare a limbii române şi a poporului român s-a desfǎşurat 

aproape concomitent cu rǎspândirea creştinismului, mai ales cǎ ideea de nemurire a sufletului era 

puternic înrǎdǎcinatǎ în mintea şi caracterul geto-dacilor încǎ din antichitate. În acest sens, 

marele istoric N.Iorga arǎta cǎ: „Ei erau siguri cǎ dincolo de nori şi de albastrul vǎzut al cerului 

este sǎ laşi de veşnicie netulburatǎ pentru ostaşul bun, pentru femeia gospodinǎ, care a dat 

feciori voinici neamului, pentru toţi cei ce au murit fǎrǎ sǎ-şi fi înjosit mândria şi sǎ-şi fi pǎtat 

cinstea…cel ce se nǎştea era cǎinat în leagǎnul sǎu pentru suferinţele care-l aşteptau, iar 

înaintea mortului se cântau cântece de bucurie pentru izbǎvirea lui din necazuri … Şi, când 

neamul voia sǎ trimitǎ la cer un sol cu veste de durere şi cu chemare de ajutor, fiecare era vesel 

sǎ fie ales de sorţi pentru a fi zvârlit prin aerul sfânt al zilei şi, cǎzând, sǎ moarǎ în vârful 

suliţelor ce-l aşteptau jos”
1
. 

 În aceste condiţii, nu este de mirare cǎ, spre deosebire de alte neamuri, noi am apǎrut în 

istorie români şi creştini în acelaşi timp. Cu alte cuvinte, suntem creştini dintru început, datoritǎ 

misionarismului dus, cu atâta tenacitate şi evlavie, de apostolul Andrei în ţinutul Dobrogei, de 

unde noua credinţǎ a trecut în nordul Dunǎrii. În mileniul nǎvǎlirilor barbare, tocmai datoritǎ 

creştinismului, se produce un fenomen de consolidare a fiinţei neamului românesc, strâns 

puternic în jurul bisericii. Îmbrǎţişǎm ideea cǎ biserica ortodoxǎ a fost coloana vertebralǎ pe care 

s-a dezvoltat poporul român. 

 Biserica a susţinut, fǎrǎ rezerve, formarea, organizarea şi dezvoltarea statelor feudale 

româneşti, iar voievozii şi domnii au fost ziditori de biserici şi sprijinitori de nǎdejde ai 

otodoxismului. Afirmarea independenţei şi suveranitǎţii statelor medievale a cerut o bisericǎ 

independentǎ faţǎ de patriarhia din Constantinopol, dar supusǎ intereselor domniei. Primele 

manuscrise şi şcoli, primele traduceri şi scrieri în limba românǎ, au apǎrut în cadrul bisericii 

strǎbune, de aceea se acceptǎ în unanimitate ideea cǎ întreaga dezvoltare culturalǎ a evului mediu 

timpuriu, dar şi dupǎ aceea, s-a desfǎşurat sub influenţa bisericii ortodoxe. Aceasta, a combǎtut 

atât pǎgânismul musulman, cât şi ofensiva catolicǎ, în spatele cǎrora se ascundeau de fapt, 

tendinţele expansioniste ale Imperiului Otoman, dar şi ale Ungariei şi Poloniei. În acest context, 

organizarea bisericeascǎ era o necesitate istoricǎ. Dupǎ 1359, Mitropolia Ţǎrii Româneşti îşi 

extinde autoritatea şi asupra ortodocşilor din Transilvania. În 1370, se înfiinţa Mitropolia 

Severinului, iar în 1401-1402 era deja recunoscutǎ de Constantinopol. Mitropolia de la Suceava, 

a fost înfiinţatǎ de domnul Moldovei Petru Muşat ( c.1374-c.1392). O arhiepiscopie ortodoxǎ este 

atestatǎ, în 1376, în Transilvania, lângǎ Hunedoara. 

 Sintetizând rolul bisericii, conchidem cǎ ortodoxismul românesc a fost, de-a lungul 

întregii istorii, un factor de o covârşitoare importanţǎ în pǎstrarea fiinţei naţionale, în apǎrarea şi 

menţinerea independenţei neamului nostru. În al doilea rand, cultura noastrǎ, din epoca 

feudalismului, se aflǎ sub semnul ortodoxismului. În epoca modernǎ şi contemporanǎ biserica a 

continuat sǎ joace un rol important atât în plan politic, ca factor de echilibru, dar şi în plan moral 

şi cultural, fiind una din instituţiile de prim rang în cadrul societǎţii româneşti. Dispunând de o 

structurǎ organizatoricǎ bine închegatǎ, încǎ din cele mai vechi timpuri, este de presupus cǎ 

aşezǎmintele de cult, au existat în multe sate şi târguri chiar în secolele al XIII-lea – al XVI-lea.  

                                                 

 profesor gradul I, Şcoala „I. A. Bassarabescu” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, Bucureşti, Editura Ministerului de 

Culte, 1928, pp.9, 10. 
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Iatǎ de ce, atunci când vorbim despre istoricul bisericilor sǎteşti, trebuie sǎ acceptǎm 

ipoteza, potrivit cǎreia modestele lǎcaşuri de închinǎciune au existat cu mult timp înainte de 

atestarea documentarǎ a bisericilor actuale, mai ales în cadrul satelor vechi, cum este şi cazul 

aşezǎrii Ştefeşti. În prezent, pe raza localitǎţii Ştefeşti, existǎ douǎ biserici: una din lemn, în satul 

Scurteşti, cea mai veche, ridicatǎ în anul 1783, cu hramul Naşterea Maicii Domnului şi alta din 

zid, în satul Ştefeşti, care existǎ şi în prezent, ridicatǎ în anii 1902-1904, cu hramul Sf. Mihail şi 

Sf. Dumitru. 

 În vechime, locuitorii satului Scurteşti îşi îndeplineau nevoile religioase, la un schit de 

cǎlugǎri, numit Cruciuliţa, care se gǎsea aşezat la poalele Crucişoarei, în Silişte, între cǎtunul 

Vulpea şi satul Scurteşti. Acest schit, Cruciuliţa, a ars în jurul anului 1780. Conform tradiţiei, 

acest schit, cât şi moşia Crucişoara, aflatǎ pe dealul cu acelaşi nume, ar fi fost metoc al Mănǎstirii 

Ghighiu, care existǎ şi astǎzi şi se aflǎ la 3-4 km sud-est de Ploieşti. La rândul ei, Mănǎstirea 

Ghighiu aparţinea de Mânǎstirea Curtea de Argeş. Dupǎ ce schitul Cruciuliţa a ars, locuitorii 

aşezǎrii Scurteşti, s-au hotǎrât sǎ-şi facǎ bisericǎ mai înǎuntrul satului. O mânǎ de oameni mai 

inimoşi şi cu mai multǎ credinţǎ în Dumnezeu, încep lucrul. Merg pe moşia Crucişoara, pe atunci 

pǎdure secularǎ de molizi şi taie, din locul numit Valea Fântânii, bârnele, şindrila şi tot materialul 

lemnos de care aveau nevoie şi îşi fac, din lemn, bisericuţa lor, în mijlocul satului
2
. 

 Cele dintâi biserici ale românilor au fost construite uşor, din lemn
3
. Bisericile de lemn din 

Muntenia, deşi lipsite de monumentalitatea proprie unora din Ttransilvania, sunt valoroase atât 

prin interesul arhitecturii, al tehnicii construcţiei, cât şi printr-o tipologie deosebit de bogatǎ. 

Bineînţeles, comparativ cu cele de zid, numǎrul bisericilor de lemn din Muntenia a fost în trecut 

mult mai mare. În 1909, mai existau în Muntenia 441 biserici de lemn, reprezentând 18 % din 

totalul bisericilor de sat în fiinţǎ. În regiunea de deal, unde nu s-au produs defrişǎri masive şi 

unde s-a pǎstrat modul de distribuire de altǎdatǎ a populaţiei (o puzderie de mici cǎtune, fiecare 

cu bisericuţa sa), bisericile de lemn au continuat a fi folosite şi întreţinute în timp
4
. Este şi cazul 

bisericii de lemn din aşezarea Scurteşti, aparţinând comunei Ştefeşti. 

Este cunoscut faptul cǎ, de obicei, bisericile de lemn nu au acea pisanie aproape nelipsitǎ 

de la intrarea bisericilor de zid, lǎmuritoare în privinţa ctitorilor, a datei la care clǎdirea a fost 

ziditǎ, zugrǎvitǎ, reparatǎ etc. Explicaţia este simplǎ şi în ea se cuprinde de fapt toatǎ istoria 

bisericilor de lemn, ridicate, fǎrǎ spirit de ostentaţie, prin efortul colectiv şi anonim al sǎtenilor, 

consemnarea în scris a împrejurǎrilor construcţiei nu ar fi avut rost. În general, se poate afirma cǎ 

bisericile de lemn au fost ridicate de ţǎrani şi pentru ţǎrani. Erau lucrate de meşteri de ţarǎ, 

specializaţi în aceastǎ meserie plǎtiţi în bani şi în naturǎ. Ca vechime, aceste monumente nu 

depǎşesc în general 200 de ani. Marea lor majoritate sunt construite la sfârşitul sec. al XVIII-lea 

sau la începutul celui urmǎtor
5
. 

Bisericile din Muntenia prezintǎ o bogǎţie tipologicǎ comparabilǎ numai cu aceea din 

Transilvania. Se admite, în general, dupǎ cum aratǎ V. Vǎtǎşianu, cǎ „evoluţia ar fi pornit de la 

construcţiile de lemn profane cele mai simple, adaptându-le la necesitǎţile liturgice”, prin 

înşiruirea de la vest la est a celor trei încǎperi obligatorii la ritul ortodox: pronaosul, naosul şi 

altarul. Totodatǎ, intrarea se mutǎ de pe latura de sud a pronaosului – fosta tindǎ a casei ţǎrǎneşti 

– pe latura de vest a acestuia
6
. Au urmat o serie de modificǎri pentru diferenţierea bisericii de 

casa ţǎrǎneascǎ, de la care a luat naştere: unele esenţiale, afectând planul clǎdirii, cu cele trei 

încǎperi obligatorii, altele care au transformat profund înfǎţişarea originalǎ a edificiului, prin 

adǎugarea anumitor elemente de plan sau elevaţie: pridvor, bolţi, turle, clopotniţǎ
7
. 

                                                 
2
 Ştefan Trifu, preot, Monografia Parohiei Scurteşti- Ştefeşti, comuna Ştefeşti, jud. Prahova, manuscris, 1943, p. 3. 

3
 N. Iorga, op. cit., p. 33. 

4
 Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Muntenia, Bucureşti, Editura Meridiane,1968, pp. 5-7. 

5
 Ibidem, p. 8. 

6
 Ibidem, p. 9. 

7
 Ibidem, p. 10.   
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Existǎ 4 tipuri de astfel de biserici şi anume: tipul I – biserica de plan dreptunghiular 

simplu cu absidǎ nedecroşatǎ; tipul II a - biserica de plan dreptunghiular simplu cu absidǎ 

decroşatǎ de corpul principal al clǎdirii, având o formǎ poligonalǎ asimetricǎ, cu 5 laturi,  

din care primele douǎ sunt paralele cu axul clǎdirii; tipul II b – în care decroşeul absidei este mai 

puţin marcat, iar primele 2 laturi sunt oblice faţǎ de ax; tipul III – biserica de plan dreptunghiular 

compus şi tipul IV – biserica de plan treflat sau trilobat
8
. Referitor la biserica de lemn din 

Scurteşti, se aratǎ cǎ biserica construitǎ în 1783, în satul Scurteşti, comuna Ştefeşti, judeţul 

Prahova se încadrează în tipul II a
9
. 

 Privind tehnica construcţiei, ea este aceea folositǎ, în general, la bisericile de lemn din 

întreaga ţarǎ, cu unele particularitǎţi. Construcţia este în întregime din grinzi de stejar (gorun). Ea 

cuprinde un rând, uneori 2 rânduri, de tǎlpi de cca. 20 cm grosime, ce constituie baza edificiului, 

apoi pereţii propriu-zişi formaţi din mai multe rânduri suprapuse de grinzi mai subţiri. Grinzile 

sunt îmbinate cu dibǎcie, fǎrǎ cuie sau scoabe de cele mai multe ori dupǎ caracteristicul sistem 

denumit „coadǎ de rândunicǎ” şi mai rar în unghi drept
10

. 

 Dupǎ tradiţia oralǎ, biserica de lemn, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ar fi fost 

construitǎ de cǎtre familia Fǎlcescu, din comuna învecinatǎ Bertea, sau în colaborare cu aceasta. 

Este de crezut, că aceastǎ familie a asigurat banii necesari pentru plata meşterilor şi a fǎcut unele  

donaţii de obiecte de cult religios, iar locuitorii aşezǎrii Scurteşti, au pus la dispoziţie materialul 

lemons necesar construcţiei şi forţa de muncǎ. Douǎ icoane de la tâmpla bisericii, icoana cu 

chipul lui Iisus şi cea a Maicii Domnului, au pe ele urmǎtoarele inscripţii: „aceste douǎ sfinte 

icoane s-au fǎcut cu cheltuiala d-lui Paraschiv Fǎlcescu şi soţiei lui Marica”. Pe aceste icoane a 

fost înscris şi anul zugrǎvirii lor, care, din pǎcate, s-a şters aproape complet. 

 Referitor la biserica de lemn din Scurteşti, se menţioneazǎ cǎ: „Bisericile de la sfârşitul 

sec. al XVIII-lea, modificate însǎ şi mǎrite ulterior din Chiojdeanca, Nucet şi Scurteşti nu 

prezintǎ elemente deosebite, cu excepţia existenţei în pridvorul acesteia din urmǎ a unei strǎlucite 

icoane din 1783 a Sf. Mucenic Dimitrie zdrobindu-l pe ţar Macsimian
11

. 

 În decursul vremurilor, acestei biserici i s-au fǎcut unele modificǎri şi reparaţii de 

întreţinere ca: înlocuirea şindrilei putrezite, consolidarea pereţilor cu copci de lemn şi legarea lor 

cu vergele de fier etc. Despre bisericile din localitatea Ştefeşti, se aratǎ cǎ: „în Scurteşti, comuna 

Ştefǎneşti (Ştefeşti, n.n.) judeţul Prahova, se aflǎ biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului, 

1800-1801, reparatǎ în 1876”
12

. Despre cealaltǎ bisericǎ, se arǎta cǎ: „în Ştefeşti, judeţul 

Prahova se aflǎ biserica Sf. Dumitru, 1796-1801, reparatǎ în 1873”
13

. 

 La 1894, Dicţionarul geografic al judeţului Prahova menţiona cǎ, „în cǎtunul Ştefeşti  

este o bisericǎ în ruinǎ, ce serveşte de cimitir şi una în cǎtunul Scurteşti foarte veche în forma de 

pescerǎ, neştiindu-se de cine s-a fondat, deoarece sunt lipsite de inscripţii. Ambele sunt deservite 

de un singur preot”
14

. Pentru aceeaşi perioadǎ, documentele de arhivǎ, menţioneazǎ cǎ: „în 

Scurteşti este bisericǎ de lemn, cu patron Adormirea Maicii Domnului şi în Ştefeşti, este bisericǎ 

cu patron Sf. Dumitru care serveşte de cimitir”
15

. 

 Privitor la biserica din Ştefeşti, ştirile sunt mai puţine. Biserica actualǎ are ca prim hram 

pe Sf. Mucenic Dimitrie şi secund pe Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, patronii vechii biserici care a 

existat pe locul unde este astǎzi cimitirul din Ştefeşti, adicǎ vizavi de biserica în fiinţǎ.  

                                                 
8
 Ibidem, pp. 10 -14. 

9
 Ibidem, p. 44. 

10
 Ibidem, p. 17, 18. 

11
 Ibidem, p. 31. 

12
 N. Stoicescu, Bibliografia localitǎţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Româneascǎ, vol. II, 

Bucureşti, Editatǎ de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 574. 
13

 Ibidem, p. 624. 
14

 P. Brǎtescu, I. Moruzi, C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al jud.Prahova, Târgovişte, Tipografia ,,Viitorul”,  

1897, p. 540. 
15

 Arh. Şcolii Ştefeşti, dosar 1/1894-1895, f. 31. 
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Biserica aceasta, trebuie sǎ fi datat de mult timp, deoarece, dupǎ dǎrâmarea ei, a fost 

pornitǎ alta în acelaşi loc şi ridicatǎ pânǎ la jumǎtate. A rǎmas aşa aproape 50 de ani, timp în care 

serviciile religioase: înmormântǎrile, nunţile, botezurile se sǎvârşeau sub un molid mare. Abia în 

anul 1900, fostul revizor şcolar Grigore Georgescu, mare proprietar şi cu soţia sa Elena nǎscutǎ 

Ioan Constantinescu Scorţeni, se gândesc sǎ ridice un lǎcaş de închinǎciune Domnului. Între 

timp, boierul Iancu Cireşeanu, stǎpânul moşiei Crucişoara, doneazǎ comunei ½ ha teren, chiar în 

mijlocul comunei, pe care se aflǎ azi şcoala, cu condiţia ca sǎ se construiascǎ pe el bisericǎ şi 

şcoalǎ. Ivindu-se neînţelegeri între Grigore Georgescu, care voia sǎ construiascǎ o bisericǎ, şi 

primarul, de atunci, Iorgu Pǎtraşcu, care dorea construcţia unei şcoli, primul renunţǎ la ideea 

construirii bisericii. Aflând de acest lucru, Anica Tomescu, cǎsǎtoritǎ zice-se cu un grec, care 

avea casa şi moşia chiar în faţa locului pe care se afla vechea bisericǎ şi cimitirul, doneazǎ ea o 

bucatǎ de pǎmânt, chiar în faţa cimitirului în suprafaţǎ de 1025 m
2
. Şi astfel, Grigore Georgescu 

pune temelia noii biserici în anul 1902. Localnicii din Ştefeşti aduc piatra din Pǎltinet, o piatrǎ 

foarte bunǎ de construcţii şi toate celelalte materiale, în mod gratuit, iar proprietarul Gr. 

Georgescu, contribuie cu întreaga sumǎ de bani necesară pentru desǎvârşirea bisericii, 60.000 de 

lei, o sumǎ importantǎ la acea vreme. Biserica, un giuvaer pentru vremea aceea ca şi pentru cea 

de azi, a fost terminatǎ şi sfinţitǎ la 5 septembrie 1904
16

. 

 Deasupra uşii de intrare în bisericǎ, se aflǎ pisania, care conţine urmǎtorul text: „În 

zilele…fiind Mitropolit al Ungro-Vlahiei I. P. S. Iosif Gheorghian s-a ridicat de isnovǎ, spre 

lauda Domnului, acest sfânt lǎcaş cu hramul Sf. Mihail şi Gavriil şi Sf. Dumitru, în anii 1902 -

1904 prin truda şi râvna domnului Grigore Georgescu proprietar, fost revizor şcolar şi a soţiei 

sale Elena, nǎscutǎ Ioan Constantinescu Scorţeni. Arhitect fiind Z. M. Mihǎilescu din Bucureşti. 

S-a sfârşit în ziua de 5 septembrie 1904”. 

 La 1910, bisericii de lemn din Scurteşti, i s-a adǎugat alǎturi, la câţiva metri, o clopotniţǎ 

din lemn. Singura mǎrturie grǎitoare a trecutului îndepǎrtat al acestei biserici, este un clopot mic 

de cca. 30 kg, cu inscripţia chirilică: „Radu Boşti şi cu soţia lui Maria, la biserica de la Scurteşti 

– 1801”. Biserica mai are un clopot mare, ce dateazǎ din 7 aprilie 1910. 

 În ceea ce priveşte personalul clerical al schitului Cruciuliţa, nu se cunoaşte nici un nume, 

iar de la biserica parohialǎ Naşterea Maicii Domnului, numai numele, fǎrǎ alte date. Primul preot 

despre care se vorbeşte ar fi Popa Vlad, dupǎ care a urmat Popa Matache Breazu. Vine apoi, Nae 

Dumitrescu, de fel din Slǎnic, care face seminarul la Curtea de Argeş, preot cu mult prestigiu şi 

duh sacerdotal întrânsul, hirotonisit în anul 1878 şi decedat în 1929, la 72 de ani, dupǎ 51 de ani 

de preoţie şi regretat de toţi enoriaşii
17

.       

 În anul 1914, documentele de arhivǎ menţioneazǎ cǎ în Scurteşti existǎ Biserica Naşterea 

Maicii Domnului, cu cimitirul în curte; la observaţiuni fiind trecut – neregulamentar, iar în 

Ştefeşti, biserica Sf. Dumitru, cu cimitirul separat de bisericǎ prin şoseaua comunalǎ, la 

observaţiuni fiind trecut – regulamentar
18

. Într-o situaţie statisticǎ, din 7 februarie 1914, apar 

menţionaţi ca preoţi parohi în comuna Ştefeşti: Dumitrescu Nae şi Stǎnculescu Ion (în satul 

Livadea care aparţinea atunci de comuna Ştefeşti – n.n.)
19

. La 2 aprilie 1923, primǎria Ştefeşti, 

înainta un tablou cu funcţionarii publici din comuna Ştefeşti care aveau nevoie de zahǎr, fiind 

menţionaţi printre cei 14 funcţionari publici ai comunei şi: Nae Dumitrescu, preot, cǎsǎtorit, cu 7 

copii; Ion Stǎnculescu, preot, cǎsǎtorit, cu 2 copii; Ion Marinescu, dascǎl, cǎsǎtorit, cu 4 copii; 

Costicǎ Mosor, dascǎl, cǎsǎtorit, cu 3 copii; Constantin Scurtescu, dascǎl, cǎsǎtorit, fǎrǎ copii; 

Vasile Dumitrescu, dascǎl, cǎsǎtorit, cu un copil
20

. Deci, la acea datǎ, comuna Ştefeşti avea 2 

preoţi şi 4 dascǎli la cele 3 biserici existente în Scurteşti, Ştefeşti şi Livadea. 

                                                 
16

 Ştefan Trifu, op.cit., p. 5. 
17

 Ibidem, p. 3. 
18

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primǎria Ştefeşti, dosar 3/1914, f. 266. 
19

 Ibidem, f.13 
20

 Ibidem, dosar 19/1923, f. 37. 
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 În anul 1930, vine ca preot paroh, noul hirotonisit Pr. Constantin C. Predeleanu, originar 

din comuna Predeal-Sǎrari, judeţul Prahova, care pǎstoreşte, în acelaşi mod ca şi înaintaşul sǎu 

(Pr. Nae Dumitrescu – n.n.), pânǎ la 14 octombrie 1938, când se transferǎ la cerere în parohia 

Dǎmǎroaia din Bucureşti. Cât priveşte pe cântǎreţii bisericii, primul despre care se ştie ceva, este 

dascǎlul Ieremia, care a slujit cu Pr. Matache Breazu şi care învaţa carte, cu destoinicie, pe copii 

de şcoalǎ, chiar în casa sa, o casǎ spaţioasǎ pe vremea aceea, situatǎ se zice pe locul bisericii, în 

imediata vecinǎtate la vale şi care pǎmânt, în suprafaţǎ de cca. 3 pogoane, a şi fost cotropit de el 

şi urmaşii sǎi – între care şi Nae Bucurescu – decedat, cu care biserica s-a judecat multǎ vreme, 

dar din motive necunoscute procesul a fost întrerupt. Dupǎ dascǎlul Ieremia a urmat Ion Mosor, 

apoi, pe rând Constantin Mosor, fiul sǎu şi Vasile Dumitrescu, Constantin Scurtescu şi 

Constantin C.Mosor, cântǎreţul de azi (1943, n.n.) toţi practicanţi fǎrǎ şcoalǎ specialǎ
21

.  

 În registrul statistic comunal, privind statistica anului 1932, din 2 martie 1933, se 

menţioneazǎ existenţa în comunǎ a unui preot ( Pr. C. C. Predeleanu, n.n.) şi existenţa unei 

populaţii dupǎ religie: ortodocşi – 1519 şi mozaici-3
22

. 

La 16 octombrie 1934, cu ocazia inspecţiei preotului M. I. Chirculescu în comuna 

Ştefeşti, în procesul verbal, încheiat cu aceastǎ ocazie, se menţiona cǎ: „sunt douǎ biserici, din 

care una în stare bunǎ (cea din Ştefeşti, n.n.), iar a doua este construcţie veche din lemn (cea din 

Scurteşti, n.n.).Ambele biserici au nevoie de reparaţii, însǎ Consiliul parohial nu a luat nici o 

mǎsurǎ pentru procurarea fondurilor necesare. Bisericile au, ca teren, suprafaţa de 17 pogoane loc 

şi se cultivǎ 2/3 de cǎtre preot şi 1/3 de cântǎreţi. Nu se gǎsesc secte religioase în comunǎ
23

. 

La 14 august 1938, cu prilejul unei dǎri de seamǎ a primǎriei asupra activitǎţii şi tuturor 

realizǎrilor de pânǎ acum în cuprinsul comunei, se menţiona cǎ: „În comunǎ sunt 2 biserici. Una 

în satul Ştefeşti în bunǎ stare fiind renovatǎ în 1936 şi una în satul Scurteşti – veche, construitǎ 

din bârnǎ de lemn, învelitǎ cu şindrilǎ, care este declaratǎ monument istoric şi se aflǎ în curs de 

renovare”
24

. Cu ocazia dǎrii de seamǎ asupra realizǎrilor, din 30 septembrie 1938, primarul 

comunei I. N. Dumitrescu arǎta cǎ: „S-a renovat biserica parohialǎ din satul Scurteşti, declaratǎ 

monument istoric, fiind construcţie veche”
25

. 

Meritul de a fi contribuit la declararea bisericii de lemn din Scurteşti, monument istoric – 

se pare cǎ din anul 1938 – îi aparţine în exclusivitate profesorului şi marelui istoric Nicolae Iorga, 

care a vizitat în mai multe rânduri (între anii 1931 şi 1938 se zice cǎ de vreo 5 ori) aşezarea 

Ştefeşti, în deosebi cele douǎ biserici existente. Câteva cǎrţi vechi şi câteva icoane pe lemn de la 

biserica veche din Ştefeşti, au fost date de cǎtre preotul paroh C. C. Predeleanu, profesorului 

Nicolae Iorga pentru Muzeul din Vǎlenii de Munte. Din pǎcate nu a rǎmas nimic menţionat în 

scris, aşa se face cǎ nu se poate şti cu certitudine ce anume şi câte au fost date. Pe lângǎ icoanele 

şi cǎrţile vechi amintite mai sus, biserica din Ştefeşti, ca mǎrturie a unei alte foste biserici, mai 

are un clopot cu inscripţia foarte sumarǎ „anul 1801”. 

În cuprinsul filialei a fost în vechime şi o casǎ parohialǎ, în care se zice cǎ a stat Popa Ion, 

o altǎ figurǎ preoţeascǎ a acestei parohii. Aceastǎ casǎ s-a aflat pe locul de lângǎ enoriaşul Petre 

Filipescu, în spatele crucii de azi. Cum s-a pierdut acel loc, nu se ştie. Se bǎnuieşte cǎ, cu ocazia 

delimitǎrii ce a urmat dupǎ ruinarea casei.
26

 

Dupǎ cum atestǎ documentele, în 1938 biserica de lemn din Scurteşti a fost renovatǎ. A 

fost cǎptuşitǎ în interior cu scânduri de brad fǎlţuite şi a fost închis pridvorul cu un geamlâc, 

existent şi astǎzi. Totodatǎ, s-a deschis şi o uşiţǎ din altar în exterior avându-se în vedere 

nenorocirea ce avusese loc prin arderea bisericii de la Costeşti, din judeţul Argeş. 
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 Ştefan, Trifu, op.cit., p.4 
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 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primǎria Ştefeşti, dosar nr.40/1933, f. 36. 
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 Ibidem, dosar 1934, f. 40. 
24

 Ibidem, dosar 48/1938, f. 167. 
25

 Ibidem, f. 108. 
26

 Ştefan Trifu, op.cit.,p. 6. 



 

165 

 

La 20 octombrie 1938, primǎria, efectueazǎ un inventar al obiectivelor deţinute de 

biserica Ştefeşti – Scurteşti, şi în care se menţioneazǎ cǎ Biserica din Ştefeşti, deţinea 

urmǎtoarele obiecte: diferite obiecte de cult – 20 buc, preţul de cumpǎrare total – 5200 lei, 

evaluare la inventar total – 15.000 lei; veşminte – 2 buc., preţul de cumpǎrare total – 10.000 lei, 

evaluare la inventar tot 10.000 lei ; cǎrţi de ritual – preţul de cumpǎrare total – 4500 lei, evaluare 

la inventar total – 2000 lei; 2 clopote, preţul de cumpǎrare total – 70.000 lei, evaluarea la inventar 

total – 60.000. Deci, pe total, numǎrul obiectelor – 24, preţul de cumpǎrare total – 89.700 lei, 

evaluarea la inventar total – 82.000 lei. Biserica de lemn din Scurteşti, deţinea urmǎtoarele 

obiecte: diferite obiecte de cult – 10 buc, preţul de cumpǎrare total – 2000 lei, evaluare la 

inventar total – 800 lei; veşminte – 1, preţul de cumpǎrare total -2000 lei, evaluare la inventar 

total 1500 lei; cǎrţi de ritual preţul de cumpǎrare total – 2000 lei, evaluare la inventar – 1000 lei; 

un clopot – preţul de cumpǎrare total – 15000 lei, evaluare la inventar – 8000 lei . Deci, pe total, 

numǎrul obiectelor – 12, preţul de cumpǎrare total – 21.000 lei, evaluare la inventar total 13.000 

lei. Inventarul era semnat de primarul comunei I. N. Dumitrescu 
27

. 

 La 30 octombrie 1938,  în darea de seamǎ asupra activitǎţii depuse de noi, I. N. 

Dumitrescu, primarul comunei Ştefeşti, arăta că în timpul primariatului său, 20 februarie 1938-30 

octombrie 1938, s-a renovat biserica parohialǎ din satul Scurteşti şi împrejmuirea cu gard de zid 

din piatrǎ
28

. 

 Într-o situaţie a primǎriei, din noiembrie 1938 privind tabloul de biserici din comuna 

Ştefeşti judeţul Prahova, declarate monumente istorice, se menţiona cǎ: În comuna Ştefeşti, satul 

Scurteşti, se aflǎ biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului, la anul clǎdirii era menţionat 

1800, iar la observaţiuni se consemna cǎ biserica este construitǎ din bârne de brad (marea parte). 

Construitǎ în stilul bisericilor maramureşene, are icoane vechi de valoare
29

.  

 Pe data de 1 ianuarie 1939, se transferǎ la cerere, în postul rǎmas vacant, prin plecarea 

preotului C. C. Predeleanu, preotul Ştefan Trifu, nǎscut în comuna Smârdan, din judeţul Buzǎu, 

la 29 noiembrie 1908 şi hirotonisit ca preot paroh pe seama Bisericii Sf. Treime din parohia 

Petriceaua, comuna Brebu. Mulţi ani, pânǎ dupǎ 1980, acest minunat preot va pǎstori pe enoriaşii 

comunei Ştefeşti, cu spirit de înţelegere, cu blândeţe şi cu mult suflet. 

 Tragedia şi pentru români, de la Stalingrad, s-a resimţit şi în comuna Ştefeşti. Astfel, un 

ordin al, prefecturii, din 6 febuarie 1943, adresat primǎriei Ştefeşti, menţiona cǎ „conform 

ordinului prefecturii nr.2645/943 vǎ invit a lua mǎsuri ca mâine, duminicǎ 7 februarie 1943, 

orele 11 dimineaţa, sǎ se oficieze la biserica din comunǎ serviciul religios pentru cinstirea 

eroilor cǎzuţi la Stalingrad ; sǎ nu se arboreze drapele”
30

.  

 De observat, cǎ tot de biserica parohialǎ a satului Scurteşti, a aparţinut, încǎ de la 

începuturile sale, cǎtunul Târşoreni, de pe partea dreaptǎ a râului Vǎrbilǎu, cu cca. 50 de familii 

şi 200 de suflete. Din punct de vedere al stării civile, cătunul Târşoreni a aparţinut de comuna 

vecină  Bertea, pânǎ în primǎvara anului 1943, când li s-a reparat nedreptatea, pe care bieţii 

locuitori n-au încetat niciodatǎ a o striga, deoarece totul îi lega de comuna Ştefeşti: biserica, 

şcoala, drumurile etc.şi-au fost înglobaţi definitiv şi cu toate drepturile şi îndatoririle la comuna 

Ştefeşti.  

 Se mai poate spune cǎ, s-a dat greşit numele comunei de Ştefeşti, satul acesta fiind mai 

mic. Ar fi trebuit sǎ se numeascǎ Scurteşti, dupǎ satul cel mai mare, adicǎ aşa cum s-a numit în 

vechime, pânǎ când, un fost primar, anume Angelescu care a gǎsit cu cale să-i schimbe numele în 

Ştefeşti, dupǎ satul în care locuia el. Biserica le-a împǎcat pe amândouǎ, numindu-se parohia 

Scurteşti – Ştefeşti
31

. 

                                                 
27

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primǎria Ştefeşti, dosar 48/1938, f. 123. 
28

 Ibidem, f. 14. 
29

 Ibidem, dosar .51/1938, f. 10. 
30

 Ibidem, dosar 1943, f. 62. 
31

 Ştefan Trifu, op.cit., p. 2. 
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 Cu ocazia inspecţiei fǎcute în comună, de prefectul judeţului, col. D. Eftimescu, în ziua de 

16 septembrie 1943, în procesul verbal încheiat cu acest prilej se menţiona cǎ „Biserica Sf. 

Dumitru condusǎ de pr. Ştefan Trifu, deşi avariatǎ de cutremur (cel din octombrie 1940, n.n.), 

continuǎ sǎ funcţioneze. Nu se respectǎ cu stricteţe repaosul duminical. Nu sunt sectanţi în 

comunǎ”
32

. La 6 decembrie 1943, cu prilejul inspecţiei în comunǎ a lui N. Enescu, pretorul plǎşii 

Slǎnic, în procesul verbal, încheiat cu acest prilej, se menţiona cǎ: „Bisericile şi cimitirele sunt 

curate şi bine întreţinute
”33

.  

 Referitor la biserica de lemn din Scurteşti, mai putem spune cǎ, în anul 1949, au fost 

îndepǎrtate porţiunile mici de perete care despǎrţeau naosul de pronaos, aşezându-se icoanele 

respective (icoana cu chipul lui Iisus şi cea a Maicii Domnului ) pe pereţii de la margine. O altǎ 

reparaţie a fost fǎcutǎ în anul 1961, când a fost înlocuit în întregime acoperişul de şindrilǎ. 

Biserica este construitǎ în întregime din lemn, pereţii fiind construiţi din bârne mari de molid, iar 

şindrila este fǎcutǎ din lemn de fag. Pe jos, biserica este pardositǎ cu scânduri de brad. 

Privind forma şi dimensiunile, biserica are forma unei corǎbii, fiind  lungǎ de 12,80 m şi 

latǎ de 4,60-5 m; înǎlţimea pereţilor variazǎ între 1,75 m în partea de Est, la care se adaugǎ 0,40 

m, temelia din piatrǎ şi 1,90 m în partea de Vest (intrarea în bisericǎ- n.n), care şi ea variazǎ, 

având 1,80 m; în colţul de Nord fǎrǎ nici o temelie exterioarǎ şi 1,90 în colţul de Sud la care se 

adaugǎ 0,20 m talpa de lemn.Acoperişul bisericii se prezintǎ astfel: la altar – calotǎ aproape 

sfericǎ, în naos – cilindricǎ, iar în pronaos şi pridvor – plafon drept.  

Biserica nu are, sculpturi, ca decoraţiuni, dispune de icoane portative, câteva dintre ele 

având o mare valoare istoricǎ. În pridvor se gǎseşte icoana care reprezintǎ chipul Sf. Mucenic 

Dimitrie, Arhanghelul Mihail şi Macsimian. Este înfǎţişat Sf. Dimitrie pe cal, protejat de 

arhanghelul Mihail, cǎlcând în picioarele calului pe Macsimian. Icoana este datatǎ 1783. În naos-

se aflǎ icoana Sf. Paraschiva, pe care se aflǎ scris „Radu Zugrav plǎtitǎ de Vlad Scurteşti 1826”. 

Icoanele sunt zugrǎvite pe un strat de pastǎ albǎ datǎ peste lemn, aceasta pentru o mai bunǎ şi 

uşoarǎ realizare a picturii respective. Arhiva bisericii mai dispune de o cazanie, datatǎ 1 

noiembrie 1823, scrisǎ cu slove chirilice. 

 Imediat, în aceeaşi curte cu biserica, se aflǎ şi cimitirul care este mai mare decât cel din 

Ştefeşti, atestând şi prin aceasta faptul cǎ şi în vremuri mai îndepǎrtate, aceste locuri au fost mai  

dens populate. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COMUNA ŞTEFEŞTI PÂNĂ ÎN ANUL 1945 
 

 Alexandru ULESCU
*
 

 

Şcoala este o instituţie de învăţământ public, unde se predau elementele de bază ale 

principalelor discipline. Aceasta ar fi, în mare, definiţia acestei importante instituţii şi a cărei 

evoluţie, de-a lungul timpului, o vom urmări atât la nivel naţional, dar, mai ales, la nivelul 

comunei Ştefeşti. 

În comuna primitivă, în spaţiul geografic carpato-danubiano-pontic, ca şi în celelalte părţi 

ale Europei, prima formă de învăţământ a fost transmiterea orală, din generaţie în generaţie, a 

cunoştinţelor referitoare la preocupările vieţii, la tehnică, la experienţă
1
. 

La daco-geţi, putem afirma, că măcar unele dintre elementele de conducere, laice şi 

religioase, ale dacilor, cunoşteau scrisul - la început cu caractere greceşti, apoi cu caractere 

latine-şi că-l foloseau. Nu ni se pare deci imposibil a admite, în capitala lui Burebista, apoi în cea 

a lui Decebal, la Sarmizegetuza, o formă de învăţământ organizat, în care unul sau mai mulţi 

preoţi daci să fi transmis tinerilor cunoştinţe în legătură cu religia lor, cu Zamolxis, zeul, apoi 

cunoştiinţe de medicină, de astronomie şi cunoaşterea literelor greceşti şi latine. Este o simplă 

ipoteză pe care însă s-ar putea ca noi descoperiri arheologice s-o confirme
2
. 

Dovezi - directe şi indirecte - despre un învăţământ scris în Dacia Romană ne dau, în 

primul rând, inscripţiile păstrate din acea epocă (106-275). Aceste inscripţii, în număr de aproape 

3 000, din care imensa majoritate în limba latină, iar restul -35 în limba greacă, cuprind, în primul 

rând pe cele săpate în piatră, adică inscripţiile dedicatorii sau votive şi de comemorare, apoi pe 

cele de pe tabulele cerate găsite în minele din  Munţii Apuseni şi referitoare la contracte de 

vânzări, închirieri şi asociaţii, în sfârşit, pe cele săpate în aramă, aşa zisele diplome militare, prin 

care se acorda veteranilor, la eliberarea „onestă” din armată, cetăţenia romană. Se poate însă 

concepe o asemenea mulţime şi varietate de inscripţii, fără să se admită existenţa în oraşe a unui 

învăţământ scris? A pune întrebarea înseamnă a da şi răspunsul pozitiv. Prin acest învăţământ 

copiii deprindeau, mai întâi, alfabetul, scrisul şi cititul, apoi socotitul, iar, la urmă, părţi din 

textele literare clasice. S-a găsit, de altfel, la Sarmizegetusa, capitala Daciei Romane, o cărămidă 

pe care unul dintre şcolari a săpat de 3 ori alfabetul, odată complet şi de 2 ori fragmentar. Este 

vorba de un învăţământ privat, copiii fiind învăţaţi în familie prin preceptori, care erau sclavi sau 

oameni liberi
3
. 

După părăsirea Daciei de către romani, populaţia romanică din spaţiul carpato-danubiano-

pontic a continuat să scrie şi să înveţe, evident, în noile condiţii determinate de prezenţa 

popoarelor cu care a venit în contact, de la goţi până la tătari. Că a continuat să scrie cu litere 

latine o dovedesc nu numai cele 2 inscripţii din secolul al IV-lea, cea descoperită la Biertan 

(„Ego Zenovius Votum posui” = Eu Zenovie am pus ofranda) şi cea de la Veţel, Micia de azi 

(„Quartine vivas” = Să trăieşti Quartine), dar şi faptul că episcopul got Ulfilas şi-a scris, tot în 

sec. al IV-lea, cu litere latine, pe teritoriul Daciei, traducerea sa în limba gotă a Bibliei. Alături de 

literele latine popoarele migratoare au întrebuinţat şi litere gotice. 

Învăţământul în perioada trecerii spre feudalism şi a feudalismului timpuriu este în 

legătură cu biserica. Pe lângă o biserică, apoi la unele mănăstiri şi schituri, un cleric - preot sau 

călugăr - învaţă pe unii dintre copii să scrie, să citească şi să socotească. 

                                                 
*
 profesor, gradul I, Şcoala „I. A. Bassarabescu” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 C. C. Giurescu, I. Ivanov, N. Mihăileanu, Istoria învâţământului din România, Bucureşti, Editura Didactică şi 
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 Ibidem, p. 13. 

3
 Ibidem, p. 17. 
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Era un învăţământ elementar de coloratură bisericească în care se memorau o seama de 

rugăciuni, începând cu „Tatăl nostru” şi isprăvind cu „Crezul” şi unde, în locul abecedarelor sau 

bucvarelor de mai târziu, se utilizau cărţi bisericeşti ca Psaltirea, Cazania, Vieţile Sfinţilor şi 

altele
4
. Odată cu introducerea slujbei bisericeşti în limba slavă, se introduc şi textele scrise cu 

caractere chirilice şi încep să se înveţe noile litere, adica buchiile sau slovele. Cele mai vechi 

texte scrise cu asemenea slove în ţinutul carpato-danubiano-pontic sunt asa-zisele „inscripţii” de 

la Bucov, lângă Ploieşti, care sunt, de fapt, câteva litere chirilice scrijelite pe peretele de chirpici 

al unui atelier local de fierărie între 902-911. Apoi, inscripţia în limba slavă de la Mircea Vodă, 

care este o inscripţie comemorativă găsită în anul 1950, cu prilejul unor săpături; în ea este 

numele lui jupan Dimitrie şi data 943. Inscripţia nu este întreagă, deoarece începutul lipseşte
5
. 

Cele 2 inscripţii amintite sunt laice şi ele consemnau limba unei pături feudale în formare pe 

teritoriul ţării noastre
6
. 

Adoptarea ca limbă oficială a limbii slave „bisericeşti” de către români în ţările româneşti 

datează din secolul al X-lea. Folosirea de către clasa feudală a unei limbi străine, declarată sacră, 

era şi rezulatul orgoliului de clasă şi, mai ales, o măsură de apărare împotriva accesului celor 

mulţi în rândul privilegiaţilor. Slavona se folosea nu numai ca limbă liturgică, ci şi ca limbă a 

literaturii, a textelor juridice, ca limbă a statului feudal şi a feudalilor, în tranzacţiile şi 

corespondenţa dinte ei. Ea a fost limba cultă a clasei feudale
7
. 

Pentru slujba bisericească, a trebuit să se copieze o serie de texte: evanghelii, psaltiri, 

liturghii. Într-o vreme în care credinţa religioasă avea o deosebită însemnătate, constituind, 

împreună cu categoria socială, criterii de clasificare, era nevoie de un număr apreciabil de preoţi. 

Aceştia învăţau cititul şi scrisul, ca şi limba slavă bisericească, în şcolile din reşedinţtele 

voievozilor şi cnejilor, şcoli aflate în biserici sau mănăstiri. Şi scrierea în secolele al XII-lea –  al 

XIV-lea, de manuscrise bisericeşti, indispensabile cultului, pe teritoriul locuit de români, implica 

existenţa copiştilor respectivi, prin urmare a şcolilor unde aceşti copişti au deprins scrisul şi 

cititul
8
. 

Cel care-i învăţa pe copii purta numele de dascăl. Este semnificativ că tot dascălul era 

numit şi cântăreţul din strana bisericii. Faptul este normal, deoarece, adeseori, acest auxiliar al 

preotului făcea ambele oficii, şi cel bisericesc şi cel laic, de învăţător, într-o vreme când 

învăţământul era atât de strâns de biserică. Pentru deservirea bisericilor, pe de o parte, pentru 

necesitatea comerţului, pe de altă parte, era nevoie de oameni cu ştiinţă de carte, deci de şcoli
9
. 

Constituirea statelor feudale româneşti în sec. al XIV-lea, a atras după sine forme 

adecvate de organizare administrativă şi odată cu aceasta şi dezvoltarea anumitor forme de 

răspândire a mijoacelor de transmitere a experienţei şi a ştiinţei de carte de la om la om, proprii 

oricărei societăţi omeneşti ajunsă pe o treaptă de dezvoltare mai înaintată.  

Rolul cel mai mare în organizarea societăţii l-a avut biserica. Căpeteniile ei ocupau al 

doilea rang după domn. Prin daniile şi privilegiile pe care domnii le-au acordat marilor mănăstiri, 

biserica a devenit posesoare a celor mai întinse moşii. Sprijin de seama al statului feudal, biserica 

purta cel mai mare interes instruirii propriilor ei slujitori, clerici şi administratori, cât şi instruirii 

celor destinaţi dregătoriilor civile. Mănăstirile, episcopiile şi mitropoliile au devenit, astfel, 

însemnate centre de activitate cărturărească şi artistică. Rolul aestora, pe această linie, a devenit 

şi mai mare după ce Ţara Românească şi Moldova au fost silite să se declare state vasale 

Imperiului otoman, în secolul al XIV-lea.  

                                                 
4
 Ibidem, p. 24. 

5
 Ibidem, p. 25. 

6
 Al. Rosetti, M. Pop, I. Pervain, Istoria literaturii române, vol. I, (1400-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1964, 

p. 235. 
7
 Ibidem, p. 237. 

8
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Vasalitatea, care în condiţiile societăţii feudale însemna supunere, dar şi protecţia din 

partea suzeranului, a devenit tot mai apăsătoare, ceea ce a dus, în sec. al XV-lea şi al XVI-lea, la 

o seamă de războaie purtate de români împotriva puterii suzerane. Biserica rămânea în afara 

acestei apăsări, contribuind la menţinerea şi consolidarea statelor feudale româneşti
10

. 

 Cunoaşterea scrisului pe teritoriul Prahovei este atestată de documentele emise de 

cancelaria domnească din Ţara Românească. Astfel, la discuţiile purtate în limba latină, în anul 

1413, la Conciliul de la Constanţa - localitate situată pe malul lacului Constanţa, statul Baden - au 

participat şi reprezentanţi din oraşul Târgşor. Este prima atestare documentară despre existenţa, la 

începutul sec. al XV-lea, a unor ştiutori de carte din judeţul Prahova. În anul 1431, voievodul 

Dan al II-lea al Ţării Româneşti (1422-143131, cu întreruperi) se adresa în slavonă locuitorilor 

din Bucov. Faptul dovedeşte că, în această localitate, existau oameni care ştiau să citească şi să 

traducă în limba română documentul scris în cancelaria domnească în limba slavonă
11

.
 

 Numărul ştiutorilor de carte s-a menţinut în general mic, mai ales la sate, sporind din a 

doua jumătate a sec. al XVI-lea. Însuşirea limbii slavone se făcea cu dificultate deoarece cei ce 

învăţau să scrie şi să citească trebuiau să cunoască atât limba slavonă cât şi limba română. Pe de 

altă parte răspândirea ei era stânjenită de faptul că limba era străină poporului. Chiar clerul 

socotea limba slavonă ca un obstacol în calea atragerii poporului spre biserica ortodoxă. 

Moşnenii vorbeau limba română şi probabil că în limba română şi-au scris şi actele care 

reglementau anumite situaţii juridice. La fel au procedat meşteşugarii şi negustorii
12

.
 
În timpul lui 

Şerban Cantacuzino (1678-1688) începe pregătirea tălmacilor de documente slavoneşti. Putem 

considera că secolul al XVII-lea marchează triumful „limbii române ca limbă de cultură”.
 

 În sec. al XVIII-lea unii dintre ştiutorii de carte au copiat sute de file, cărţi cu conţinut 

moral-religios facilitând instruirea şi educarea celor ce citeau
13

.
 
După pacea de la Kuciuk-

Kainargi, din 1774, ştiinţa de carte în limba română se extinde, iar organizarea învăţământului 

devine o cerinţă a timpului. Ca urmare, în baza unei măsuri iniţiate de domnie, încep să apară 

şcoli în capitalele de judeţe, iar la sate ctitorii unor biserici deschid pe lângă acestea şi şcoli.
 

Activitatea acestor prime instituţii de învăţământ a fost deseori perturbată, ajungându-se până la 

întreruperea acesteia din cauza instabilităţii domniilor, a deselor războaie desfăşurate în spaţiul 

muntenesc, a unor calamităţi naturale etc.
 

 În urma păcii de la Adrianopol, din 1829, prin desfiinţarea monopolului exercitat de 

Imperiul otoman asupra comerţului cu Ţările române, au fost create condiţiile mai favorabile 

dezvoltării comerţului exteren şi, prin acesta, a întregii economii. Problema redeschiderii şcolilor 

în limba română s-a pus cu mai multă acuitate, mai ales că acum au desfăşurat o largă 

propagandă, în acest sens, renumiţii cărturari: Gh. Lazăr, Eufrosin Poteca, Ion Eliade Rădulescu, 

Petrache Poenaru şi alţii. 

 Prin aplicarea Regulamentului Organic, învăţământul în limba română, integrat parţial în 

bugetul statului, devine o instituţie de stat stabilă, permanentă. Şcoala devine o instituţie publică, 

iar introducerea învăţământului pentru ambele sexe marchează începutul descătuşării de 

concepţia feudală cu privire la rolul femeii în societate
14

.
 
Regulamentele elaborate, au căutat să 

extindă învăţământul la oraşe, dar mai ales la sate, ceea ce a făcut ca şcoala să devină un factor de 

progres, de formare a conştiinţei naţionale. Normele elaborate, concretizate în Regulamentul 

şcolilor publice din Ţara Românească, intrat în vigoare la 17 aprilie 1833, acorda conducerea 

învăţământului de stat şi a şcolilor înfiinţate din iniţiativă şi surse private, Eforiei Şcolilor 

Naţionale, tutelată de Departamentul Credinţei, în bugetul căreia erau cuprinse salariile 

profesorilor din capitalele judeţene. 

                                                 
10

 Ibidem, p. 34. 
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 C. M. Boncu, Şcoala prahoveană. Secolele X-XIX, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 8. 
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 Şcolile înfiinţate în oraşele reşedinţe de judeţe, după 1831, erau „şcoli începătoare” 

(primare), constituind prima treaptă a învăţământului, predarea făcându-se în limba română. 

După 1838, când în atribuţia şcolilor începătoare din capitalele de judeţe se include şi pregătirea 

candidaţilor de învăţători pentru învăţământul sătesc, acestea sunt menţionate şi sub numele de 

„şcoli normale”
15

.
 
Este de la sine înţeles că în mediul rural a demarat mai greu înfiinţarea şcolilor 

din cauza lipsei spaţiilor adecvate, a manualelor, mobilierului şi, nu în ultimul rând, a lipsei de 

învăţători. Ca urmare, abia prin 1838 se înregistrează o preocupare generală la nivelul satelor. 

Prima şcoală publică sătească a fost deschisă în judeţul Prahova la data de 16 iunie 1838, la 

Filipeşti
16

.
 

 La 16 septembrie 1838, se instituie revizoratul şcolilor comunale, câte unul de plasă, 

dintre învăţătorii cei mai deprinşi şi mai deştepţi în slujba lor. Eforia da instrucţiuni revizorilor de 

plasă. Eforia stabileşte gradele de şcoala şi le numeşte:  

şcoli comunale - la sate; 

preparande - cele din plasa învăţătorului revizor; 

normale - cele de judeţ. 

 La 31 octombrie 1838, Eforia hotăra împărţirea lefurilor la învăţătorii săteşti de două ori 

pe an. Lefurile să fie date direct de către săteni şi să nu fie plătite decât după încheierea 

semestrelor, ca să nu se aducă pagubă sătenilor, când trebuinţa ar fi să se îndepărteze vrun 

învăţător
17

.
 

 Prin octombrie 1838, şcoala normală din Ploieşti era frecventată de 80 de candidaţi de 

învăţători, care au urmat cursurile de pregătire cu durată limitată. Erau acceptaţi cei care ştiau să 

scrie, să citească şi posedau un minim de cunoştinţe de aritmetică, de preferinţă din rândul 

cântăreţilor de biserici. Acţiunea de pregătire a învăţătorilor s-a desfăşurat şi la şcoala din Vălenii 

de Munte. În anul 1839, pregătirea candidaţilor a continuat la cele două şcoli normale din Ploieşti 

şi Vălenii de Munte, întâmpinându-se o serie de greutăţi legate de imposibilitatea frecventării 

regulate a cursanţilor, deoarece candidaţii nu erau încă scutiţi de obligaţiile clăcii sau nu-şi 

puteau achita cheltuielile de cazare, masa. 

 Unirea mai multor localităţi în jurul unei şcoli centrale a contribuit la extinderea ariei de 

influenţă a şcolii prin gruparea în jurul acesteia a unui mare număr de localităţi prahovene. 

Răspunzând nevoii de ştiinţă de carte, devenită stringentă, acest sistem s-a extins treptat şi s-a 

generalizat în anul 1846. Acum este menţionat la Scurteşti, unde existau 84 de familii şi la 

Ştefeşti, unde existau 48 de familii, primul învăţător, Irimia Popa Vlad
18

. Despre acest prim 

învăţător din localitatea Ştefeşti mai ştim ca era şi preot şi că îi învăţa pe copiii de şcoală carte 

chiar în casa sa, o casă spaţioasă
19

. 

 Se hotăra, în favoarea cântăreţilor de la bisericile din sate dreptul de a primi pe tot anul 

„din magazia de rezerva a statului 2 chile bucate pentru hrana lor şi câte 2 lei pe an de fiecare 

enoriaş sătean, cu obligaţia de a învăţa copiii satului carte şi cântări”. Timpul de învăţătură în 

şcoală la sate era de la 1 octombrie până la 23 aprilie. 

 În anul şcolar 1863-1864 programul şcolilor din comunele rurale prevedea: 

 Despărţirea (clasa) I-a 

1. Cunoaşterea literelor, silabirea, cetirea după table; 

2. Formarea literelor, după modele; 

3. Scrierea numerelor şi calcularea din memorie asupra celor 4 lucrări aritmetice cu numere 

întregi; 

                                                 
15

 Ibidem, p. 33. 
16

 Ibidem, p. 77. 
17

 V. A. Urechia, Şcoalele sătesci în România. Istoricul lor de la 1830-1867, Bucureşti, Tipografia Naţională, 1868, 

pp. 8, 9. 
18

 C. M. Boncu, op. cit., p. 82. 
19

 Ştefan Trifu, preot, Monografia Parohiei Scurteşti- Ştefeşti, comuna Ştefeşti, jud. Prahova, manuscris, 1943, p. 4. 
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4. Învăţarea cântecelor rugăciunii pe de rost. 

 Despărţirea (clasa) a II-a 

1. Cetirea şi scrierea caligrafică după model şi dictare; 

2. Elemente de catehism, partea I-a; 

3. Din aritmetică, cele 4 lucrări cu numere întregi; 

4. Din geografie, împărţirea pământului în continente şi oceane, pe hartă, fără text; 

5. Culegere de animale, plante şi minerale. 

 Despărţirea (clasa) a III-a 

1. Cetirea pe cărţi bisericeşti; 

2. Elemente de catehism, partea a II-a şi a III-a; 

3. Istoria sacră pe scurt; 

4. Cele 4 lucrări aritmetice cu numere complexe; 

5. Geografia Principatelor Române; împărţirea lor, oraşele, râurile, lacurile, munţii. Numirea 

ţărilor vecine. Toate acestea, mai mult într-un mod practic şi cu arătare pe hartă. 

6. Scrierea caligrafică şi după dictare. 

 Despărţirea (clasa) a IV-a 

1. Memorarea de parabole din Evanghelie cu explicarea lor morală şi datoriile creştinului; 

2. Cetire şi înţelegerea din cartea cuprinzând cunoştinţe relative la economia de câmp şi casnică; 

3. Memorarea din bibliografiile domnitorilor români cei mai renumiţi; 

4. Părţile cuvântului şi formele gramaticale într-un mod practic, precum şi aplicarea celor mai 

uşoare reguli ortografice la scriere; 

5. Împărţirea politică a Europei numai pe hartă; 

6. Măsuri de greutăţi şi lungime, măsurarea pogonului şi a fălciului; cotitul vaselor. 

7. Scurtă descriere a animalelor, a plantelor şi a mineralelor folosite şi necesare la economie 

casnică, care se pot creşte, produce şi afla în altă patrie. 

8. Caligrafie după model şi dictare
20

 

    După aplicarea Legii Instrucţiunii Publice, din noiembrie 1864, creşte numărul şcolilor din 

judeţ, al elevilor şi calitatea învăţământului. Se menţin totuşi o sumedenie de greutăţi şi lipsuri, 

îndeosebi materiale. Şcolile trebuiau întreţinute de către comune, care alegeau un Comitet şcolar 

în vederea rezolvării tuturor problemelor legate de buna lor funcţionare şi care nu întotdeauna îşi 

îndeplineau cu zel îndatoririle. La 1870, în privinţa organizării instrucţiunii, se arăta că: 

 „Instrucţiunea Publică se face după o lege care este cea mai liberală; ea face 

instrucţiunea obligatorie pentru copiii de ambele sexe, prin toate comunele unde sunt şcoli şi în 

care se înfiinţează necontenit… greşeala părinţilor din comunele rurale este că cea mai mare 

parte a timpului îi împiedică de la şcoală pentru treburile lor casnice şi alţii nu-i trimit deloc la 

şcoală. Pentru executarea legii asupra instrucţiunii, este în Bucureşti un Minister de Culte şi 

Instrucţiune Publică, ajutat de un Consiliu General de Instrucţiune, ce se adună odată pe an şi 

ţine mai multe şedinţe, de un Consiliu permanent al Instrucţiunii şi de toţi Directorii ce se află în 

cadrul şcolilor… Sunt 2 141 de învăţători la şcolile de prin comunele rurale”
21

.
 

 Referitor la comuna Ştefeşti, la 1890 exista şcoală în satul Scurteşti la care aderă şi satul 

Ştefeşti şi care funcţiona într-o casă particulară a proprietarului Toma D. Poenaru. Învăţătoare 

este amintită Elena Răpiţeanu, despre care ştim că era născută în 1870 şi că era învăţătoare la 

Şcoala primară mixtă din comuna Ştefeşti, plasa Vărbilău, că absolvise şcoala profesională, că 

titlul cu care funcţiona era provizoriu şi că data numirii fusese la 24 noiembrie 1889
22

. 

                                                 
20

 *** Anuarul General al Instrucţiunii Publice din România pe anul şcolar 1863-1864, Bucureşti, Imprimeria 

Statului, 1866, p. 34. 
21

 Dimitrie Frunzescu, Dicţionaru topograficu şi statisticu alu României (...), precedatu de geografia şi statistica 

ţerei, Bucuresci, Tipografia Statului, 1872, p. XL. 
22

 *** Anuarul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice pe anul 1893, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1893, p. 

138. 
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 Din Chestionarul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, trimis cu adresa nr. 433/10 

septembrie 1891, parafat şi semnat de Inspectorul general I. Neniţescu, aflat în arhiva şcolii, 

reiese că: „Şcoala mixtă din satul Scurteşti este înfiinţată în anul 1890 cu număr de 28 băieţi şi 2 

fete şi din satul Ştefeşti 15 băieţi şi 5 fete”. Raportând la totalul populaţiei comunei Ştefeşti, de 

972  locuitori, reiese că numai 50 de copii erau înscrişi la şcoală. Acelaşi Chestionar menţiona că 

şcoala se compunea dintr-o cameră cu dimensiunile 3m x 2,5m x 2m, nu avea ţarină şi nici curte; 

era construită din gard şi pământ, avea 196 de copii de vârstă şcolară şi era deservită de o 

învăţătoare plătită de comună. Privitor la ştiinţa de carte, acelaşi Chestionar menţiona că din cei 

591 de barbaţi şi 381 de femei câţi număra comuna în acel an, numărul ştiutorilor de carte era de 

45 bărbaţi şi 10 femei, aceştia învăţând la casa preotului Nae Dumitrescu. 

 Pentru 1894, documentele de arhivă, menţionează existenţa în comuna Ştefeşti a unei 

şcoli mixte, care funcţiona din 1890. Aceasta era întreţinută de comună, localul era construit din 

vârghii, starea  fiind bunicică. Anul şcolar 1892/1893 a fost frecventat de 28 băieţi şi 2 fete din 

satul Ştefeşti şi de 15 băieţi şi 5 fete din satul Scurteşti. Exista un învăţător, iar numărul copiilor 

de vârstă şcolară era de 96, din care: 34 în Scurteşti, 17 băieţi şi 17 fete şi 62 în Ştefeşti, 42 băieţi 

şi 20 fete. Numărul ştiutorilor de carte era de 45 locuitori în Ştefeşti şi 10 locuitori în Scurteşti,  

din care 48 bărbaţi şi 7 femei
23

. 

 Aceste date sunt confirmate şi de Dicţionarul geografic al judeţului Prahova, care 

menţiona că: Şcoala există in comună de la 1889 (numirea învăţătoarei Elena Răpiţeanu la post se 

făcuse la 24 noiembrie 1889, n.n.). Localul este închiriat. S-a frecventat în anul trecut (1894) de 

43 băieţi şi 6 fete, din numărul de 96 copii (59 băieţi şi 37 fete) de vârstă şcolară. Ştiu carte 30 

bărbaţi şi 7 femei
24

.
 

 În procesul verbal, din 3 mai 1899, întocmit cu prilejul înfăptuirii recensământului 

copiilor de vârstă şcolară, se menţionează: „Astăzi, 3 mai 1899, noi, Gheorghe Gr. Pătraşcu-

primarul comunei Ştefeşti şi Ilie Popescu-învăţătorul şcolii din comuna Ştefeşti, văzând art. 1 din 

Legea învăţământului primar, precum şi art.1 din Regulamentul pentru aplicarea acestei legi, am 

săvârşit recensământul copiilor, pe temeiul ordinelor şi în formele prescrise de onor Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, după cum urmează: 

 Satul Scurteşti  = băieţi 44   fete  38   Total  82  copii 

 Satul Ştefeşti    = băieţi 18   fete  32   Total  50  copii  

 Comuna Ştefeşti= băieţi 62   fete  70   Total 132 copii”. 

 Cercetând situaţia şcolară din anul 1899, iunie 24, înaintată, cu nr. 105, Revizoratului 

Şcolar Prahova, observăm următorul rezultat la învăţătură al claselor I-a, a II-a şi a III-a: 

                                                                                                         Băieţi      Fete      Total  

-elevi înscrişi la începutul anului                                                        40          10         50 

-elevi morţi în timpul anului                                                                 6            3          9 

-elevi rămaşi care au urmat regulat cursurile                                       25            7        32 

-elevi care n-au urmat regulat cursurile                                                6            3          9 

-prezenţi la examene                                                                          30          10        40 

-absenţi la examene                                                                              1           -           1 

-promovaţi                                                                                          24           7         31 

-repetenţi din cauza lipsei la examene                                                  7           3         10 

 Deci, din cei 132 copii de vârstă şcolară recenzaţi, numai 50 au fost înscrişi la şcoală şi au 

promovat numai 31 de elevi. 

 Se punea tot mai acut problema construirii unui local nou de şcoală care să aparţină 

comunei. Încă din 1897, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin Casa Şcoalelor, 

întocmise un Caiet de sarcini special pentru clădirea unei şcoli rurale, care la art. 1 menţiona: 

                                                 
23

 Arhiva Şcolii Ştefeşti, dos. 1/1894-1895, f. 29. 
24

 Paulina Brătescu, Ion  Moruzi, C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Prahova, Târgovişte, Tipografia 

şi Legătoria de cărţi „Viitorul” Elie Angelescu, 1897, p. 540. 
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 „Caietul de sarcini de faţă are ca obiect executarea lucrărilor ce cad în sarcina 

întreprinderei pentru clădirea unei şcoli rurale cu una clase, din cătunul Scurteşti, comuna 

Ştefeşti, plasa Teleajen, judeţul Prahova, compuse din: localul şcolii, locuinţa învăţătorului, 

latrinele, împrejmuirile curţii şi grădinei şcolii, mobilierul şcolii, cum şi nivelarea, împietruirea 

sau prunduirea curţii, lucrări arătate în proiect…”
25

.
 

 Deci, iniţial, construcţia noului local şcolar era prevăzută pentru Scurteşti, care avea o 

populaţie mai numeroasă. Administratia Casei Şcoalelor făcea estimarea mobilierului necesar
26

: 

-estrade                                                                            1 buc                                     55 lei 

-catedre                                                                            1 buc                                     45 lei 

-table                                                                                1 buc                                     25 lei 

-bănci pentru 2 elevi                                                        4 buc                                     64 lei 

- bănci pentru 4 elevi                                                      18 buc                                  396 lei 

-dulap pentru material did.                                                1 buc                                    80 lei 

-dulap pentru cancelaria şcolii                                          1 buc                                     50 lei 

-scaune pentru cancelarie şi catedră                                 1 buc                                     10 lei 

-clopot                                                                              1 buc                                    25 lei 

 Deoarece boierul Ion C. Cireşeanu, din Vălenii de Munte, proprietarul moşiei Crucişoara 

din Ştefeşti, doneaza comunei 0,5 ha teren în Ştefeşti, chiar în mijlocul comunei, şcoala care, 

iniţial, trebuia construită în Scurteşti va fi construită în Ştefeşti, pe locul unde există şi astăzi. 

Construcţia şcolii se încheie în 1899, fapt dovedit prin procesul verbal, încheiat la 9 noiembrie 

1899, care menţiona: „Subsemnaţii … ing. diriginte şi ing… delegatul Ministerului Instrucţiunii 

Publice, conform Ord. nr. 78449 am dat în primire lui Gh. Gr. Pătraşcu, primarul comunei 

Ştefeşti… clădirile împreună cu mobilierul ce compun localul şcolii primare efectuat sub 

supravegherea şi îngrijirea Administraţiei Casei  Şcoalelor… şi anume: 

 1. Localul de şcoală propriu-zis, compus din 1 sală de clasă, una intrare cu 2 uşi interne 

şi externe, 4 ferestre, una sobă pentru clasă şi cancelarie, 22 de bănci pentru şcolari, 1 dulap de 

lemn pentru păstrarea materialului didactic, 1 dulap pentru cancelarie, 1 scaun de lemn o 

catedră, o estradă, o tabla de lemn vopsită şi 2 scări mobile… 

 2. Locuinţa învăţătorului compusă din 2 camere, una săliţă, una camăruţă, una galerie 

lemn deschisă, una bucătarie cu maşină de bucate, 2 sobe, 6 uşi, una uşiţă la pod, una fereastră 

la pod, 5 ferestre la camere, învelitoarea cu tablă şi o scară mobilă. 

 3.Una latrină compusă din hazna de zid cu 4 despărţituri, 4 uşi, învelitoare de tablă şi 

coş ventilator. 

 4. Împrejmuirea clădirilor compusă din o poartă mare cu portiţe şi 80,50 m împrejmuire 

cu leaţuri de brad, împrejmuire cu uluce 255,84 m. 

 5. Curtea nivelată pe o suprafaţă de 4 505 mp. 

 Toate aceste construcţii şi mobilier în stare nouă şi complete. 

 Eu Gh. Gr. Patraşcu-primarul comunei, declar că am primit cum se arată mai sus, 

clădirile şi mobilierul ce compun localul şcolii din aceasta comună, de la delegaţii Casei 

Şcoalelor”
27

.
  

 
Referitor la costul estimativ al acestei construcţii şcolare se menţionau:

 

-costul localului de şcoală                                                                                    5679,77 lei 

-costul locuinţei dirigintelui (învăţătorului)                                                           3551,75 lei 

-costul corp de privati                                                                                           1165,44 lei 

-costul împrejmuirii terenului şcolii, a dependinţelor, curţii şi grădinei                 1539,50 lei 

-costul nivelării şi împrunduirii sau împietruirii curţii şcolii                                    534,50 lei 

-costul mobilierului şcolii şi al cancelariei                                                              750,00 lei                                                                             

                                                 
25

 Serviciul Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria Ştefeşti, dos. 1/1899, f. 22. 
26

 Ibidem, f. 59. 
27

 Ibidem, f. 74. 
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      Totalul costului construcţiei: 13 220,96 lei
28

. 

Costul întregii construcţii a şcolii din Ştefeşti a fost suportat de către Casa Şcoalelor, prin 

acordarea unui împrumut, cu condiţia restituirii acestuia în timp de 44 ani, prin plata anuală a 

unei rate din bugetul comunal, după cum reiese dintr-o adresa a Ministerului Instrucţiunii, al 

Cultelor şi Artelor a Şcoalelor şi a Culturii Poporului, din 18 iulie 1933, către primăria Ştefeşti 

care menţiona faptul că, în anul 1899, s-a acordat un împrumut pentru construcţii şcolare, în 

valoare de 16 517 lei, care urma să se amortizeze în 44 de ani, cu o anuitate (rata care include şi 

dobânda, n. n.) de 376 lei. Termenul de amortizare al acelui împrumut expira în 1943.  Nu s-au 

achitat ratele pe exerciţiile 1929, 1930, 1932 şi 1933 pentru a căror încasare Administraţia 

Financiară are ordin de a urmări veniturile comunei şi a încasa rate restante
29

. Localul şcolii era 

realizat din cărămidă, cu dimensiunile de  10,5 m x 5,5 m x 4 m. Datorită marii fluctuaţii a 

învăţătorilor, a neîngrijirii de către aceştia şi de către autorităţile comunale, cu timpul, locuinţa 

învăţătorului s-a degradat, fiind părăsită, învăţătorii fiind nevoiţi să locuiască cu chirie prin 

localitate. 

 Dintre învăţători putem aminti pe: Teodorescu Ana, Stănescu Ioan şi Provian Nicolae. 

Învăţătoarea Teodorescu R. Ana, născută la 11 decembrie 1877, la Bucureşti, absolventă a Şcolii 

normale din Bucureşti, în 1899, a fost numită învăţător provizoriu la Şcoala din Ştefeşti la data de 

1 sept. 1901. Nu a rămas prea mult, fiind menţionată, la 1 octombrie 1905, ca institutor la Şcoala 

de fete din Panciu
30

. Învăţătorul Stănescu N. Ioan, născut la 10 octombrie 1884, la Braşov, 

absolvent al Şcolii normale din Bucureşti, în 1903, a fost numit învăţător provizoriu la Ştefeşti la 

1 octombrie 1905, fiind amintit definitiv la Boldeşti-Lipăneşti la 1 septembrie 1907
31

. Învăţătorul 

Provianu P. Nicolae, născut la 14 martie 1885, la Proviţa de Sus-Prahova, absolvent al Şcolii 

normale din Bucureşti în 1906, a fost numit învăţător suplinitor la Ştefeşti la 14 noiembrie 1907, 

iar la 1 ianuarie 1908 a devenit învăţător provizoriu la Ştefeşti
32

. Într-o situaţie statistică a 

primăriei Ştefeşti, din 7 februarie 1914, erau menţionaţi ca învăţători în comună: Popescu V. 

Nicolae şi Mihăilescu Zoe (care funcţiona, din 1899, la Şcoala din Livadea, care aparţinea atunci 

de comuna Ştefeşti-n.n.)
33

. 

 Într-o informare a notarului comunei Ştefeşti către administratorul plăşii Vărbilău, din 20 

octombrie 1914, se menţiona: „Învăţământul public primar rural se predă în satul Livadea şi în 

cel de reşedinţă la aproximativ 140 de elevi; sunt însă prea puţini elevii care absolvă cursul 

primar din cauză că părinţii nu le permit să stea la şcoală până la terminare. În această comună 

sunt 2 localuri de şcoală cu câte o singură sală de clasă. Cea din satul de reşedinţă este 

construită din anul 1899, căreia în anul 1913 i s-au făcut reparaţiile de care a avut trebuinţă, 

astfel că actualmente se află în stare bună. Însă având numai o singură sală de clasă este 

insuficient ca toţi elevii de vârstă şcolară s-o frecventeze fiind aproape 200 de copii. Şcoala din 

Livadea este construită în anul 1910, deci este în stare bună. Aceste şcoli sunt dirijate: cea din 

satul de reşedinţă de Alexandru Nicolaescu-învăţător şi cea din satul Livadea de Zoe Mihăilescu-

învăţătoare. Învăţământul la şcoala din satul de reşedinţa (Ştefeşti ) progresează foarte încet 

pentru că, de câţiva ani, se schimbă de 3 sau 4 ori pe an învăţătorii şi până la venirea noului 

numit, cursurile se întrerup şi astfel la finele anului din cauza întreruperilor, elevii nu au avut 

timpul necesar pentru a-şi complecta studiile clasei respective”
34

. 

 În timpul ocupaţiei germane, în iarna anului 1917, şcoala îşi întrerupe cursurile. Aceasta 

reiese din procesul verbal, încheiat la 27 ianuarie 1917, care menţiona următoarele:  

                                                 
28

 Ibidem, f. 62. 
29

 Ibidem, dos. 39/1933, f. 38.  
30

 Anuarul oficial al Ministerului Instrucţiunii şi Culturii, întocmit la 15 nov. 1908, Bucureşti, 1908, p. 684. 
31

 Ibidem, p. 665. 
32

 Ibidem, p. 663. 
33

 Serviciul Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria Ştefeşti, dos. 4/1914, f. 13. 
34

 Ibidem, f. 207. 
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 „Prezenţii Gh. Gh. Pătraşcu-primar, N. Neniţescu-notar, N.Dumitrescu şi I. Stănculescu-

preoţi, Gh. V. Ionescu, Tache Cioropina şi Gh. Gr. Pătraşcu-fruntaşi din comuna şi Zoe 

Mihăilescu-învăţătoare la şcoala din satul Livadea, toţi din comuna Ştefeşti, întrunindu-ne în 

Comisiune, conform ord. subprefectului plăşii Vărbilău spre a hotărî dacă cursurile şcolare din 

această comună trebuie şi poate funcţiona.  

 Aând în vedere greutăţile materiale de pe teren, găsim imposibilă deschiderea şi 

funcţionarea claselor şcolare pentru motivele de mai jos enunţate: 

 - În comuna Ştefeşti există 2 localuri de şcoala, primul dirijat de C. Lemnaru-învăţător,  

care lipseşte din localitate din ziua mobilizării (mobilizat), al cărui local de şcoală se găseşte din 

cauza nereparaţiunii la timp şi din cauza lipsei de sobă şi geamuri, în imposibilitatea de a fi 

întrebuinţat în vremuri de iarnă. 

 - Şcoala din satul Livadea, condusă de dra. Zoe Mihăilescu, posedă local bun şi 

confortabil pentru cursuri, nu se poate deschide deoarece dra. dirigintă este cu totul lipsită de 

mijloace materiale şi pe de altă parte se află şi suferindă. 

 Cerând părerea locuitorilor asupra deschiderii cursurilor: ei sunt lipsiţi de posibilităţi 

zilnice, dar să mai fie în masură a procura încalţăminte, îmbrăcăminte şi cotizaţie lunară pentru 

învăţători; materialul didactic lipseşte cu desăvârşire… 

 Din cauza motivelor mai sus menţionate declarând imposibilă deschiderea cursurilor, 

nemaiavând în vedere că cea mai mare parte din părinţii copiilor sunt mobilizaţi şi femeile 

singure în localitate de munte, unde porumbul şi celelalte cereale nu se pot cultiva, aceste femei 

şi copiii lor suferă din cauza lipsei de alimente. 

 Aceasta ne este părerea  bine întemeiată pe baza căreia hotărâm imposibilă deschiderea 

şcolii. Păreri deosebite nu avem şi semnăm cu toţii prezentul proces-verbal”
35

.
 

 La 24 iunie 1917, primaria din Ştefeşti era înştiinţată de către administratorul Plaşii 

Vărbilău următoarele: „Conform Ord. Prefecturii, vă facem cunoscut că deoarece din bugetul 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi din bugetele judeţelor s-au şters funcţiile de 

revizori şi de subrevizori şcolari, vă invit a pune în vedere învăţătorilor din comuna dvs. ca 

pentru orice chestiuni interesând învăţământul primar public, se va comunica Prefecturii 

judeţului direct sau prin noi, care de azi înainte vom supraveghea şi inspecta învăţământul 

public din comuna dvs”
36

.
 

 La 7 iulie 1917, administratorul plăşii Vărbilău cerea primăriei: „Conform ord. 

Comandamentului Etapei Văleni, vă invit a ne înainta în 24 de ore o listă, arătând şcolile publice 

care funcţionează în comuna dvs.”- la care, primăria răspundea: Şcoala publică-Ştefeşti cu 5 

clase, învăţătoare-Cleopatra Mateescu, care funcţioneaza ca învăţătoare de la 1 iunie 1917 şi 

Şcoala publică-Livadea cu 5 clase, învăţătoare Zoe Mihăilescu care funcţionează ca învăţătoare 

de la 1 septembrie 1900 (se poate observa continuitatea acestei învăţătoare la şcoala din Livadea 

cu repercursiuni asupra calitaţii învăţământului-n.n.)
37

. 

 Într-un proces verbal al primăriei, din 2 septambrie 1917, este menţionată, în continuare, 

la Şcoala din Ştefeşti, învăţătoarea Cleopatra Mateescu, care era şi membră în Comisiunea 

economică din comuna Ştefeşti alături de: Tache Cioropina-primar delegat, Petre V. Vasilescu-

notar, Nae Dumitrescu-preot şi Gh. Gr. Pătraşcu, Tache Pătraşcu-fruntaşi ai comunei
38

.
 

 Revirimentul produs în întreaga societate românească după 1918 se resimte şi în viaţa 

şcolii, îndeosebi dupa Legea din 1924,  apoi după cea din 1928. Începuse să crească simţitor 

numărul elevilor, nevoia spaţiului resimţindu-se tot mai mult. Se punea, cu necesitate, problema 

construirii unui nou local de şcoală. Se va alege soluţia măririi localului de şcoală existent din 

motive financiare. 
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36
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Fondurile necesare, în mare parte, se strâng de la locuitorii comunei. Începutul 

construcţiei datează din toamna anului 1930, însă lucrările vor dura până în toamna anului 1932. 

Lângă vechea sală de clasă (construita în 1899) este ridicată sala nouă cu dimensiunile 11,50 m x 

6 m x 4 m, despărţite între ele printr-un antreu şi o cancelarie. Prin adresa nr. 59, din 2 mai 1931,  

se cerea la Serviciul Tehnic Prahova modificarea devizului la construcţia noii săli de clasă, 

aratându-se că sala nu era prevăzută în partea de sud cu o fereastră, cerinţă prevăzută şi de 

organele sanitare. Aceasta cerere este aprobată, iar clasa se va construi cu 4 ferestre, 3 la vest şi 

una la sud.  

 Şcoala este terminată în toamna anului 1932, când Consiliul comunal şcolar cere, în 

nenumărate rânduri, aprobarea pentru suspendarea cursurilor şcolare pe timp de o săptămână, 

pentru terminarea planşeului din cancelarie, antreu şi turnarea scărilor la intrare. Subrevizoratul 

şcolar Prahova, prin adresa nr. 8 895, din 29 decembrie 1932, aproba suspendarea cursurilor 

şcolare în perioada 14-21 noiembrie (cu condiţia, ca la finele anului, să se prelungească 

cursurile). Aprobarea a fost dată şi a sosit la şcoală după terminarea construcţiei. 

 Referitor la greutăţile financiare întâmpinate în realizarea acestei construcţii stă ca 

mărturie şi reclamaţia, din 30 decembrie 1932, către Prefectura judeţului Prahova care menţiona: 

 „Subsemnatul Nicolae Ivan, zis şi Ionescu, de meserie tâmplar şi antreprenor de binale 

(construcţii-n.n.), am onoarea a vă aduce la cunoştinţă. 

 Am luat în antrepriză construcţia şcolii primare din comuna Ştefeşti sub primariatul D-lui 

Ion C. Enache, în anul 1930 şi care antrepriză am isprăvit-o în toamna anului 1932 şi aceasta 

din cauza greutăţilor ce mi-a făcut fostul primar cât şi actualul primar, care nu au respectat 

contractul, devizul şi caietul de sarcini, nepunându-mi la dispoziţie, la timp, materialele şi banii 

pentru terminarea lucrărilor. 

 Acum, la 22 decembrie 1932, mi s-a făcut recepţia definitivă şi am să iau o sumă destul 

de importantă şi peste prevederile devizului şi care sume nu le pot încasa din cauze pe care nu le 

cunosc”
39

. 

 La 2 martie 1933, în registrul statistic comunal, privind statistica anului 1932, se 

menţionau: şcoli primare mixte-una, funcţionează având 99 băieţi şi 84 fete; învăţător definitv-1, 

învăţătoare definitive-2. La rubrica „Oservaţiuni” se consemna: „cu ocazia unui cerc cultural şi a 

unui cerc pastoral, ţinute în cursul anului de reprezentanţii învăţământului şi de cei ai cultelor 

conferinţe către public, tratând despre rolul şcolii şi bisericii pentru educaţia populaţiei de la 

sate. Expoziţii şi piese de teatru nu s-au ţinut”
40

.
 

 Cu prilejul inspecţiei făcute în comună de M. I. Chirculescu, pretorul plăşii Vărbilău, la 

13 aprilie 1934, în procesul verbal încheiat cu acest prilej se menţiona că în comună exista un 

local de şcoală cu 2 săli de clasă; frecvenţa elevilor este de 60%; învăţătorii sunt toţi titulari şi 

definitivi, îşi fac datoria, nu mai au alte ocupaţii; Comitetul şcolar funcţionează neregulat şi 

incomplet; şcoala are teren de experienţă şi curtea şcolii în suprafaţă de 1 ha; La şcoală există o 

mică bibliotecă; Învăţătorii ţin conferinţe în toate ocaziunile care se ivesc; Localul şcolii este 

corespunzator si igenic; Ar mai fi nevoie de cel puţin o sală de clasă; Învăţătorii participă la 

cercurile culturale din comună
41

.
 

 Deci, abia se terminase construcţia noii săli de clasă la Ştefeşti şi deja se simţea nevoia 

unei alte săli de clasă, datorită creşterii populaţiei şcolare. Acest lucru nu va fi însă cu putinţa 

decât mult mai târziu. 

 La 16 octombrie 1934, cu ocazia inspecţiei realizate în comună de acelaşi pretor al plăşii 

Vărbilău, se consemna în procesul verbal referitor la şcoala că se afla un singur local, cu 2 săli de 

clasă. Ar mai fi nevoie de o sală de clasă, însă comuna nu mai dispune de fonduri; directorul are 

locuinţă, însă are nevoie de reparaţii; există o mică bibliotecă la şcoală. 
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 Numărul copiilor de vârstă şcolară era de 469, din care 242 băieţi şi 227 fete, iar al 

copiilor înscrişi la şcoală era de 256, din care 135 băieţi şi 121 fete. Frecvenţa elevilor era slabă 

datorită lipsei de mijloace a părinţilor pentru procurarea de îmbrăcăminte şi cărţi. Elevii înscrişi 

frecventau regulat cursurile, conducătorii şcolii dând avertismente părinţilor că vor fi amendaţi 

dacă copiii lor vor lipsi fără justificare. Elevii nu învăţau în şcoală lucru manual şi nu exista cor 

şcolar. Comitetul şcolar era incomplet şi interesele şcolii, în ceea ce-l priveşte, erau cu totul 

neglijate. Şcoala avea un teren în suprafaţă de cca. 2 pogoane, care era îngrădit şi cultivat de 

director cu plante furajere. Învăţătorii nu se ocupau de cultivarea viermilor de mătase, nu cultivau 

duzi şi nici nu se ocupau cu albinăritul. Aceştia îşi făceau regulat cursurile, aveau purtări bune în 

comună, se găseau în bune raporturi cu locuitorii şi celelalte autorităţi locale şi ţineau conferinţe 

pe înţelesul poporului la cercurile culturale
42

. La 3 noiembrie 1934, într-un proces verbal al 

Comisiunei Interimare, se arăta că Elvira Dumitrescu era învăţătoare de cel mai înalt grad
43

. 

 În procesul verbal, din 10 ianuarie 1937, încheiat cu ocazia inspecţiei făcute în comună de 

către pretorul plăşii Vărbilău, se menţiona că şcoala din comună se găseşte în stare bună. 

Cursurile se urmau regulat, iar domnul primar, care era şi preşedintele comitetului şcolar, se 

îngrijea de aprovizionarea cu lemne pentru încălzit şi rezolvarea altor lipsuri care se simt. Terenul 

şcolii era împrejmuit, avea magazie pentru lemne, iar latrina fusese reparată. Localul de locuinţă 

pentru directorul şcolii era ruinat şi se ruina în timp, fiind necesară reparaţia acestuia
44

.
 

 Într-o situaţie statistică a Primariei Ştefeşti, din 25 septembrie 1937, erau menţionate: 

 - nr. localurilor de şcoli din comună  - 1; 

 - modificări aduse în anii 1933-1937 (perioada guvernării liberale, n. n.): construcţia unei 

săli de clasă, cancelarie, antreu şi balcon; 

 - din ce este făcută construcţia: din cărămidă; 

 - are locuinţă pentru director - construcţia veche căreia îi sunt necesare reparaţii; 

 - are terenuri din vechime - cam 1 1/2 pogoane în jurul localului de şcoală şi 1 pogon este 

proprietate din moşia Cireşeanu; 

 - costul construcţiei sălii de clasă, cancelariei, antreului şi balconului a fost de 152 000 de 

lei, după procesul verbal de recepţie; 

 - construcţia a fost făcută cu fonduri proprii şi ajutoare acordate de judeţ; 

 - lucrarea s-a început în anul 1930 şi s-a terminat în anul 1933 (se forţează puţin pentru a 

prinde începutul guvernării naţional-liberale, n.n.)
45

.
 

 La 20 octombrie 1938, primăria realiza un inventar al tuturor obiectelor existente în 

localul şcolii, menţionându-se existenţa obiectelor de inventar, preţul de cumpărare precum şi de 

evaluare a acestora la inventariere: catedre-2 buc., preţ de cumpărare total-500 lei, preţ de 

evaluare la inventar total-400 lei; bănci-60 buc., preţ de cumpărare total-12 000 lei, evaluare la 

inventar total-9000 lei; table de lemn-2 buc., preţ de cumpărare total-400 lei, evaluare la inventar 

total-300 lei; scaune-3buc., preţ de cumpărare total-180 lei, evaluare la inventar total-150 lei; 

icoane-2 buc., preţ de cumpărare total-200 lei, evaluare la inventar total-200 lei; mese în 

cancelarie-1, preţ de cumpărare-200 lei, evaluare la inventar-150 lei; dulapuri de arhivă-1, preţul 

de cumpărare-400 lei, evaluare la inventar-400 lei; sobe teracotă-2 buc., preţul de cumpărare 

total-12 000 lei, evaluare la inventar total-10 000 lei; hărţi didactice-10 buc., preţ de cumpărare 

total-400 lei, evaluare la inventar total-400 lei şi tablouri intuitive-10 buc., pret de cumpărare 

total-200 lei, evaluare la inventar total-200 lei. 

 Deci, pe total erau 96 de obiecte cu preţ de cumpărare total de 26 480 lei şi cu evaluare la 

inventar total de 21 200 lei
46

.
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 Una din problemele serioase cu care s-au confruntat cadrele didactice la şcoala din 

Ştefeşti, a fost aceea a frecvenţei elevilor, care era de-a dreptul alarmantă în unele perioade, după 

cum s-a văzut în perioada parcursă şi cum va fi şi în perioada următoare. În timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial, şcolarizarea va fi deosebit de slabă. Astfel, cu prilejul inspecţiei făcute în 

comună, de către prefectul judeţului, col. D. Eftimescu, la 16 septembrie 1943, se menţiona în 

procesul verbal că Şcoala primară mixtă era condusă de doamna Zoe Trifu (fostă învăţătoare în 

satul Livadea, căsătorită cu preotul Ştefan Trifu, directoarea Şcolii Ştefeşti-n.n.), având trei 

posturi şi două învăţătoare. Elevii înscrişi erau în număr de 220, însă găsiţi prezenţi erau numai 

21, frecvenţa fiind foarte slabă. Grădina şcolii era cultivată cu zarzavat pentru cantina şcolii
47

.
 

 Pentru uşurarea condiţiilor de studiu şi atragerea fiilor celor mai săraci locuitori, din 1943 

se ia măsura funcţionării unei cantine şcolare, despre care, într-un raport de activitate al 

Consiliului local pe anul 1943, se menţiona: cantina şcolară-funcţionează la Primărie; Autoritatea 

tutelară este Comitetul local; numărul de persoane care beneficiază la cantină este de 16; felul 

mâncării-caldă; valoarea proviziilor-3 200 lei; înzestrări în mobilier, vesela în valoare de 2 600 

lei; numărul total al meselor date în cursul lunii-25, iar valoarea totală a meselor-3000 lei
48

.
 

 La 3 noiembrie 1943, primăria informa pretura Slănic privind activitatea cantinei, 

menţionând că aceasta funcţionează ca o cantină şcolară; numărul copiilor care o frecventau fiind 

de16; se da de mâncare: cartofi, fasole; Autoritatea tutelară este Comitetul de patronaj care este 

format din: I. N. Dumitrescu-primar, Ştefan Trifu-preot, Zoe Trifu-învăţătoare şi Aneta Vlad
49

.
 

 Cu ocazia inspecţiei pretorului N. Enescu în comună, la 6 decembrie 1943, în procesul 

verbal, încheiat cu acest prilej, se menţiona că şcoala funcţiona mulţumitor. S-a aprovizionat cu 

lemne. Se vor aplica amenzi acelora ce n-au trimis elevii la şcoală, cantina şcolară funcţiona la 

Primărie, hrănind zilnic 16 elevi săraci, cărora li se servea un fel de mâncare caldă
50

.
 

 După anul 1945, şcoala românească trecând printr-o etapă de serioase imixtiuni din afară, 

parcurge apoi o perioadă de real progres, context în care şi învăţământul din comuna Ştefeşti va 

cunoaşte o altă evoluţie, care nu face însă obiectul prezentei lucrări. Menţionez doar că localul 

şcolii din Ştefeşti se va menţine, în condiţiile prezentate, până în anul 1961, când se vor construi, 

la nord de vechiul local, încă 3 săli de clasă, un coridor, o cancelarie şi 2 camere pentru material 

didactic. În anul 1968, prin creşterea populaţiei şcolare şi mărirea numărului de elevi la clase, se 

vor construi, la est de vechiul local, încă 3 săli de clasă, un coridor şi o cameră pentru material 

didactic. Acesta este actualul local al Şcolii din Ştefeşti, constructie solidă din cărămidă, 

acoperită cu tablă, pardosită cu parchet şi mozaic. 

 Dintre personalităţile reprezentative, născute în localitatea Ştefeşti, voi aminti pe 

profesorul Vasile Dumitrescu-Ştefeşti, născut în această aşezare la 7 decembrie 1897. A urmat 

şcoala primară de 5 clase în comuna natală, ca şi ceilalţi 7 fraţi ai săi. În anul 1909 s-a înscris la 

Liceul „Sf. Petru si Pavel” din Ploieşti, pe care îl întrerupe în 1916, la apropierea trupelor 

germane, după care se refugiază la Buzău şi apoi la Botoşani. Aici urmează o şcoală de ofiţeri. 

După absolvirea acesteia, este trimis pe front la Mărăşeşti, unde a luptat eroic, a fost găsit rănit şi 

luat prizonier. Prizonieratul l-a petrecut la Marea Baltică, alături de scriitorul Gh. Brăescu şi 

poeţii Dimitrie Nanu şi Horia Furtună. În anii 1919-1922 a urmat în particular liceul, apoi s-a 

înscris la Universitatea Bucureşti, luându-şi licenţa în matematică şi fizico-chimice în anul 1926. 

Din anul 1925-1926, funcţionează ca profesor la Liceul „Sf. Petru şi Pavel” din Ploieşti. Acesta a 

fost un profesor exigent şi un bun pedagog. Din decembrie 1928, este numit subdirector, funcţie 

în care îl găsim şi în anul 1939. A scos, în 1928, o revistă de matematică cu aplicaţii de fizică şi 

chimie a liceului. Vasile Dumitrescu-Ştefeşti a fost preşedintele filialei Ateneului Popular 

Prahova din Slănic în perioada anilor 1927-1936. 
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 În anul 1927 era membru al Comitetului Ateneului Popular Prahova şi îndeplinea şi 

funcţia de secretar de şedinţă. În ceilalţi ani a fost, de asemenea, membru al Comitetului, casier al 

Comitetului şcolar (1923-1947), preşedinte al lui, cu numeroase sarcini administrative
51

.
 
A iubit 

localitatea Ştefeşti, alăturându-şi numelui său numele aşezării în care s-a născut. Din aceste 

considerente, a căutat să fie de folos şi aşezării natale, în special în perioada anilor 1933-1934, 

când îl întâlnim chiar preşedinte al Comisiunii interimare a comunei Ştefeşti, la 8 decembrie 

1933, după cum reiese din Decizia Prefecturii judeţului Prahova: „decidem înlăturarea actualei 

Comisiuni interimare a comunei Ştefeşti şi instalarea unei noi Comisiuni care să gireze 

administrarea acelei comune, compusă din: Vasile Dumitrescu-Ştefeşti ca preşedinte, Ion C. 

Enache, Ilie Porumb, Tache Cioropina şi Gheorghe Mosor ca membri”
52

.La 15 ianuarie 1934, în 

procesul verbal încheiat în urma şedinţei Comisiunii interimare se menţiona: „S-a hotărât 

delegarea domnului profesor Vasile Dumitrescu-Ştefeşti să se prezinte înaintea Curţii de Apel-

secţia IV din Bucureşti, unde va susţine şi apăra interesele comunei în procesul referitor la 

expropierea golului muntelui Trifoiului pentru izlaz”
53

. În şedinţa comisiunii, din 28 aprilie 1934, 

conduse de profesorul Vasile Dumitrescu-Ştefeşti, se menţiona că se vor lua măsuri pentru 

împrejmuirea localului de şcoală, se realizase împrejmuirea Monumentului eroilor din comună şi 

se va face plata sumei de 1 225 lei 
54

.
 
A rămas un minunat profesor, exemplu pentru elevii şi 

colegii săi, ca şi un stimat şi preţuit fiu al localităţii Ştefeşti. S-a stins din viaţă în anul 1970.
 

 Putem concluziona că, în aceste condiţii materiale precare, şcoala şi biserica au fost 

instituţiile fundamentale de modelare spirituală şi de instruire a tuturor categoriilor de săteni. 

Învăţătorii şi preoţii, prin devotament şi înalt simţ al datoriei, au reuşit să răspândească lumina 

cărţii şi să sădească în sufletul şi mintea multor generaţii de ţărani omenia, spiritul de dreptate, 

binele, frumosul şi adevărul – permanenţe morale ale poporului nostru, cuminte şi harnic. 
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ÎNCEPUTURILE INSTITUŢIONALE ALE JANDARMERIEI DIN 

PLOIEŞTI, DE LA CONSTITUIRE PÂNĂ LA MAREA UNIRE 
 

dr. Laura GEALĂ
*
 

 

Definită drept poliţie militară care are sarcina de a păzi şi de a menţine ordinea, 

Jandarmeria este o instituţie organizată după tipologia armatei şi care se află la dispoziţia 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. Istoria sa se contopeşte cu întrega evoluţie spre 

modernizare cunoscută de societatea românească în ultimele două sute de ani.  

Demersul de prezentare, pe scurt, a unei istorii a evoluţiei Jandarmeriei la Ploieşti, pe care 

îl propunem cititorului, a pornit, în principal de la valorificarea surselor arhivistice
1
 disponibile şi 

a utilizat datele de interes, multe inedite, prezentate în volumul Jandarmeria Prahova – istorie şi 

actualitate
2
, dar şi în alte lucrări speciale pe această temă. 

 

1. Începuturi instituţionale 

 

O dată cu evoluţia formaţiunilor statale româneşti au luat fiinţă şi organisme 

corespunzătoare pentru susţinerea şi menţinerea acestora. Ordinea internă, siguranţa persoanelor, 

paza cetăţilor şi a bunurilor erau încredinţate conducătorilor oştirii care se îngrijeau de 

organizarea şi asigurarea ordinii publice cu ajutorul ispravnicilor, pârcălabilor, privighetorilor 

ocoalelor, căpitanilor de oraşe şi de frontieră, polcovnicilor de poteră, portăreilor, armaşilor, 

zapciilor, bănişorilor, aprozilor etc.  

O categorie  aparte de slujitori domneşti constituiţi  pentru a asigura ordinea internă au 

reprezentat-o, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, curtenii (roşii 

sau roşiorii), călăraşii şi dorobanţii. Principala categorie de slujitori domneşti din acea perioadă 

au constituit-o călăraşii, menţionaţi, de altfel şi la Ploieşti, dar şi în localităţi precum Buzău, 

Voineşti, Râmnicu Sărat, Caracal – în Ţara Românească şi Ştefăneşti, Rădăuţi, Soroca, Orhei, 

Putna – în Moldova. Categoria de armă pedestră, corespunzătoare călăraşilor, au constituit-o 

dorobanţii, pe care izvoarele istorice îi menţionează ca prezenţi la Bucureşti, Târgovişte, Craiova, 

Iaşi şi Darabani-Hotin.  

La toate aceste trei categorii de slujitori domneşti, care îşi îndeplineau sarcinile mai ales 

în mediul urban, s-au adăugat şi slujitorii de la sate.  Denumirea de slujitori a variat în decursul 

timpului, cristalizându-se în secolul al XVIII-lea în cea de plăieşi în Muntenia şi slujitori străjeri 

în Moldova. Numărul total al slujitorilor domneşti, care se îngrijeau de ordinea internă şi de paza 

hotarelor, era în Ţara Românească de aproximativ 4.644, situaţie  foarte asemănătoare şi în 

Moldova
3
.  

Preocupările pentru organizarea unei armate naţionale în Principatele Române au existat 

încă din primele decenii ale secolului al XIX-lea. În anul 1812 a fost propusă spre aprobare o lege 

 

                                                 
* profesor Ploieşti. 
1 Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Prahova (în continuare ANPH), Fond Prefectura Prahova, Fond Legiunea de 

Jandarmi. 
2 Apărută sub îndrumarea generalului de brigadă Gheorghe Bragă, Editura Karta Graphic, Ploiești, 2010. Lucrarea, 

realizată pornind de la documentarea arhivistică a personalului din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Prahova – 

Dănescu Florin, Dragomirescu Leonard, Brotea Marius, Tănase Ciprian, Clinciu Ciprian, Măntoiu Mihai, Stancu 

Daniel și Radu Daniel – valorifică parte a bibliografiei referitoare la instituție, arhiva proprie, istoria orală, dar și 
documente din fondul arhivistic național, fără a face, uneori, trimiteri exacte, unele dintre acestea fiind evident 

eronate. 
3 Ilie Nuţu,160 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei române, în Revista „Cuvânt şi faptă”, Şcoala militară de 

subofiţeri Jandarmi Fălticeni, nr. 1/2010, p. 2. 
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denumită „Bazele de organizare a miliţiilor şi gărzilor orăşeneşti în Ţara Românească”, care 

propunea organizarea armatei în două elemente: miliţia
4
 pentru mediul rural şi garda orăşenească 

pentru mediul urban. Forţele de miliţie pentru mediul rural urmau să fie formate din două corpuri: 

corpul pandurilor
5
 şi corpul cătanelor

6
, cu un efectiv de aproximativ 20.000 oameni. Proiectul de 

lege nu a fost însă pus în aplicare, dar ideea de organizare a unei armate pământene, care să apere 

hotarele şi să asigure ordinea internă, a rămas. 

La începutul secolului al XIX-lea paza teritoriului Principatelor Române era executată cu 

slujitori (curteni) organizaţi în cete pe lângă moşiile boierilor înstăriţi, deoarece nu exista o 

instituţie poliţienească propriu-zisă, asemănătoare celei moderne. Cetele de slujitori purtau 

numele căpitanilor sau ale localităţilor de reşedinţă şi aveau atât atribuţii administrative, cât şi  

militare. Numărul acestora, la începutul secolului al XIX-lea, se ridica la 1.000 în Ţara 

Românească şi 600 în Moldova. 

La Ploieşti astfel de slujitori apar menţionaţi – sub denumirea de beşlii
7
 şi dorobanţi – la 

începutul domniei lui Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828), în caietele cu însemnări ale unui 

accizar anonim
8
. În ianuarie 1828, dorobanţii-călări erau cei care, în contextul molimei de ciumă, 

vegheau ca ţăranii cu bucate să nu vină în oraş unde nu se mai ţinea ziua târg
9
. La sfârşitul anului, 

necealnicul (conducătorul oraşului) poruncea zapciului (însărcinatului cu strângerea dărilor) să nu 

mai îngăduie neguţătorilor şi meşteşugarilor să închidă prăvăliile şi să plece, dorobanţii fiind 

îndatoraţi a-i prind şi a-i aduce înapoi legaţi
10

. 

Frământările social-politice din prima pătrime a secolului al XIX-lea, care au pus în 

mişcare întreaga societate românească pentru realizarea şi punerea în practică a unui regim 

constituţional bazat pe separarea puterilor în stat şi pe reformarea şi modernizarea administraţiei, 

dar mai ales intervenţia energică a Imperiului Ţarist în problematica complexă a dominaţiei 

otomane în Balcani, au avut ca efect crearea şi funcţionarea primelor instituţii moderne în 

Principatele Române. 

Prin Pacea de la Adrianopol, încheiată după războiul ruso-otoman din 1828-1829, 

relaţiile Principatelor Române (Ţara Românească şi Moldova) cu Poarta Otomană au fost puse pe 

baze cu totul noi. Astfel, se întărea autonomia principatelor, se desfiinţau raialele şi monopolul 

comercial otoman, ceea ce echivala cu scoaterea acestora din sfera dominaţiei politice şi 

economice a Imperiului Otoman, suzeranitatea acestuia fiind reflectată doar de păstrarea unui 

modest tribut.  

Tratatul prevedea, de asemenea, reorganizarea administraţiei menţionând că „pentru 

serviciul carantinelor, ca şi pentru a supraveghea siguranţa frontierelor, menţinerea bunei 

ordini în oraşe şi la sate şi executarea legilor şi regulamentelor, guvernul fiecărui principat va 

putea să întreţină un număr de gărzi înarmate, strict necesar pentru aceste diverse funcţiuni. 

Numărul şi întreţinerea acestei miliţii vor fi reglementate de hospodari în înţelegere cu 

divanurile respective, pe baza vechilor exemple”
11

.  

În cadrul Actului osăbit pentru prinţipaturile Moldova şi Ţara Românească, Înalta Poartă 

otomană se obliga „să confirme regulamentele administrative care vor fi elaborate în timpul 

administraţiei ruse”, fapt prin care se deschidea calea modernizării instituţionale. Rusia Ţaristă 

se asigura, astfel, de întărirea influenţei sale politice în principate, prin atragerea, în dezbaterea 

                                                 
4
 În sensul de armată. Provenit de la militar. 

5 
Soldați în oastea muntenească neregulată de la începutul secolului al XIX-lea. Ostaș în serviciul poliției după 

desființarea vechii miliţii naționale. 
6
 Soldaţi, ostaşi, persoane care îndeplinesc serviciul militar sau fac parte din armată. 

7
 Soldat de cavalerie, care făcea serviciul de curier domnesc sau jandarm. 

8
 C.N. Debie, O cronică ploieșteană, vol. 1, Ploieşti, Editura Ploiești Mileniul III, 2006, p. 6. 

9
 Ibidem, p. 44. 

10
 Ibidem, 26 noiembrie 1828. 

11
  Gheorghe Tanasă, Ştefan Gh. Arsene, Crestomaţia pentru studiul istoriei moderne şi contemporane a românilor 

în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Spiru Haret, 1996, p. 49. 
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noii legiuiri, a boierimii locale, preocupată de consolidarea poziţiei sale politice şi sociale şi de 

promovarea propriilor interese economice
12

. Administraţia rusă sesizând dezordinea instituţională 

din Principate, în domeniul asigurării ordinii publice, a înlocuit, începând cu data de 12 mai 

1830, în Muntenia pe „slujitorii”cu atribuţii de pază şi păstrarea ordinii cu dorobanţi (miliţia 

retribuită). 

Regulamentul Organic, intrat în vigoare în Ţara Românească la 1 iulie 1831, consacra în 

sfera numeroaselor instituţii pe care le organiza – din domeniul administraţiei, justiţiei, 

finanţelor, armatei, şcolii, bisericii ş.a. – principiile modernzării, marcând un veritabil progres în 

raport cu trecutul, o ruptură, simbolică cel puţin, cu stările de abuzuri, dezordine şi confuzie 

anterioare. Organizarea militară era prevăzută de textul regulamentar
13

, care consemna înfiinţarea 

unei „miliţii naţionale”, în fiecare Principat, „pentru paza graniţelor şi a ordinei interne” 

precum şi înfiinţarea serviciului de carantine, respectând astfel prevederile Tratatului de la 

Adrianopol (1829) şi măsurile întreprinse de Pavel Kiseleff. Acelaşi Regulament Organic 

prevedea ca slujitorii diferitelor dregătorii, precum şi toţi funcţionarii spătăriei să fie desfiinţaţi şi 

înlocuiţi prin dorobanţi călări şi pedeştri, revenindu-se la o veche instituţie militară românească 

ce data din secolul al XVI-lea
14

.  

Angajaţi pe o perioadă de 3 ani, în trei schimburi, ei aveau atribuţii stabilite: paza 

localtăţilor și a temniţelor, ordinea în pieţe şi locuri publice, evidenţa străinilor şi a oamenilor 

fără căpătâi şi fără meserie, precum şi de a „propi toate relele ce sunt împotriva răpaosului 

sălăşuitor”.  

Dorobanţii din Ţara Românească erau organizaţi în 17-18 cete a câte 30 de luptători. La 

rândul lor, cetele erau împărţite pe căprării a câte 10 luptători.Totalul dorobanţilor la momentul 

constituirii se situa între 510-540 luptători. Slujitorii de graniţă erau organizaţi pe pichete, iar cei 

pentru administraţie, vămi şi poliţie erau atât călări cât şi pedeştri.  

Prima lege care a stabilit clar atribuţiile dorobanţilor din Ţara Românească a fost dată în 

data de 5/17 februarie 1832 şi a fost modificată ulterior, în anul 1834. Potrivit acestei legi 

dorobanţii aveau ca misiune păstrarea ordinii în localităţi şi judeţe, aplicarea măsurilor 

administrativ-poliţieneşti adoptate şi asigurarea securităţii expedierii de acte.  

În acest context,conform poruncii Marelui Dvornic din Lăuntru (echivalentul ministrului de 

interne), Gheorghe Filipescu, asistat de şeful cancelariei, Gheorghe Grădişteanu, în judeţul 

Prahova s-a înfiinţat ,,corpul teritorial militar al dorobanţilor”
15

, la 26 februarie 1832
16

. 

„Formăluirea dorobanţilor” s-a realizat iniţial în cete cuprinzând un număr de 30 de militari 

conduşi de un „tist”.  

                                                 
12

 Trebuie totuşi precizat că noua legiuire nu a reprezentat numai consecinţa dezbaterii politice declanşate de 

Revoluţia de la 1821 sau nici măcar „opera” administraţiei ruse a lui Kisseleff, ci este mai curând „un rezultat al 

gândirii politice susţinute de la genreaţia lui Mihai Cantacuzino şi Enăchiţă Văcărescu la cea a lui Barbu Ştirbey şi 

Mihail Sturdza”, cf. Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române 1750-1830, Bucureşti, 

1972, p.184. Vezi şi Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a înfăptuit România 

modernă, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1993, p. 20 sqq. 
13

 La art. 57 în Regulamentul Organic al Ţării Româneşti, respectiv 60 din cel din Moldova, se arată că Obşteasca 

Adunare are sarcina de a crea un „trup al jandarmeriei naţionale”; în aceste legi, în mod deosebit în cea din 

Moldova, găsindu-se peste 20 de articole care fac referiri la jandarmi şi la modul lor de folosire, apud Carmen 

Bărbulescu, 1850 – Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în Corp de jandarmi, în „Revista 

Jandarmeriei”,  nr. 3/2008, p. 10. 
14 

Ionel Zănescu, Pază şi ordine în Bucureştii de odinioară, în „Monitor cultural educativ”, nr. II/2008, Editura 

M.A.I., pp. 189, 190; vezi lahttp://www.cultura.mai.gov.ro/traditii/monitor.pdf 
15

 Citată în Gheorghe Bragă, op. cit., p.12, în mod eronat ca parte a fondului arhivistic Legiunea de Jandarmi 

Prahova. ANPH, Fond Prefectura Prahova, dos. 7/1832, f. 1-5, 6. 
16

 În anul anterior, Ocârmuitorul judeţului Prahova fusese înştinţat de către Departamentul treburilor din lăuntru de 

crearea corpului dorobanţilor şi a poliţiei. ANPH, Fond Prefectura Prahova, dos. 37/1831 – pentru întocmirea celor 

dintâi dorobanţi ai ocârmuirii şi a subocârmuirii şi a poliţiei. 
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Trupelor de dorobanţi le reveneau misiuni administrative şi poliţieneşti, asigurând securitatea 

expedierii actelor, execuţii fiscale, paza şi escortarea arestaţilor, păstrarea ordinii publice în 

localităţile din mediul urban şi rural ale judeţului, precum şi alte sarcini încredinţate de 

ocârmuitorul judeţului (prefectul) şi subocârmuitorii plaiurilor şi plăşilor (subprefecţii), aceştia fiind, 

în realitate, înaintaşii jandarmilor rurali de mai tarziu. Cei care erau recrutaţi în cadrul dorobanţilor 

trebuiau să fie locuitori statornici ai satelor şi oraşelor judeţului Prahova, obişnuiți a purta arme, din 

familii cu stare, tineri frumoşi şi sănătoşi, cu un comportament bun.  

Perioada de activitate a dorobanţilor era de minimum trei ani şi putea merge până la 25 de 

ani, timp în care, ei şi familiile lor erau scutiţi de plata capitaţiei. Aceştia erau obligaţi să poarte un 

semn al stăpânirii şi un steag cu marca judeţului. Convocarea dorobanţilor pentru inspecţie se 

făcea în Ploieşti, oraşul „căpetenie de judeţ”. Din simbria lunară trebuia să-şi cumpere uniforma şi 

armele, să-şi asigure hrana şi întreţinerea cailor (pentru dorobanţii călări). Armele, pe care erau 

obligaţi să le procure şi să le întreţină în bună stare de funcţionare, erau puşti cu cremene, pistoale şi 

săbii
17

. 

Ca urmare, au fost înfiinţate şi formaţiuni militare teritoriale de dorobanţi, potecaşi şi 

coordonşi
18

,care urmau să asigure ordinea, inclusiv în reşedinţa judeţului Prahova, oraşul 

Ploieşti, ca reprezentanţi ai ocârmuirii (prefectura de astăzi), până la înfiinţarea poliţiei, realizată 

prin „Regulamentul pentru sfaturile orăşeneşti de prin Principatul Valahiei”, care a fost 

promulgat la 12 noiembrie 1832
19

. Chiar şi după înfiinţarea Poliţiei ca instituţie menită să asigure 

ordinea publică în oraş, se solicita ajutorul dorobanţilor cârmuirii, deoarece numărul poliţiştilor 

era foarte mic. 

Dorobanţii erau, de exemplu, cei care asigurau însoţirea poştalionului
20

. Astfel însoţit, 

venea, în 1831, la Ploieşti, Dumitrache Ioanidis, cinovnic (funcţionar de stat) de rang mare, 

pentru a participa la alegerea magistratului oraşului, după tipicul şi paragrafele Regulamentului 

Organic. Aflaţi în subordinea poliţmaistrului, dorobanţii oraşului Ploieşti erau cei care anunţau pe 

ceauşul magistratului de apariţia molimilor
21

, ajutau la măsurătoarea
22

 locurilor sau asigurau 

straja instituţiilor
23

. 

La 5 iulie 1832, dorobanţii-călări din oraşul Ploieşti l-au însoţit pe Pavel Kiseleff la trecerea 

acestuia prin localitate
24

. Cu această ocazie, Pavel Kiseleff a cerut „să se pună în fiinţă cazarmă 

pentru dorobanţii Ocârmuirii şi pentru ostaşii miliţiei pământene, în număr de cam o roată şi un 

escadron şi să se îngrijească şi de poliţienească temniţă, să nu mai ţină pe arestuiţi în beciuri şi chilii 

mucede”. 

Una din misiunile dorobanţilor era, în 1833, după prăznuirea Sfântului Vasile, aceea de a 

aduce la magistrat pe ţiganii lăutari care nu erau în catagrafia legiuită
25

. Tot ei erau cei care executau 

ordinele de arestare
26

, impuneau efectuarea zilelor de clacă
27

, anunţau realizarea catagrafiilor
28

 sau 

interveneau în cazul în care apăreau certuri la unele petreceri
29

sau între negustorii sosiţi cu marfă în 

oraşul Ploieşti
30

. 

                                                 
17

 Gheorghe Bragă, Jandarmeria Prahova – istorie şi actualitate, Ploieşti, Editura Karta Graphic, 2010, p. 12. 
18

 Ibidem. 
19

 Paul D. Popescu, Municipalitatea ploieşteană – istorie şi actualitate, Ploieşti, 2000, p. 24. 
20

 C. N. Debie, O cronică ploieşteană, vol. 1, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2006, p. 64. 
21

 Ibidem, p. 68, 5 decembrie 1831. 
22

 Ibidem, p. 69, 27 decembrie 1831. 
23

 Ibidem, p. 73, 3 ianuarie 1831. 
24

 Ibidem, p. 77. 
25

 Ibidem, p. 88. 
26

 Ibidem, p. 121, 10 septembrie 1836: p. 136, 20 aprilie 1838; p. 152, 21 februarie 1940. 
27

 Ibidem, p. 127, 21 iulie 1837.  
28

 Ibidem, p. 131, 27 decembrie 1837; p. 179, 18 decembrie 1843; p. 181, 9 ianuarie 1844; p. 288, 8 ianuarie 1848. 
29

 Ibidem, p. 163, 3 martie 1842; p. 193, 23 ianuarie 1845.  
30

 Ibidem, p. 205, 20 aprilie 1846. 
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Pregătirea dorobanţilor se afla în atenţia ocârmuirii. Astfel, la 3 mai 1834, „încep să sune 

goarne dis de dimineaţă pe maidanul din dosul caselor dumnealui Gheorghe Panait Ceauşu, de 

pe uliţa Bunei-Vestiri” unde „fac muştru (exerciţiu militar, instrucţie, manevră) dorobanţii 

ocârmuirii şi ai maghistratului, şi cu pojarnicii şi sacagii de la tulumba de foc a oraşului”
31

. 

Exerciţiile le realizau cu un ofiţer trimis de la Bucureşti în casele vechi ale lui Eftimie-Grecu, 

care erau la acel moment sediul cazarmei.  

Cu toate acestea numărul mic de dorobanţi a constituit o parte a nemulţumirii autorităţilor 

locale, spre exemplu magistratul oraşului Ploieşti transmitea, la 25 februarie 1838, 

Departamentului din Lăuntru nemulţumirea sa faţă de dorobanţii ce-i avea, care nu acceptau să 

facă serviciu ziua la casa sfatului orăşenesc şi noaptea la poliţie, propunând angajarea şi a altor 

slujbaşi
32

. Numărul lor nu a crescut în timp, în martie 1843, când în oraş era epidemie de pojar, 

fiind menţionaţi doar trei dorobanţi care, împreună cu şase oameni şi o tulumbă, ardeau locurile 

atinse de molimă
33

.  

După anul 1834 şi până în anul revolutionar 1848, domnitorii Moldovei şi ai Ţării 

Româneşti au făcut din „corpul slujitorilor” – denumirea din principatul moldav – şi din 

„dorobanţi”o forţă cu atribuţii clare şi capabilă să asigure siguranţa publică în Principatele 

româneşti. Măsurile întreprinse în această perioadă pentru instruirea şi dotarea dorobanţilor şi 

slujitorilor din Principatele Române, precum şi diversificarea misiunilor pe care trebuiau să le 

execute, au făcut ca aceste forţe să poată executa sarcini apropiate unor trupe permanente în 

situaţii de conflict
34

.  

În perioada administraţiei revoluţionare la Ploieşti dorobanţii au îndeplinit aceleaşi 

activităţi fiind cei care chemau oamenii la adunare când Ion Negulici, administratorul judeţului 

Prahova, numit de guvernul revoluţionar, a vorbit despre obiectivele revoluţiei române de la 

1848
35

, când trebuiau „să umble prin târg spre deschiderea prăvăliilor”, odată cu încheierea 

evenimentelor
36

 sau când raportau prinderea căuzaşilor
37

. Anul revoluţionar 1848 a determinat 

schimbări social-politice în întreaga comunitate românească, mai ales sub raportul lichidării 

rămăşiţelor feudale şi crearea  cadrului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unor instituţii moderne. 

În urma Convenţiei de la Balta Liman (1849) în Principatele dunărene s-a revenit la sistemul 

domniilor de şapte ani. 
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 Ibidem, p. 99. 
32

 Paul D. Popescu, Ploieşti Mileniul II - O istorie în date şi imagini, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2003, p. 

51. 
33

 C.N. Debie, op. cit., pp.172, 173. 
34

 Vezi în acest sens ANPH, Fond Prefectura Prahova, dos.37/1831 – pentru întocmirea celor dintâi dorobanţi ai 
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crime; 89/1956 – corespondenţă între administraţia de Prahova şi subocârmuiri privind întreţinerea dorobanţilor din 
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Anul 1850, anul unor importante reforme înfăptuite atât în Ţara Românească cât şi în 

Moldova, este cel al  reorganizărilor, al aşezării pe baze moderne a unor instituţii ale statului, al 

elaborării unei serii de legi deosebit de importante. La 30 iunie 1850, se promulga în Ţara 

Românească Legiuirea pentru reorganizarea dorobanţilor satelor (publicată în „Monitorul 

Oficial”, nr. 61 și 62, din 27 şi 28 iulie 1850) şi Legiuirea pentru reorganizarea grănicerilor 

(„Monitorul Oficial”, din 23 iulie 1850)
38

. În Moldova, Grigore Alexandru Ghica (1849-1856), a 

promulgat la 3/ 15 aprilie 1850, printr-un „ofis domnesc”, „Legiuirea pentru reformarea 

Corpului slujitorilor în Corp de jandarmi” prin transformarea slujitorilor din ţinuturi, moment ce 

marchează naşterea Jandarmeriei Române moderne, dar care s-a rezumat doar la principatul 

moldav. 

Anul 1850 îi găseşte pe dorobanţii Ploieştilor implicaţi în dezăpezirea uliţelor înfundate, o 

misiune similară îndeplinind, în 1852, de data aceasta în aprilie, când săpau şanţuri de-a lungul 

apelor Dâmbului, către Berceni
39

 şi, la fel, în anul următor
40

. În oraş, corpul dorobanţilor a 

continuat să funcţioneze reorganizat, după modificările legislative realizate, în subordinea 

ocârmuirii care transmitea „cârmuitorului dorobanţilor” ordinele sale
41

. Pentru că în februarie 

1851, de lăsata secului, în oraş „au fost careva de-au tras cu puşti şi cu suşanele dele mari”, 

dorobanţii oraşului „cu dumnealui Candianu – poliţaiu”  aveau sarcină să ridice puştile de la 

oameni
42

.  

În anul1854, în documentele Corpului Dorobanţilor figurau, în judţul Prahova, 17 

dorobanţi: 10 la Ploieşti, 3 la Tăriceni, 2 la Albeşti Paleologu şi 2 la Văleni
43

. Aceştia continuau 

să acţioneze pentru păstrarea ordinei şi liniştei
44

, ca escortă, pentru identificarea dezertorilor din  

armata austriacă care s-ar fi statornicit în oraş
45

, pentru realizarea curăţeniei prin „mahalale”
46

 cu 

ocazia prezenţei caimacamului la Ploieşti sau prestau activitatea de curierat pentru autoritatea 

locală
47

. 

 

2.Organizarea şi activitatea Jandarmeriei moderne la Ploieşti (1859-1918) 

 

În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza se iniţiază un amplu proces de modernizare 

a tuturor instituţiilor statului naţional modern român. Astfel, pe baza Ordonanţei nr. 896, din 20 

iunie 1864, paza şi ordinea publică era realizată cu escadroane de dorobanţi. Prin Regulamentul 

jandarmilor de oraş, pus în aplicare începând cu1865, s-a organizat întreaga activitate a 

Jandarmeriei. 
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Sub conducerea căpitanului I. Dăscălescu, dorobanţii din Escadronl VIII, din Divizionul 

II, Legiunea I de Dorobanţi îşi exercitau serviciul în plasele Câmpu, Târgşor, Filipeşti, Prahova, 

Teleajen, Podgoria şi Cricov şi în două comisariate
48

. Pentru închirierea cazărmilor
49

, cheltuielile 

acestora
50

, dar şi pentru cele legate de hrana dorobanţilor, căpitanul dorobanţilor se adresa 

prefectului judeţului
51

 care, conform legii şi regulamentului, rezoluţiona rezolvarea problemelor 

semnalate
52

. El purta corespondenţa cu ministerele de război
53

 şi finanţe
54

 privitoare la dorobanţii 

din district. 

În anul organizării activităţii Jandarmeriei (1865), Ploieştii aveau în cazarmă douăzeci şi 

doi de dorobanţi simbriaşi pentru pază şi alte treburi ale poliţaiului
55

. În martie 1865, când trebuia 

să se înfiinţeze un „adaos” la cazarma de dorobanţi, căpitanul acestora semnala prefecturii 

„indiferenţa ce se vede atât a sub-Prefecturii de Târgşoru cât şi Poliţiea oraşului”, fapt ce, în 

opinia semnatarului, conducea la o amânare de peste şase luni
56

.  

Escadronul de dorobanţi de la Ploieşti executa, în luna mai 1865, următoarele servicii: de 

săptămână în cazarmă şi la garda arestului preventiv – un sergent, un caporal şi 3 soldați; 
ordonanţă a D-lui Prefect – un caporal şi un soldat; ordonanţă D-lui Directoru – un soldat; luarea 

casei cu bani a caserii generale şi prefectului – 7 soldaţi; biroul postal – 4 soldaţi; ordonanţele la 

d-nii ofiţeri – 4 soldaţi; la tabonu cu cai – doi soldaţi; trimişi cu recruit la Bucureşti – 3 soldaţi; şi 

rezervă la cazarmă pentru expedierea de ordine ale prefecturii prin plăşi şi altele – 2 soldaţi. În 

total, căpitanul de dorobanţi comanda un sergent, doi caporali şi 27 de soldaţi
57

.  Pentru Poliţia 

comunală a Ploieştilor, în acelaşi an, erau repartizaţi zece dorobanţi, după cum rezultă dintr-o 

adresă a şefului poliţiei din 7 septembrie 1865
58

.  

Din octombrie 1865, este menţionat noul commandant ad-interim al cazarmei de 

dorobanţi din Ploieşti, locotenent B. G. Manolescu
59

. Acesta se confrunta, ca şi predecesorii săi, 

cu problemele legate de recrutarea jandarmilor din rândul populaţiei, în special cele de fugă a 

celor care urmau să înceapă serviciul militar
60

.  
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Anul următor se pune în mod deosebit problema exercitării de către dorobanţi a 

atribuţiilor de pază şi ordine publică doar în afara oraşelor, în contextul existenţei, într-o lege 

separată, a menţiunii că pe teritoriul urban garda orăşenească era cea responsabilă cu aceste 

îndatoriri
61

.  

La 30 martie 1866, ministrul de interne anunţa Prefectura Prahova de hotărârea 

Consiliului de Ministri de a finanţa constituirea gărzii orăşeneşti inclusiv la Ploieşti
62

. La 15 mai, 

Ministerul de Război
63

 solicita trimiterea persoanei care urma să preia armele destinate gărzii 

naţionale „în a cărui pază se încredinţează menţinerea ordinii publice”
64

.  

În acest context prefectul judeţului comunica comandantului dorobanţilor datele primite şi 

îi solicita executarea misiunii de aducere de la Bucureşti a armelor destinate gărzii orăşeneşti din 

Ploieşti. Conducerea noii instituţii locale nu putea fi încredinţată, conform legii, decât unui 

colonel sau locotenent colonel, după cum semnala telegrafic ministerul
65

, fiecare suburbie având 

propriul căpitan.  

În acest context, Nicolae Homoriceanu era însărcinat cu organizarea gărzii orăşeneşti din 

oraşul Ploieşti
66

, prefectul judeţului Prahova solicitându-i acestuia preluarea preşedinţiei comisiei 

de recrutare şi activarea lucrărilor „trebuincioase conform legii pentru formarea cadrelor, cât se 

va putea mai curând”. Astfel, rolul dorobanților era preluat, în oraşul Ploieşti, de garda 

naţională, a cărei organizare şi conducere era confirmată şi de Ministerul de Interne, la data de 19 

mai 1866: 

 

„Domnule Prefect, 

 

Măria sa Prinţul domnitor, prin Decretul cu No 826 dat asupra presentaţii Consiliului de 

Ministri şi în conformitate cu art. 18 şi 19 din legea guardii Orăşeneşti, bine-voind a confirmat 

de Comandanţi în corpul de guardă orăşenească din Ploieşti pe pesonele următore. 

D. Nicolae Homoricenu, comandant de batalion 

D.(omnii) Ioan Filiu, Constandin Poteca, Ilie Mincu, Ioan Urlăţeanu, Vasile Ioanid, 

Gheorhe Filaliţiu, Ghiţă Ciorărenu, Panait Deciu, Vasile Neicu, Vasile Mihalopolu, Ioan Cantili, 

comandanţi de companii. 

În consecinţă, pe de o parte am învitat direct pe aceste persoane a intra îndată în 

serviciul drepturilor şi datoriilor acestui frumos serviciu, dupe ce mai întâiu vor depune 

jurământul prescris de Art. 40 din lege în pretoriul acei Prefecturi, iară pe de alta cu onore că 

comunic despre acesta şi Dvostre spre ştiinţă şi cuvenita regulare din parte-vă. 

 

Primiţi vă rog, Domnule, asigurarea consideraţiei mele”. 
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Cu toate acestea, constituirea gărzii orăşeneşti ploieştene a întârziat cauzând „dificultăţi 

în serviciu”, semnalate atât telegrafic
67

, de către minister, cât şi de către căpitanul Botea, 

comandantul escadronului de dorobanţi al districtului Prahova
68

. Chiar şi în condiţiile preluării de 

către garda orăşenească, a misiunilor derulate în oraş de dorobanţi s-a considerat că paza arestului 

trebuia să continue să fie exercitată de către aceştia din urmă
69

. Totuşi „gardiştii” au continuat să 

se antreneze, în iunie 1876, aceştia făcând „instrucţie nostoit”
70

. 

În cursul anului 1868, în afară de înfiinţarea, pe teritoriul rural, a unei poliţii comunale, 

sub denumirea de „guarzi câmpeni”, se constitue, prin Legea de organizare a armatei române, 

ca unul dintre elementele armatei permanente, şi „Gendarmeria”, organizată pe companii 

pedestre şi escadroane călări, unităţi puse la dispoziţia Ministerului de Interne, dar subordonate 

direct Ministerului de Război, pentru asigurarea ordinei în ţară. De asemenea, dorobanţii călări 

(câte un escadron pentru fiecare judeţ), concurau, ca elemente mobile, la ordinea şi poliţia în 

judeţ. 

La Ploieşti bugetul primăriei prevedea, în 1878 (sic!), la capitolele pentru Poliția 

municipală și salariile a şase jandarmi călări, de câte 70 de lei lunar
71

, dovadă a implicării 

autorităţii locale în asigurara pazei oraşului şi a păstrării ordinii şi bunei orânduieli. 

În acelaşi an, la 1 februarie, începea „instrucţia şi tragerile cu gardiştii”, ocazie cu care 

căpitanul Botea al Regimentului de Dorobanţi remarca următoarele: „garda cetăţenească nu prea 

păstrează conştiincios consemnele pe care le are în seamă”
72

, căci „de când pompierii tunari 

sub comanda căpitanului Glogoveanu au plecat în campanie, gardiştii au acum trei consemne: 

paza, onorul şi focul” întrucât „nu se mai află armată în Ploeşti, nici măcar ruşi, şi gardiştii 

trebuie să facă toată paza statornică, defilarea la parăzi şi acum mai dau şi oameni pentru 

serviciul sacalelor”. 

Necesitatea unei forţe specializate puternice a cărei misiune principală să o constituie 

paza şi ordinea de stat, asigurarea liniştii şi libertăţii cetăţeanului, precum şi a modului de 

aplicare şi respectare a legilor ţării, au determinat, către finele secolului al XIX-lea, intensificarea 

acţiunilor factorilor de conducere politică şi militară pentru elaborarea unei legi de organizare a 

Jandarmeriei în întreaga ţară.  

Astfel, o primă încercare are loc în 1885, când generalul Radu Mihail, prefectul Poliţiei 

Bucureştiului, a elaborat un proiect de lege pentru organizarea jandarmeriei în întreaga ţară, 

proiect care însă nu s-a concretizat. Doi ani mai târziu, în 1887, cu prilejul expunerii de motive la 

legea comunală, I. C. Brătianu sublinia că „Gendarmeria comunală rurală va fi mai bună decât 

poliţia rurală de până acum”, iar la art. 82 din această lege, adoptată la 7 mai 1887, se prevedea 

organizarea Jandarmeriei Rurale, printr-o lege specială. Lipsa resurselor băneşti a întârziat până 

în anul 1893 materializarea unei astfel de legi.  

Meritul pentru deplina clarificare a rolului, locului şi organizării Jandarmeriei rurale din 

ţara noastră i-a revenit Partidului Conservator condus de Lascăr Catargiu, care a elaborat şi a 

prezentat Parlamentului, în perioada ianuarie-februarie 1893, Legea pentru organizarea 

Jandarmeriei rurale
73

, pusă în aplicare, după promulgare, începând cu luna septembrie a 

aceluiaşi an.  
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Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale prevedea instituirea unui corp de pază şi 

ordine cu structură militarizată în toate localităţile rurale din ţară, deoarece structurile anterioare, 

practic neprofesionalizate, nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren şi nici nu corespundeau 

cu instituţiile unui stat modern european, din acea vreme. Prin prevederile sale se organiza 

jandarmeria dându-i-se atributul de poliţie generală în stat, poliţie administrativă şi poliţie 

judiciară
74

. 

Tot la 1 septembrie 1893 a intrat în vigoare şi Regulamentul de aplicare a Legii 

Jandarmeriei rurale. Prevederea cea mai importantă a acestui document era următoarea: 

„Organizarea Jandarmeriei rurale, astfel cum este prescrisă de lege, face din această 

instituţiune un corp militar, pus la dispoziţiunea ministrului de interne, pentru a asigura ordinea 

şi siguranţa publică. Ea se mai află sub ordinele ministrului de justiţie, ale ministrului public în 

ce priveşte atribuţiunile de poliţie, precum şi sub acela al ministrului de război pentru tot ce se 

raportă la disciplină, comandament şi instrucţie militară a trupei” (art.1).  

Tulburările sociale sângeroase din anul 1907 au pus într-o situaţie grea atât instituţiile 

politice, cât şi pe cele de menţinere a ordinii interne, şi chiar militare. Ca urmare a evenimentelor, 

s-au dat Corpului de jandarmi, prin modificarea legii din 1893, un caracter  pur militar şi s-a 

înfiinţat câte un post de jandarmi în fiecare comună, fiind lărgite atribuţiile jandarmilor, schimbat 

sistemul de recrutare şi mărite efectivele unităţilor. 

S-a impus pregătirea şi promulgarea unor legi în anii 1908, 1911 şi 1913, precum şi 

întărirea organizatorică a Jandarmeriei. Semnificativ este şi faptul că prin Legea Jandarmeriei, 

din 24 martie 1908, se înserează următoarele:  

Art.6: Corpul Jandarmeriei face parte integrantă din armată, dispoziţiunile generale ale 

legilor şi regulamentelor îi sunt aplicate, în afara excepţiunilor de organizarea sa mixtă şi e 

natura serviciului său.  

Art.7: Ofiţerii Corpului Jandarmeriei se recrutează din ofiţerii de orice armă din armata 

activă. Trecerea ofiţerilor din armata activă în Jandarmerie se face prin Înalt Decret, în urma 

raportului Ministerului de Interne, luată pe recomandaţiunea Ministerului de Interne, luată pe 

recomandaţiunea Ministerului de Război. Ea rămâne definitivă după un an de la numire, în care 

timp ofiţerul va putea fi retrecut în armata activă.  

Pe timpul manevrelor militare, Jandarmeria rurală asigura misiuni de poliţie militară, 

efectua rechiziţiile necesare şi funcţiona ca poliţie militară. Pe toată durata acestor exerciţii şi 

manevre, unităţile de jandarmi erau considerate părţi ale armatei active cu aceleaşi drepturi şi 

obligaţii ca unităţile şi subunităţile militare.  

Potrivit articolului 14 din lege, în judeţul Prahova exista o companie de jandarmi – din 

cadrul Circumscripţiei a III-a ce avea sediul la Galaţi  – care acţiona în cele 10 plăşi 

comunale şi a celei orăşeneşti (Ploieşti), precum şi în staţiunile din judeţul Prahova. Această 

companie era condusă de un ofiţer şi avea în compunere 47 de gendarmi călări (3 sergenţi 

majori, 3 plutonieri, 11 sergenţi şefi de stăjiuni şi 30 de gendarmi) şi 4 gendarmi pedeştri (1 

sergent şi 3 gendarmi)
75

.  

De asemenea, legea prevedea că în fiecare comună urma să se organizeze un post de 

jandarmi format din 2 - 3 sau mai mulţi jandarmi, aflaţi în întreţinerea statului, şi nu ca până 

atunci a autorităţilor locale. Acest efectiv trebuia să vegheze, pe teritoriul rural, la respectarea 

şi executarea legilor, supravegherea şi informarea organelor superioare asupra stării de fapt 

contrare siguranţei şi ordinii publice şi menţinerea acesteia. Căpitanul Milcoveanu Constantin 

este primul comandant atestat în documente al unei structuri de jandarmi de pe teritoriul judeţului 

Prahova
76

.  
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 *** Enciclopedia României, vol. 2, București, Imprimeria Națională, Capitolul XI Armata Română, Corpurile 

speciale – Jandarmeria, p. 704. 
75

 Gheorghe Bragă, op.cit., p.16. 
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 Ibidem, p. 17. 
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Efectivele de care dispunea Jandarmeria prahoveană erau însă insuficiente, iar lipsa de 

mijloacele materiale şi financiare, de tehnică specifică necesară exercitării atribuţiilor 

conferite de lege au făcut ca instituţia să nu poată fi prezentă în fiecare localitate şi, ca urmare, 

să existe o formaţiune de jandarmi în reşedința judeţului şi câte una la fiecare reşedinţă de 

plasă, fapt negativ care a fost pus în evidenţă cu ocazia marilor mişcări sociale din anul 

1907. 

În urma răscoalei de la 1907, prin modificarea legii din 1893, Corpului de Jandarmi i 

se dă un caracter pur militar şi se înfiinţează câte un post militar de jandarmi în fiecare 

comună
77

, comandat de un sergent angajat, cu atribuţii de ofițer de poliţie judiciară, precum şi 

de şef de garnizoană, efectivul unităţilor mărindu-se simţitor. Prin Înaltul Decret Regal nr. 

2074, din 30 iunie 1908, era confirmat, în funcţia de comandant al Companiei de Jandarmi 

Prahova, căpitanul Tiulescu Ion
78

, având în subordine toate secţiile şi posturile de jandarmi din 

judeţ. 

Serviciul Jandarmeriei din regiunea Prahova, ca şi în celelalte regiuni, era pus la dispoziţia 

Prefecturii în tot ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa publică, precum şi executarea legilor, 

aducând zilnic la cunoştinţă evenimentele ce prezentau importanţă şi măsurile luate. De asemenea, 

se introduce o nouă categorie de jandarmi – jandarmii în termen – care prestau serviciu 

obligatoriu de 3 ani. Pentru prima dată, se prevedea faptul că, pe lângă misiunea de bază, cea de 

prevenire, Jandarmeria avea şi misiunea de a restabili ordinea publică, atunci când aceasta era 

afectată, delimitându-se mai bine raporturile dintre Jandarmerie, instituţiile tutelare şi cele cu 

care se colabora. În acest sens, în judeţul Prahova, se măresc efectivele de jandarmi, în cele 

140 de comune în care executau misiuni. 

Declanşarea Primului Război Mondial a impus implicarea jandarmilor prahoveni în 

realizarea anevoioasei munci de mobilizare, de „rechiziţionare a bunurilor necesare războiului, 

prevăzute de altfel în planurile de mobilizare”
79

 şi de punere la dispoziţia marilor unităţi şi 

unităţi a întregului lor sistem de informare: agenţi permanenţi, agenţi auxiliari, informatori 

permanenţi şi informatori ocazionali. 

Compania de Jandarmi Prahova, comandată de maiorul Anastasie Soiculescu, a fost 

însărcinată cu organizarea administrativă în teritoriul eliberat din Transilvania, cu cei 237 

jandarmi executând serviciul poliţiei în folosul Diviziei generalului Burghelea. La 16 aprilie 

1917, compania de Jandarmi din Prahova a devenit „Detaşament mobil de polţie al Marelui 

Cartier General”, aceasta fiind, la acea vreme, o noutate în materie organizatorică. La data de 1 

iunie 1918, odată cu noua organizare a Jandarmeriei în Prahova, se înfiinţează Batalionul 2 

Jandarmi, cu sediul în Ploieşti, având în componenţă Companiile Prahova, Dâmboviţa şi 

Ialomiţa. Batalionul era subordonat Regimentului 2 Jandarmi Bucureşti, parte componentă a 

Brigazii 1 Jandarmi Bucureşti
80

. 

În decursul primului secol de existenţă, Jandarmeria a evoluat odată cu societatea 

românească, misiunile sale crescând, ca urmare a dezvoltării acesteia, pe toate planurile. 

Înfiinţată din necesitatea existenţei unei instituţii care să asigure ordinea plublică în comunităţile 

urbane şi rurale, instituţia şi-a îndeplinit misiunile pe baza legilor proprii de organizare şi 

funcţionare contribuind la menţinerea instituţiilor statului, inclusiv prin participarea efectivelor 

sale la războaiele la care România a fost parte.  
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 Prin Înaltul Decret Regal nr. 817, din 25 martie 1908. 
78

 Gheorghe Bragă, op.cit., p. 20. 
79

 Ibidem, p. 21. Autorul citează lucrarea  Istoria Jandarmeriei Române, apărută sub semnătura lui Mihalache Vasile 

şi Suciu Ioan, p.169. 
80

 Ibidem, pp. 21, 22. 
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MATRICE SIGILARE APARŢINÂND PREFECTURII  

JUDEŢULUI PRAHOVA (1861-1866) 
 

dr. Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS
*
 

 

 Dans l'étude Matrices sigillaires appartenant à la Préfecture du département Prahova 

(1861-1866), l'auteur présente trois pièces qui proviennent des Archives Nationales Centrales de 

Bucarest, de la collection „Matrices sigillaires”. Ces matrices sigillaires à l'aide desquelles on 

imprime le sceau sur les documents, ont des formes rondes, sont confectionnées en laiton, sont 

gravées en incision et en excision, ont des dimensions variables et ont sur leur emblème les 

armoiries unies des Principautés Roumaines composées des armoiries héraldiques de la Valachie 

et de la Moldavie. On analyse l'emblème des ces matrices sigillaires concernant: l'écu, les emaux 

(les métaux et les couleurs usités dans la science du blason), les meubles, les couronnes qui 

timbrent les écus, le globe croiseté. 

 Mots-clés: Archives Nationales, armoiries, couronnes, écus, emaux, globe croiseté, 

matrices sigillaires, meubles, Prahova, Préfecture. 

 

 La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice sigilare
1
, se află trei 

piese care au aparţinut, în perioada 1861-1866, Prefecturii judeţului Prahova. Aceste matrice, 

care imprimau sigiliul
2
 pe documente, au forma rotundă

3
, sunt confecţionate din alamă, sunt 

gravate în incizie şi în excizie
4
 şi le vom analiza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei

5
 şi 

heraldicii
6
. În câmpul sigilar

7
 al acestor vestigii sfragistice se distinge stema unită a Principatelor 

Române
8
. 

                                                 
*
 consilier superior, Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii, Arhivele Naţionale ale României. 

1
 Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o reprezentare şi un text ce-l 

individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare; Damian P. Bogdan, O străveche matrice de 

pecete românească, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, I, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale 

trecutului istoric. Album sigilografic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 5. 
2
 Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma 

aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza posesorul; sigiliul este principalul 

mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. 

Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, pp. 213-218. 
3
 Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria 

Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) – 

Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856), Bucureşti, 

Editura Ars Docendi, 2006, p. 64. 
4
 Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), 

pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128. 
5
 Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiţiei moderne şi dezvoltată în 

secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist şi istoric care, împreună cu echipa sa, a scos 

lucrarea Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se 

extindă în toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu 

sigiliu; Jean-Luc Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les sceaux, în Les sceaux, sources de l'histoire 

médiévale en Champagne. Actes des tables rondes de la Société française d'héraldique et de sigillographie (Troyes, 

2003-Reims, 2004) sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris, Société française d'héraldique et de sigillographie, 

2007, p. 9. 
6
 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin Marcu, Marele dicţionar 

de neologisme, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000, p. 422. 
7
 Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar al ştiinţelor speciale, 

p. 71. 
8
 Vezi şi Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1977, pp. 145-157. 
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 I. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie, având în câmp două 

scuturi
9
 poloneze, cu colţurile superioare retezate, concavităţi pe flancuri, talpa în acoladă, 

acolate
10

, încărcate cel din dextra
11

 cu o întâlnire
12

 de zimbru, reprezentată cu capul animalului 

văzut din faţă, având între coarne
13

 o stea
14

 cu şase raze, iar cel din senestra
15

 cu acvila
16

 redată 

din faţă, cu aripile
17

 deschise şi cu zborul în jos, ţinând în cioc o cruce latină şi în gheare 

iataganul
18

  şi  sceptrul
19

.  Scuturile  sunt  timbrate
20

 de  o  coroană
21

 princiară, cu toca purpurie
22

,  

 

 

                                                 
9
 Scutul = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe care aceştia îşi 

reprezentau blazonul. Scutul are forme variate după epocă şi aria geografică unde a apărut; Dicţionar al ştiinţelor 

speciale, p. 211. 
10

 Acolat = atributul oricărui animal care are un colier sau o coroană după gât; macle, romburi, ace de ceasornic etc., 

care se ating la unghiurile lor laterale; un butuc de viţă de vie agăţat de un arac; un şarpe încolăcindu-se în jurul unui 

arbore, unei plante sau unei coloane; două ecusoane unite împreună pe flancuri; coliere sau panglici de ordine de 

cavalerie care înconjoară scutul (Cte Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire archéologique et explicatif de la 

science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie générale du sud-ouest, 1901, p. 5); văduvele care poartă scuturi 

acolate, unde primul din dreapta este cu armele soţului, iar cel din stânga cu armele femeii; scuturile astfel dispuse 

oferă uneori stemele a două state încorporate împreună; W. Maigne, Abrégé méthodique de la science des armoiries 

suivi d'un glossaire des attributs héraldiques, d'un traité élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les 

classes nobles, les anoblissements, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations 

et la legislation nobiliaires, Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1860, p. 10. 
11

 Dextra = termen prin care se indică poziţia unei mobile în scut, la dreapta; în heraldică poziţia dreapta-stânga este 

inversă decât în accepţiunea curentă; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100. 
12

 Capul cerbului, al bourului, al berbecului sau al unui alt animal, care apare din faţă în scut, adică arătând ochii; Cte 

Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 403. 
13

 Corn = simbol al puterii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, 

gesturi, forme, figuri, culori, numere, Bucureşti, Editura Artemis, I, pp. 367-369. 
14

 Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în expansiune. Ea este, ca şi numărul 

cinci, simbol al perfecţiunii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, pp. 257-264. 
15

 Senestru = termen indicând poziţia spre stânga. În heraldică, noţiunea de stânga-dreapta se referă la poziţia 

scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în accepţiunea obişnuită; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 212. 
16

 Acvila = pasăre heraldică de prim rang (cea mai intens folosită). Simbolizează curaj, hotărâre, zbor spre înălţimi. 

Conform cerinţelor artei heraldice, acvila trebuie reprezentată văzută din faţă, cu capul spre dreapta şi aripile 

deschise. Este elementul central al stemei heraldice a Ţării Româneşti. Figurează şi în stema Transilvaniei; Dicţionar 

al ştiinţelor speciale, p. 17; stăpâna tunetului şi a trăsnetului, căci loviturile date cu ghearele sunt precum 

fulgerele, iar asupra prăzii se năpusteşte ca trăznetul; simbol al regelui solitar şi necruţător; în tradiţia populară 

este simbol al focului, al incendiului şi al devastării; purtător al luminii; reprezintă persoana şi puterea regelui, 

dar şi capitala şi imperiul acestuia; Jean-Paul Clébert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, 

Bucureşti, Editura Artemis-Cavallioti, 1995, pp. 334-340. 
17

 Aripi = simbol al avântului; indică facultatea cunoaşterii, o eliberare şi o izbândă; Jean Chévalier, Alain 

Ghéerbrant, op. cit., I, pp. 141-143. 
18

 Iatagan= mobilă a scutului aparţinând figurilor artificiale din domeniul armamentului, înfăţişată sub forma unei 

săbii curbe, cu lama lată. (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 134). 
19

 Sceptrul = figură heraldică artificială, în forma unui baston având extremitatea superioară îngroşată, simbol şi 

atribut al puterii suzerane. De obicei, sceptrul face parte din elementele exterioare ale scutului; Dicţionar al ştiinţelor 

speciale, p. 205; simbolizează mai cu seamă autoritatea supremă. Sceptrul prelungeşte braţul, fiind un semn al 

puterii şi autorităţii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, pp. 208, 209. 
20

 Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu cimier şi lambrechini; 

Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230. 
21

 Coroană = simbol al perfecţiunii; simbolizează o demnitate, o domnie, accesul la un rang şi la nişte forţe 

superioare. Simbol al victoriei, este un mod de a răsplăti o faptă deosebită sau merite excepţionale. Coroana 

este un ornament al scutului care simbolizează demnitate, rang nobiliar, suveranitate. După formă, întâlnim 

coroane închise şi coroane deschise; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. 

cit., I, pp. 371-375. 
22

 Purpura este o substanţă colorantă roşie-violacee, extrasă din secreţia glandulară a unor moluşte gasteropode 

(Murex tenuispina). În Antichitate, purpura era foarte rară şi preţuită (din opt mii de moluşte se obţinea un gram de 

purpură). Astăzi este produsă prin sinteză chimică; Paola Rapelli, Simboluri ale puterii şi mari dinastii, Monitorul 

Oficial, 2009, p. 48. 
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compusă dintr-un cerc roşu
23

, surmontat de două arce de cerc ornate cu perle
24

, care se termină în 

partea de sus cu un glob crucifer
25

, cu cruce latină. Sub scuturi este gravat anul 1861. În exergă
26

, 

mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: PRINCIPATELE UNITE * PREFECTURA 

JUDEŢULUI PRAHOVA
27

. 

  

 II. Matrice sigilară rotundă (38 mm), din alamă, gravată în incizie, având în câmp un scut 

de tip francez modern
28

, despicat
29

, încărcat în cartierul din dreapta, tăiat albastru
30

 şi aur
31

, cu 

acvila cruciată
32

, încoronată
33

, cu capul conturnat
34

, iar în cel din stânga, tăiat roşu şi albastru, cu 

o întâlnire de zimbru, reprezentată cu capul animalului văzut din faţă, având între coarne o stea. 

Scutul este timbrat de o coroană princiară, fără tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre 

preţioase
35

, surmontat de opt cruciuliţe treflate (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de 

perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se 

termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată
36

 (cu braţele de formă concavă
37

). Sub scut este 

gravat anul 1862. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: PREFECTURA 

JUDEŢULUI PRAHOVA.
38

 

                                                 
23

 Roşu = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale plasate la distanţă 

egală. Semnifică curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu, bunătate, vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, Trésor 

héraldique d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau  etc., Paris, Leipzig, H. Casterman, Tournai, 1861, p. 11; Dicţionar 

al ştiinţelor speciale, p. 201. 
24

 Perla = în Europa era folosită în medicină la tratarea melancoliei, a epilepsiei, a demenţei. La greci, perla era 

simbolul iubirii şi al căsătoriei. Ea simbolizează sublimarea instinctelor, capătul luminos al evoluţiei. Perla este 

rară, pură, preţioasă. Datorită formei sale sferice, perla este asociată cu perfecţiunea; mai simbolizează 

cunoaşterea; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, pp. 66-69; Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, 

vol. II, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, pp. 327, 328. 
25

 Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna unor personaje sau 

deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii. În heraldica românească globul 

crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în armele Moldovei şi în armeriile statului român; Dicţionar al 

ştiinţelor speciale, p. 127. 
26

 Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi 

liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111. 
27

 Arhivele Naţionale Centrale, colecţia Matrice sigilare, nr. 1460. 
28

 Scutul de tip francez modern este un scut dreptunghiular cu baza în acoladă, inventat şi răpândit de Bara la 

sfârşitul secolului al XVI-lea; Théodore Veyrin-Forrer, Précis d'Héraldique, édition revue et mise à jour par Michel 

Popoff, Larousse/SEJER, 2004, pp. 15, 17, fig. 21. 
29

 Despicat = termen care indică împărţirea în două părţi egale, printr-o linie verticală, a unei suprafeţe, scut, cartier 

sau mobile; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 99; W. Maigne, op. cit., p.14. 
30

 Începând cu secolul al XX-lea, culoarea albastră simbolizează Europa în seria celor cinci inele olimpice, iar din 

1955 devine culoarea Consiliului Europei (mai târziu, a Comunităţii Europene); Michel Pastoureau, Albastru. Istoria 

unei culori, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Cartier, 2006, p. 224, nota 271. 
31

 Aur = metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate la egală distanţă între 

ele (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă, credinţă, puritate, constanţă, bucurie, 

prosperitate, viaţă lungă; G. Eysenbach, Histoire du blason et science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; 

H. Gourdon de Genouillac, Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités – bizarreries et 

singularités, Paris, E. Dentu, Éditeur, Libraire de la Société des Gens des Lettres, 1868, p. 16. 
32

 Acvilă cruciată = pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 17. 
33

 Încoronat = se spune despre animale sau despre figuri umane care au o coroană pe cap; W. Maigne, op. cit., p. 233. 
34

 Conturnat = se spune: 1) despre animale sau despre capete de animale care privesc spre stânga scutului; 2) de 

chevron atunci când vârful este întors spre partea stângă a scutului; W. Maigne, op. cit., p. 229. 
35

 Pietre preţioase = aurul semnifică topazul; argintul, perla; roşu, rubinul; albastru, safirul; purpura, ametistul; verde, 

smaraldul; negru, diamantul; Jean Claude Favre, Abrégé méthodique des principes de la science  héraldique, 

Chambert, Louys du-Four, Imprimeur de S.A.R., MDCXLVII, p. 32. 
36

 Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008, Chişinău, 2010, p. 110, fig. 37. 
37

 Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, Éditions Ouest-France, 

Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 187, fig. 338, 339, 340. 
38

 Arhivele Naţionale Centrale, colecţia Matrice sigilare, nr. 1459. 
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 III. Matrice sigilară rotundă (27 mm), din alamă, gravată în incizie, având în câmp un 

scut de tip francez modern, despicat, încărcat în cartierul din dreapta, cu acvila cruciată, 

încoronată, iar în cel din stânga cu capul de zimbru cu stea cu şase raze între coarne. Scutul este 

timbrat de o coroană închisă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de 

două arce de cerc, care se termină în partea de sus cu un glob crucifer, cu cruce latină. În exergă, 

mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: * PREFECTURA JUDEŢULUI * 

PRAHOVA
39

. 

 

 
 

II.Matrice sigilarã a Prefecturii Judeţului Prahova  

(1862) 

 

 

 
 

III. Matrice sigilarã a Prefecturii Judeţului 

Prahova 

 

                                                 
39

 Ibidem, nr. 1461. 

 
 

I. Matrice sigilarã a Prefecturii Judeţului Prahova  

(1861) 
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PETROLUL PRAHOVEAN ŞI PRIMA GENERAŢIE  

DE FĂURITORI AI INDUSTRIEI „AURULUI NEGRU” 
 

dr. Mihaela SUCIU
*
 

 

La începuturile exploatării petrolului, care s-au dovedit lungi şi anevoioase, se foloseau 

tehnici empirice, rudimentare. Combustibilul fosil era extras direct din gropi, băi sau guri de 

puţuri,  fapt care nu asigura un înalt randament. În a doua jumatate a sec. al XIX-lea, se făceau 

săpături până la adâncimi de maximum 10- 20 m.  Nu existau condiţii de aerisire pentru că nu 

erau cunoscute, iar  lucrătorii nu puteau rezista mai mult de 5-10 minute, aşa încât erau nevoiţi să 

se schimbe des între ei. Acest mod de lucru primitiv a condus la un grad ridicat al mortalităţii în 

rândul „truditorilor subsolului”.  

O mărturie a realităţii timpului o regăsim în „Monitorul Petrolului Român”, unde se evocă 

modul de lucru: „…oamenii legaţi cu o frânghie sunt coborâţi în adâncurile pământului şi sapă, 

sapă mereu până întâlnesc petrolul. Accidentele sunt numeroase şi mulţi lucrători sunt scoşi la 

lumină în stare de cadavru, ucişi de emanaţiunile nepriincioase”
1
.Treptat, oamenii acestor locuri 

au învăţat să amenajeze gropi, să le adâncească, să le taluzeze. Primele experimente de acest fel 

au avut loc în judeţul Prahova, pe văile Teleajenului şi Prahovei, mai precis la Păcureţi, Câmpina, 

Băicoi. Un exemplu în acest sens îl constituie săparea celui mai adânc puţ (fântână) la Matiţa, 

unde s-a ajuns până la 270 m, o reală performanţă pentru acele vremuri
2
.  

O descriere a muncii extrem de istovitoare a muncitorilor este sugestiv redată în lucrarea 

Istoria petrolului în România, elaborată de un grup de specialişti conduşi de Gheorghe Ivănuş: 

„Puţarii trăiesc pe lângă puţuri, în bordeie absolut infecte, mici, murdare, fără lumină. În ele se 

culcă, în ele îşi fac bucătăria, rufăria, tot menajul. Intrarea în puţ se face înfăşurându-se puţarul 

numai în nişte trenţe de sac şi o piele murdară, în cap cu o pălărie de fier, încât scoborându-se, 

de multe ori printr-o ploaie de apă cu păcură, fizicul şi starea lui sufletească trebuie să treacă 

printr-o atmosferă omorâtoare. Nici locuinţă omenească, nici hrană, nici îmbrăcăminte 

impermeabilă, la scoborârea în puţ. Fiecare exploatator ar fi dator să se îngrijească şi de viaţa 

acestor sărmani muncitori. Ajutoarele ce se dau în caz de accidente mortale sau infirmităţi sunt 

atât de rău distribuite, încât ele dându-se deodată tot, se pierd momentan pe cheltuieli 

nefolositoare. Cele 1000 sau 2000 lei se cheltuiesc pentru înmormântări, pomeniri, 

sărindare…iar oamenii rămân tot muritori de foame”
3
. Acest fragment este elocvent în 

descrierea copleşitoare şi dureroasă a unei lumi, nu doar îndepărtate, ci poate chiar uitate, la care 

nu ne putem conecta astăzi decât printr-un efort de imaginaţie.  

Metodele de pionierat în experimentarea şi exploatarea zăcămintelor petrolifere au fost 

puse în practică la Câmpina, Băicoi şi Păcureţi, unde, datorită realizărilor obţinute, de cele mai 

multe ori chiar prin sacrificii umane, au demonstrat în timp  importanţa esenţială a debutului unei 

noi ramuri de valoare strategică pentru economia naţională: industria petrolieră. 

 

 CÂMPINA 
 În anul 1860 au fost construite primele guri de puţ, pe malul drept al pârâului Doftana, în 

locurile unde se găseau gurile de ieşire ale gazelor şi păcurii, aflate atunci pe moşia prinţului 

Barbu Ştirbey. S-au facut, de asemenea, încercări şi pe  malul drept al Prahovei şi au fost găsite 

câteva indicii care puneau în evidenţă combustibilul fosil.  

                                                 
*
 profesor, Şcoala Gimnazială Strejnic. 

1
 MPR, 5 mai 1900. 

2
 Gheorghe Ivănuş, Istoria petrolului în România, Bucureşti, Editura AGIR, 2004, p. 59. 

3
 Ibidem. 
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 Pentru a avea o situaţie clară a existenţei resurselor de petrol aflate pe moşiile sale, prinţul 

Ştirbey a angajat, în 1870, doi geologi străini care, în urma studiilor şi determinărilor realizate în 

regiunea sudică a Câmpinei - Gahiţa şi Doftana -, au prezentat rezultate satisfăcătoare. Încurajat, 

prinţul a făcut câteva investiţii pentru amplasarea a trei sonde în zona numită „La Voila”, pe care 

le-a închis în 1886, fără să obţină beneficiile dorite. Cu mult înainte, în 1882, vânduse lui 

Dumitru Hernia 70 ha din moşia sa Câmpina, partea situată spre sudul oraşului, inclusiv puţurile 

de pe malul stâng al Doftanei, care conţineau zăcăminte de păcură
4
.  

 Noul proprietar, dobândind în timp mare experienţă în săpături de puţuri, le-a adâncit pe 

cele vechi şi a adăugat altele noi, reuşind să obţină rezultate tot mai favorabile, aşa încât, în 1885, 

în schela numită Doftana şi cea numită Gahiţa se înregistrau peste 25 de puţuri cu o producţie 

medie de 8-9 mii kg de ţiţei/zi
5
. La rândul său, proprietarul a vândut producţia puţurilor unor 

negustori braşoveni. Inginerul Ghiorghiu - tutorele averii, în urma decesului lui Dumitru Hernia, 

a construit o rafinărie de petrol. Exploatarea cunoaşte o serie de îmbunătăţiri în urma cărora 

sporeşte producţia de combustibil, aceasta ajungând în 1888 la 60 - 80 vagoane lunar. Din acel 

an, fabrica a fost arendată pentru o perioadă de 4 ani firmei austriece „Ofenheim – Singer”.  

 La expirarea contractului, se arendează unui domn -  Ghiţă Pop din Braşov - care primeşte 

consimţământul moştenitorilor lui Dumitru Hernia de a ceda fabrica societăţii „Steaua Română”, 

în schimbul unei considerabile sume de bani. Societatea îşi amplasează primele sonde pe malurile 

celor două ape, Prahova şi Doftana, precum şi în spatele fabricii. Rezultatele extrem de bune au 

determinat societatea să răscumpere treptat dreptul de exploatare, de la toţi moştenitorii Hernia, 

cu suma de 5 milioane lei. Mai mult, a fost construită o nouă fabrică cu o capacitate mult mai 

mare, care înregistra 50 vagoane/zi - rezultatul raportat la acea epocă reprezentând un adevărat 

record
6
. 

Începutul sec. al XX-lea marchează pentru Câmpina un moment memorabil, întrunirea 

producătorilor de petrol. Evenimentul este organizat la data de 8 noiembrie 1900 şi are ca scop 

constituirea unei organizaţii sau a unei asociaţii a tuturor industriaşilor şi comercianţilor de 

petrol. Cel desemnat ca preşedinte al asociaţiei – Constantin Alimăneştianu – rosteşte, cu această 

ocazie, un discurs remarcabil, reprodus în paginile „Monitorului Petrolului Român”. Sunt 

prezentate numeroasele probleme cu care România se confrunta de mulţi ani şi care nu erau 

străine nici în alte zone ale lumii, fie în Europa sau  în America, elemente - cheie care necesitau 

un mare efort financiar şi de inteligenţă,  şi prin care, această industrie putea să-şi  urmeze cursul 

firesc al dezvoltării sale. Accentuează, ca punct central al problemelor, faptul că dezvoltarea şi 

consolidarea industriei petrolului trebuie să fie înţeleasă de cât mai mulţi din rândul celor care se 

îndeletnicesc cu această specialitate, investitori români sau straini
7
.  

Cu o profundă gândire analitică rezumă şi explică, printr-un silogism limpede, cele mai 

însemnate neajunsuri: „lipsa de capital, înţelegând prin aceasta, sumele ce proporţional cu 

cerinţele desvoltărei întreprinderei, ar trebui să le aibă esploatatori la dispoziţiune; lipsa de 

pregătire tehnică, înţelegând prin aceasta pe de o parte cunoştinţele geologice şi experienţa la 

tehnica propriu-zisă a extragerii ţiţeiului, cu sistemele de sondaje de adoptat şi organizarea 

economică a şantierelor, iar pe de altă parte încercările tehnologice, studiul distilării şi rafinării 

petrolului…lipsa de sinceritate şi prevedere, înţelegând prin aceasta că un teren sau o afacere 

cumpărate pe un million, nu poate să renteze printr-o singură trecere de la o mână la alta…lipsa 

de solidaritate şi corporaţiune, înţelegând prin aceasta o viaţă mai legată nu numai între 

producătorii noştri de petrol, dar între ei şi oamenii speciali din ţară şi streinătate, precum şi 

diverşi furnisori, capitalişti, comisionari, cumpărători, oameni de ştiinţă, s.a.”
8
.  

                                                 
4
 MPR, nr. 11/1907, p. 303. 

5
 Idem. 

6
 Idem, nr. 12/1907,  pp. 303, 304. 

7
 Idem, 8 noiembrie 1900, pp. 1063, 1064. 

8
 Idem. 
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De asemenea, subliniază necesitatea unor investiţii majore, care se impuneau datorită 

concurenţei tot mai acerbe care urma să apară în viitor, iar România trebuia să-i facă faţă. În 

discurs sunt prezentate şi o serie de sfaturi, de recomandări importante pentru investitorii români, 

care vizează consolidarea industriei petroliere, în următorii ani, cu urmări pozitive în economia 

naţională. Sugestiile propuse vizează:  

 1. concesionarea de terenuri, având încă posibilitatea de a le aleage pe cele mai bune; 

 2. întrebuinţarea cu prudenţă a mijloacelor financiare româneşti;  

 3. susţine răspicat necesitatea stringentă a pregătirii profesionale tehnice şi geologice 

„prin studii temeinice, şi nu la întâmplare”
9
.  

Consideră că este de o importanţă covârşitoare educaţia solidă în domeniu -  aceasta, după 

părerea sa, constituind unul din elementele sine qua non ale dezvoltării industriei petroliere şi 

insistă de mai multe ori asupra acestui aspect. Finalul discursului se încadrează într-o notă 

optimistă şi lansează apelul colaborării strânse între investitorii români şi străini, remarcând că, 

numai  în modul acesta, exista şansa unei bune cunoaşteri între cele două părţi care, prin dialog şi 

bună convieţuire, se vor putea aprecia şi vor avea posibilitatea stabilirii rolurilor ce reveneau 

fiecărei părţi. Ca urmare, vor dispărea decepţiile şi teama românilor de străini, precum şi visele 

străinilor de a acumula repede averi uriaşe, doar prin combinarea unor ecuaţii financiare 

aducătoare de profit.  

Asociaţia producătorilor şi comercianţilor de petrol autohtoni, care se crează în urma 

primei întruniri, din 8 noiembrie 1900, la Câmpina, s-a dovedit în timp o adevarată piatră de 

temelie pentru dezvoltarea ulterioară a noii ramuri industriale.  În ce priveşte revista în care este 

publicat discursul lui Constantin Alimăneştianu – „Monitorul Petrolului Român” – aceasta devine 

pentru câteva decenii un reper de referinţă al tuturor producătorilor şi comercianţilor petrolişti 

români şi străini. În peisajul publicistic de specialitate, devine izvorul proaspăt de informaţii, de 

la dezbateri parlamentare până la ultimele noutăţi în domeniul petrolului. 

 

 BĂICOI 

  

 În 1862, „Compania Jackson & Braun” concesionează o arie foarte vastă pe care 

construieşte puţuri în vederea exploatării petrolului, la o adâncime de 50 m. Datorită straturilor de 

petrol sărace, producţia obţinută este foarte mică, ceea ce determină societatea ca, la 1865, să 

abandoneze lucrările, lichidându-şi toate afacerile. După retragerea companiei engleze, 

proprietarul moşiei,  col. Călinescu - ambiţios şi îndrăzneţ novice al noii industrii, care se 

conturează tot mai clar - adânceşte puţurile şi reuşeşte să obţină o producţie mai mare decât cea a 

predecesorilor săi. În plus, spiritul mereu cutezător al colonelului îl conduce către o aplicaţie 

foarte pragmatică, aceea de a direcţiona gazele, care existau din abundenţă în puţuri, către 

locuinţa sa, folosindu-le la iluminat
10

.  

Abia în 1886 se înregistrează o adevărată reuşită care îi aparţine unui localnic – Sfetescu. 

Acesta, săpând la 130 m adâncime, întâlneşte un bogat strat de petrol, aflat sub unul de lignit, şi 

obţine recordul de a extrage zilnic 12 tone din preţiosul combustibil lichid
11

. În 1888 se 

înregistrează deja rezultate pozitive pentru mulţi exploatatori ai resurselor, ceea ce îl face pe 

Sfetescu să meargă mai departe cu săpăturile pe un nou teren de 1 000 mp, concesionat de la 

Primăria comunei Băicoi. În interval de doi ani şi jumătate s-au extras de aici cca. 9 000 tone 

ţiţei. Odată cu expirarea perioadei de concesionare, îşi încearcă norocul un alt proprietar - Isidor 

Schwarz - care oferă cel mai mare preţ la licitaţie, însă nu reuşeşte să mai obţină rezultate 

spectaculoase, comparativ cu predecesorul său
12

.  

                                                 
9
 Idem. 

10
 Idem, nr. 12/1907, p. 332. 

11
 Idem. 

12
 Idem. 
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În 1896 col. Călinescu hotărăşte să concesioneze o serie de terenuri către societatea 

„Steaua Română” care, după ce montează sonde şi sapă la adâncimi de 60 m, înregistrează erupţii 

de gaze cu ţiţei pentru puţin timp. Societatea nu abandonează localitatea, perseverează şi reuşeşte 

ca, până în 1903, să ridice 4 sonde de exploatare
13

. Repetatele încercări ale proprietarilor 

autohtoni, ale societăţilor şi companiilor străine crează notorietate acestei comune unde, în timp, 

dezvoltarea industriei petrolului îi aduce prestigiul şi o transformă într-un oraş cu importante 

resurse economice şi financiare. 

 

 PĂCUREŢI 

 

 Păcureţi este una din regiunile cu o veche istorie a exploatării zăcămintelor de păcură, 

care aduceau câştiguri importante în galbeni austrieci din exportul cu Transilvania, Rusia şi 

Turcia. Până în 1855 terenurile aparţineau obştei locuitorilor, pe care aceştia obţineau redevenţe 

de la exploatatori, iar extragerea se realiza de la o adâncime de maximum 30 m şi nu depăşea 6-7 

vedre pe zi. După anul 1870 nu au mai dorit să perceapă redevenţa, aşa încât au arendat terenurile  

pentru suma de 100 000 lei, până la finele anului 1874, către Matache Gh. Mateescu, urmat apoi 

de alţi investitori. Aceştia au preluat tot în arendă, până în 1880, plătind o sumă de 60 000 lei. În 

intervalul care a urmat, până la 1904, au existat mai multe fluctuaţii în exploatare, ea realizându-

se de obştea locuitorilor în regie şi, respectiv, în arendă
14

.  

 O parte din terenuri le concesionează, încă din 1901, către societatea  „Speranţa” din 

Bucureşti, care investeşte în construirea a 9 puţuri cu adâncime de 200 m, însă cu o producţie 

slabă, iar o altă parte din terenuri le arendează, în 1904, către dr.Lowenbach în schimbul unei 

redevenţe de 10%. După câţiva ani, societatea „Speranţa” cedează concesiunile către compania 

„Româno Americană”, care îşi ia angajamentul de a le exploata în schimbul redevenţelor
15

.  

 Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi până la începutul sec.al XX-lea, în cele trei 

regiuni au existat interese ale tuturor factorilor sociali implicaţi din lumea satului, atât moşieri cât 

şi ţărani, au existat investiţii deopotrivă autohtone cât şi străine, cu multe sinusoide, impasuri, 

dificultăţi diverse, dar şi cu rezultate. Sigur că tehnica utilizată, specifică sec. al XIX-lea rămânea 

rudimentară, săpăturile fiind realizate manual. Cu toate acestea, zonele petrolifere din toată ţara 

erau în plină efervescenţă. Dorinţa de a accelera exploatarea cu orice preţ, pentru extragerea unor 

cantităţi tot mai mari de zăcământ, se datora cererii mari a exportului pe filiera rusă şi turcească. 

„Pricina că se caută păcura groasă pentru ungerea căruţelor în cantităţi aşa de mari, era 

exportul mare ce se făcea în Turcia şi în Rusia, care export s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, 

plătindu-se chiar la gura puţului câte 12- 15 lei vechi de vadră”
16

. 

Acest tip de industrie empirică, de altfel foarte profitabilă la acel moment, devine tot mai 

extinsă, cuprinde sate întregi şi prezintă o largă oportunitate de muncă pentru mii de oameni. 

Apare o diviziune a muncii: săpatul puţurilor, punerea păcurii în butoaie şi distribuirea ei în toată 

ţara, precum şi în teritoriile vecine -  Transilvania, Serbia, Turcia, Rusia. Este o epocă în care cele 

mai importante schele se află în Muntenia: în Prahova la Păcureţi, Delniţa, Ochişoru, Matiţa, 

Surani, Colibaşi; în Dâmboviţa la Ocniţa, Glodeni, Valea Lungă; în Buzău, la Moineşti, 

Lucăceşti, Caşin, Harjea, Mosora. În timp, procedeele experimentale au devenit adevărate 

tehnici. Au fost inventate mijloace de lucru, precum crivacul sau scripetele, hârdăul sau burduful 

tras cu funia sau lanţul, acestea fiind utilizate până la începutul sec.al XX-lea. Din cauza unei 

astfel de tehnici, a unui personal necalificat, a investiţiilor insuficiente şi a lipsei unui studiu 

sistematic al subsolului, nu se puteau obţine rezultate remarcabile, iar o producţie la scară mare 

reprezenta doar o ipoteză.  

                                                 
13

 Idem, p. 333. 
14

 Idem, p. 334. 
15

 Idem, p. 324. 
16

 Idem, nr. 10/1907, p. 282. 
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Deşi zăcămintele petroliere ale României erau uriaşe la acea vreme şi constituiau o bază 

reală pentru dezvoltarea unei industrii de gen, acest fapt nu se putea realiza din motive financiare: 

nu existau capitalurile necesare care s-o impulsioneze. Până la Unirea Principatelor, o 

însemnătate deosebită se acordă producerii  gazului lampant, ale cărui începuturi în spaţiul 

românesc sunt înregistrate în Valea Arinilor şi Teţcani - Transilvania, însă a fost fabricat la o 

scară mai mare tot în judeţul Prahova. Procedeul a fost adus aici de câţiva evrei sosiţi din 

regiunea Văii Arinilor, unde învaţaseră această meserie. Au fost angajaţi în prima fabrică făcută 

în Muntenia, care-i aparţinea lui Matache Gogulescu şi se afla la Ploieşti, în bariera Câmpinii. 

Tot aici aveau fabrica de petrol lampant Moscu şi Matache Niculae
17

. 

Începuturile industriei petroliere se realizează din iniţiativă autohtonă, între 1857-1895, cu 

capital românesc, punându-se bazele primelor întreprinderi  de extragere şi prelucrare a ţiţeiului. 

Anul 1857 rămâne în analele istoriei petrolului românesc ca an de referinţă, o încununare a 

succesului tuturor eforturilor şi inteligenţei dovedite de primii întreprinzători, care au deschis un 

nou orizont în dezvoltarea industriei româneşti, practic au realizat tranziţia de la preindustrie la 

industrie. În acel an, a fost inaugurată prima fabrică de gaz lampant din  România, moment care 

marchează anul naşterii industriei petroliere în ţara noastră. Evenimentul a avut loc la Ploieşti şi 

s-a datorat fraţilor Mehedinţeanu, proprietari de terenuri petroliere -  primii care, prin contribuţie 

proprie, realizaseră rafinarea preţiosului combustibil lichid. Lor li se datorează, începând cu anul 

1861, iluminatul public cu acest produs la Ploieşti şi Bucureşti.   

Aproape în aceeaşi perioadă a sosit în Prahova o companie engleză sub firma „Jakson-

Braun” cu un capital de 8 milioane lei, cu sediul stabilit la Ploieşti şi care cumpără o serie de 

terenuri extinse pe o arie geografică generoasă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Scopul firmei 

engleze era doar de a exploata zăcămintele bogate de păcură şi de a exporta mari cantităţi de 

petrol lampant, al cărui preţ era convenabil, de doar 1 leu şi 50 bani/ kg. O afacere care s-a arătat 

foarte profitabilă la început, dar care, în mai puţin de 4 ani, a ajuns la faliment. Datorită 

cheltuielilor mari, compania engleză s-a văzut nevoită să părăsească ţara
18

.  

În 1864, la iniţiativa lui Theodor Mehedinţeanu, s-a creat societatea „Romanian 

Petroleum Co. Ltd.”, cu un capital de 5 milioane lei
19

, iar în 1867 a fost fondată „Compania 

anonimă română pentru exploatarea şi comerţul cu păcură”, cu un capital de 100 000 de 

galbeni, la care au contribuit o serie de economişti şi politicieni români
20

.  

Revenind la fraţii Mehedinţeanu, rafinăria construită de aceştia în bariera Râfov ocupa o 

suprafaţă de 4  ha şi, cu toate că era dotată cu o instalaţie rudimentară, se prelucrau 2 700 t de 

ţiţei anual. Astfel, oraşul Ploieşti devine cu doi ani înainte de Unirea Principatelor, principalul 

centru al noii industrii a „aurului negru”, rămânând în această poziţie timp de 100 de ani
21

.  

În 1880 ia fiinţă, tot la Ploieşti, modesta fabrică de petrol a lui Ion Niculescu-Bazar, din 

care mai târziu se dezvoltă celebra  „Astra Română”.  În acelaşi an se constituie la Londra 

societatea „Thoitz et Co.”, cu un capital de 1 500 000 lei, care are ca scop exploatarea terenurilor 

din Buştenari şi Doftăneţi, iar în 1883 este urmată de societatea germană „Hildebrand”, cu un 

capital similar şi care are ca target exploatările din Poseşti şi Matiţa
22

.  

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea se construiesc noi fabrici de gaz lampant atât la 

Ploieşti, cât şi în alte zone ale ţării, încadrându-se astfel în noua eră a industriei, într-un arc de 

timp în care omenirea se afla în faţa unei noi revoluţii industriale. Ca o consecinţă, îşi face 

apariţia pe piaţa europeană ţiţeiul românesc, fapt care atrage investiţii ale capitalului străin.  
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 Idem, nr. 10/1907, p. 281. 
18

 Idem, p. 283 
19

 Gh.Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998. 
20

 Ibidem. 
21

 I. Cojocaru, Ţara Românească după statistica generală din 1832, în „Studii şi articole de istorie”, vol. III, 1965, p. 

359. 
22

 MPR, nr. 10/1907, p. 283. 
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Pătrunderea pe piaţa internaţională a obligat România să participe la o competiţie acerbă 

cu petrolul american şi rusesc. În numai zece ani, 1859-1869, concurenţa petrolului american a 

dus la scăderea cu peste 75% a preţului ţiţeiului românesc în Europa
23

. Desigur, aceasta se datora 

numeroaselor neajunsuri legate de adoptarea relativ târzie a extracţiei mecanice, a depozitării şi a 

mijloacelor de transport. Abia în 1863 s-au efectuat primele sondaje mecanice la Bacău, de către 

o societate franceză. Rezultate notabile au apărut mai târziu, între 1883-1889 pe moşia 

Drăgăneasa, care aparţinea prinţului Cantacuzino, când s-au extras 20 000 t anual
24

. 

Este de remarcat o caracteristică a perioadei incipiente a industriei petrolului în ţara 

noastră şi anume: până în 1860 principalii exploatatori de ţiţei erau ţăranii liberi, cunoscuţi ca 

băieşi sau gropari. După acest an, se face resimţită nevoia de a investi capitaluri însemnate, rolul 

ţăranilor reducându-se în favoarea proprietarilor unor bogate terenuri petrolifere. Iniţiativa trece 

de la „fântânari – moşneni” la „mica burghezie naţională”
25

, care duce la apariţia marilor 

proprietari de perimetre petrolifere, cum este cazul familiilor Monteoru, Mateescu, 

Mehedinţeanu, Câmpeanu, Grigorescu. Prin propriile investiţii au exploatat zăcămintele şi au 

realizat importante capitalizări prin comercializarea renumitului combustibil fosil. Statisticile din 

această perioadă arată că, în proporţie de 90%,  industria petrolului era deţinută de afaceriştii 

români, care aveau o poziţie predominantă. Începând cu 1890 se extinde forajul mecanic, care 

ajunge de la 260 m la 1 000 m adâncime - cazul exploatării Buştenari. Toate aceste schimbări 

oferă posibilitatea pătrunderii masive a capitalului străin prin care se investeşte, în mod deosebit, 

în construirea unei infrastructuri necesare acestui tip de industrie. Sunt realizate reţele de cale 

ferată, rezervoare mari pentru depozitare, reţele pentru transportul petrolului prin conducte.  

În preajma Primului Război Mondial se înregistrează o creştere de 15 ori a producţiei, 

ceea ce înseamnă 800 000 t anual, iar cel mai ridicat nivel este atins în 1913, de 1 885 619 tone
26

.  

Intensificarea masivă a capitalului străin duce la internaţionalizarea industriei de petrol din 

România, situând ţara noastră pe locul al IV-lea în lume în rândul statelor producătoare de 

combustibil lichid. Capitalurile investite până atunci erau de 11 provenienţe: german, suedez, 

olandez, francez, american, belgian, austro-ungar, italian, englez şi, în mică măsură, românesc.  

Participarea la primul Congres Internaţional al Petroliştilor de la Paris, din 1900, se 

datorează realizărilor remarcabile obţinute de tânara noastră industrie de profil. Paginile 

„Monitorului Petrolului” reţin, cu multă mândrie patriotică, prezenţa la acest for internaţional a 

două personalităţi în domeniu: Ministrul Agriculturii, Industriei şi Comerţului - Constantin 

Alimănişteanu şi inginerul de mine - directorul Industriei, Comerţului şi Minelor - Lazăr 

Edeleanu
27

 care, ulterior, avea să devină cea mai pregnantă personalitate recunoscută în plan 

internaţional prin invenţiile din domeniul petrochimiei. Publicaţia aloca un spaţiu generos, în 

paginile sale, comentariilor referitoare la succesul trimişilor români în cadrul congresului, care au 

atras atenţia în comunicările lor asupra posibilităţii dezvoltării unei industrii petroliere puternice 

în România. Datorită conferinţelor susţinute de reprezentanţii noştri, membrii congresului au 

decis în unanimitate să transmită Majestăţilor Lor - Regelui şi Reginei României – o telegramă 

semnată de preşedintele congresului, Lippmann: 

„Majestăţilor Lor, Regele Carol şi Regina Elisabeta, 

Membrii primului Congres al petrolului, în şedinţa de astăzi, au ţinut a consacra succesul 

cel mare al exposiţiei române, desemnând oraşul Bucureşti ca loc de întâlnire a viitorului 

congres, şi trimit omagiile lor respectuoase Majestăţilor Lor Regele Carol şi Regina 

Elisabeta”
28

. 
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 Participarea noastră activă la un for ştiinţific internaţional a marcat încă o pagină 

importantă în istoria petrolului românesc şi a deschis o poartă de afirmare în acest domeniu în 

afara graniţelor ţării. Dorinţa exprimată de organizatori, ca în viitor următorul congres să aibă loc 

la Bucureşti, se împlineşte la a treia ediţie a acestuia, în toamna anului 1907, unde – din punct de 

vedere organizatoric – România se prezintă la cel mai înalt nivel.  

Se observă că, odată cu începutul sec. al XX-lea, extinderea exploatărilor zăcămintelor de 

ţiţei conduce către o afluenţă masivă a investiţiilor străine, aşa încât industria petrolieră nu va mai 

fi predominant susţinută de investiţiile autohtone, ci dimpotivă, ea va trece şi va fi deţinută într-

un procent covârşitor de capitalul străin. Un exemplu relevant îl aduce publicaţia „Monitorul 

Petrolului Român”, care se deschide cu o scurtă punctare asupra investiţiilor străine de mare 

importanţă pentru ţara noastră. În articol se pune în discuţie propunerea de modificare a 

articolului 7 din Constituţie, care se referă la oprirea dobândirii de imobile rurale a tuturor 

persoanelor care nu au calitatea de cetăţeni români
29

.  

Se afirmă, la final, că dezbaterea se poartă de diverşi autori într-o manieră vagă şi 

confuză, aceasta fiind o chestiune care reclama o abordare serioasă şi profundă a subiectului. Este 

foarte bine că investiţiile străine au pătruns tot mai mult în industrie, însă este necesară o 

remarcă, având în vedere exemplul celui care a pus bazele rafinăriei „Astra Română”. Cu toate 

că se afla în plină ascensiune şi înregistra numeroase beneficii, proprietarul a preferat să o vândă 

pentru a se implica doar în extracţia petrolieră - care aducea avantaje rapide - nedorind să se mai 

ocupe şi de prelucrarea ţiţeiului. La acest fapt, se adaugă un altul mult mai complex: companiile 

de petrol ruseşti şi americane care, incontestabil, erau mult mai competitive.  

Marea greşeală a majorităţii oamenilor de afaceri români a fost aceea de a fi capitulat 

mult prea repede din motive similare. Ca o consecinţă negativă pentru economia naţională, 

aceasta ramură industrială de importanţa strategică a fost preluată, într-un procent foarte mare, de 

capitalurile străine. Aceste investiţii erau necesare, existau şi în alte părţi ale  lumii, dar aceasta 

nu însemna că trebuiau să devină şi predominante. Este adevărat şi faptul că afaceriştii români nu 

aveau suficient capital pentru a face faţă singuri la dezvoltarea acestei industrii, care reclama o 

tehnologie costisitoare, greu de achiziţionat. Ar fi fost necesară o concentrare mult mai mare a 

eforturilor de inteligenţă şi de investiţii pentru ca industria strategică – cea mai importantă a unei 

naţiuni – să rămână, totuşi, condusă într-o proporţie considerabilă  de autohtoni.  
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UN ISTORIC AL BISERICII „SFÂNTUL VASILE” DIN PLOIEŞTI 
 

dr. Mihail-Sorin SPĂTARU* 

 

Biserica „Sfântul Vasile” este situată pe o movilă din partea de N-V a municipiului 

Ploieşti, într-o veche mahala care-i poartă numele. Iniţial, zona era împădurită, fiind folosită 

pentru înmormântarea persoanelor decedate de ciumă. Spre jumătatea sec. al XIX-lea, în această 

zonă s-au aşezat mocani şi negustori transilvăneni care au pus bazele mahalalei Sfântul Vasile
1
.  

 Faţă de anul 1838, când Ploieştiul avea 16 mahalale, în 1853 numărul lor a crescut la 20. 

Teritoriul oraşului era împărţit în cinci vopsele, care reprezentau unităţi administrative: galbenă, 

albastră, neagră, roşie şi verde. Fiecare dintre acestea cuprindea mai multe mahalale. În anul 

1853, mahalaua Sfântul Vasile făcea parte din vopseaua galbenă, alături de mahalalele Sfântul 

Ioan, Sfântul Spiridon şi Sfânta Troiţă, menţionate în catagrafiile anterioare
2
.  

 În imediata apropiere se afla Calea Câmpinii (în prezent Bulevardul Republicii), care 

asigura accesul spre oraşul Câmpina. În prezent, în zonă a fost amenajată Piaţa Mihai Viteazul, 

unde este amplasată statuia ecvestră a voievodului care a ridicat oraşul Ploieşti la rangul de târg 

domnesc, în 1597. 

                                                 
* profesor gradul I, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti,  preot la Biserica „Sfântul Vasile” din Ploieşti. 
1
 Mihai Rachieru, Istorie şi comerţ pe văile Prahovei şi Teleajenului 1774-1848, Bucureşti, Silex - Casă de Editură, 

Presă şi Impresariat S.R.L., 1996, p. 48. 
2
 Polin Zorilă, Administraţia Ploieştilor de-a lungul vremii. Instituţii şi servicii publice, în Marea carte a Ploieştilor, 

vol. I, Ploieşti, Editura Ploieşti - Mileniul III, 2011, p. 637. 
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Începuturile bisericii sunt relatate într-o cronică a mahalalei Sfântul Vasile, scrisă în 1903 

de preotul Nicolae Ioachimescu. Aceasta a fost publicată de Gheorghe Zagoriţ în cartea Din 

trecutul Ploieştilor (1914) şi de M. Sevastos în Monografia oraşului Ploeşti (1937). Cronicarul 

relatează faptul că iniţiativa ridicării acestui sfânt lăcaş a aparţinut preotului Ioachim 

Ioachimescu, care a fost sprijinit de Mihai Mehedinţeanu şi Năstăsache Bădulescu. Pe la anul 

1834 a fost defrişată o parte din pădure, iar pe movila în care erau înhumate victimele ciumei a 

fost ridicat un mic lăcaş de cult cu hramul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan.  

În urma extinderii mahalalei, biserica a devenit neîncăpătoare, fiind necesară construirea 

unui nou lăcaş de cult. În 1857, prima biserică a fost demolată, iar prin strădaniile preotului 

Ioachim Ioachimescu şi ale mahalagiilor, a fost ridicată o biserică mai spaţioasă. Lucrările au fost 

conduse de meşterul Anghel Ioniţă. Sfinţirea bisericii s-a făcut la 8 noiembrie 1858 de către 

protopopul Petre Olteanul. Cu acest prilej, biserica  a mai primit un al doilea hram, Înălţarea 

Domnului. 

 „Această Sfântă Biserică în care se prăznueşte hramul Sfinţilor Trei Ierarhi,     

ridicându-se, s-a mai adăogat şi hramul Înălţarea Domnului la anul 1857 sub căimăcămia lui 

Alexandru Ghica şi sub Mitropolitul Nifon. Fondatorii şi stăruitorii fiind Preotul Ioachim 

Ioachimescu, Teodor Bădulescu şi prin ajutorul tuturor mahalagiilor – 1858, Noembrie 8”
3
.  

Dar nici acest lăcaş nu a rezistat prea mult, fiind afectat de incendiul din 25 ianuarie 1872. 

Pentru rezolvarea situaţiei, preotul Nicolae Ioachimescu a convocat consiliul parohial şi a deschis 

o listă de subscripţie, adunând peste 1000 de galbeni. Cu aceşti bani s-a realizat, în numai zece 

luni, restaurarea bisericii după planurile arhitectului bucureştean Montoreanu
4
.  

La începutul secolului al XX-lea s-au efectuat noi lucrări de reparare şi înfrumuseţare, 

prin stăruinţa preotului Anghel Burada. Noua pisanie de pe peretele nordic al pridvorului 

consemna acest lucru. 

„Acest Dumnezeesc lăcaş a ars în 25 ianuarie 1872 şi s-a rezidit şi s-a sfinţit în acelaş an 

Decembrie 17, prin sârguinţa preoţilor: Nicolae Ioachimescu, Anghel Ioniţă şi dascălul Nae 

Popescu, iar în anul 1907 s-a reparat şi înfrumuseţat prin stăruinţa parohului Econom Anghel 

Burada”
5
.  

În anii Primului Război Mondial, clopotele bisericii au fost rechiziţionate de către 

ocupanţii germani. Noi reparaţii s-au efectuat în 1932, cu sprijinul Primăriei Ploieşti şi al 

Prefecturii Prahova. Cu acest prilej, au fost instalate trei clopote noi, procurate cu sume provenite 

din donaţii
6
.  

 Afectată puternic de cutremurul din 1977, biserica a fost consolidată, în perioada 1977-

1985, dobândind înfăţişarea actuală
7
. În condiţiile regimului comunist, sfântul lăcaş a rămas în 

mijlocul mahalalei căreia i-a dat numele, dar a fost înconjurată de blocuri.  

Biserica Sfântul Vasile este construită din cărămidă, are o formă dreptunghiulară cu naos 

supralărgit şi absida altarului semicirculară. Biserica are lungimea de 36 m, lăţimea de 16 m şi o 

înălţime de 25 m la turla Pantocratorului. Iniţial, turla cea mare avea o înălţime de 35 m. Sfântul 

lăcaş este încununat de turla Pantocratorului, precum şi de turnul clopotniţă, înalt de 19 m, situat 

pe latura vestică. Boltirea bisericii este de inspiraţie bizantină, iar unele detalii sunt de influenţă 

neoclasică
8
.  

                                                 
3
 Petru Pavlov, monahul, Lăcaşuri sfinte din judeţul Prahova, Ploeşti, Bucureşti, Tipografia „Capitalei”, 1930, p. 18. 

4
 Cronica Mahalalei Sfântul Vasile scrisă în 1903 de preotul N. Ioachimescu, în Gh. Zagoriţ, Din trecutul 

Ploieştilor. Monumente istorice. O cronică inedită. Brazda lui Novac, Ploieşti, „Progresul”  Soc. Anonimă, 1914, pp. 

60- 70. 
5
 Petru Pavlov, monahul, op. cit., p. 18. 

6
 M. Sevastos, Monografia oraşului Ploeşti, Bucureşti, Tiparul „Cartea Românească”, 1937, p. 763. 

7
 C. Trestioreanu, Gh. Marinică, Bisericile din Ploieşti I. Bisericile Ortodoxe. Monografie, Ploieşti, Editura Ploieşti-

Mileniul III, 2003, p. 109. 
8
 Ibidem, pp. 108, 109. 



 

205 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, biserica era împodobită cu picturi realizate de 

Stelian Iliescu
9
. După refacerea din 1872, catapeteasma bisericii a fost împodobită cu 66 de 

icoane realizate în stilul Renaşterii italiene de către pictorul Gh. Ioachim Pompilian, care a adus 

în copii pe pânză icoanele celor 12 apostoli de la Vatican. Stilul bizantin al picturii lui Pompilian 

a fost apreciat de Gh. Zagoriţ care a remarcat trăsăturile sale caracteristice: coloritul viu, arta 

compoziţiei şi înfăţişarea personajelor în mişcare. Gh. Ioachim Pompilian a împodobit cu picturi 

Biserica Sfântul Gheorghe Vechi din Bucureşti, Paraclisul Patriarhiei şi cupola Bisericii Sfântul 

Spiridon din Bucureşti
10

.  

Icoanele împărăteşti au fost 

îmbrăcate în argint: icoana 

Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii 

Domnului, a Sfinţilor Trei Ierarhi, a 

Sfântului Ioan Botezătorul, a 

Sfântului Nicolae, a Înălţării 

Domnului şi a Sfântului Gheorghe
11

.   

În anul 1985 pictura a fost 

refăcută în frescă de către Şerban 

Ionescu, iar exteriorul a fost 

împodobit cu mozaicuri de Eugen 

Profeta
12

.  

De-a lungul timpului, au 

slujit la biserică numeroşi preoţi: 

Ioachim Ioachimescu, Nicolae 

Oncescu, Nicolae Ioachimescu, 

Dimitrie Teodorescu
13

, Anghel 

Burada, Gheorghe Popescu-Gornet, 

Alexandru Popescu, Ioan Manu, 

Constantin Galeriu, Ştefan Săvulescu, Iosif Ciorbea, Ioan Gheorghe, Marian Şerban, Atanasie 

Stoicescu, Constantin Dogaru
14

, Constantin Joiţa, Mihăiţă Stroe, Florian Ene, Mihail Sorin 

Spătaru, Ionuţ Constantin Azoiţei.  

Din rândul acestora se remarcă, în mod deosebit, ctitorul Ioachim Ioachimescu şi fiul său 

Nicolae Ioachimescu, întâiul preot deputat, care l-a impresionat puternic pe regele Carol I. În 

momentul în care preotul Nicolae Ioachimescu i-a fost prezentat, regele a exclamat: „Pe ăsta să-l 

facem mitropolit”. Un urmaş vrednic a fost preotul Anghel Burada, restauratorul lăcaşului, 

răsplătit de autorităţile ecleziastice cu crucea mitropolitană
15

. Timp de 26 de ani a slujit la această 

biserică renumitul teolog Constantin Galeriu, o adevărată emblemă nu numai a bisericii, ci şi a 

Ploieştilor. O altă contribuţie în plan cultural o reprezintă implicarea pr. dr. Mihail Sorin Spătaru 

în realizarea emisiunii „Cuvânt pentru suflet”, la TRINITAS TV, postul Patriarhiei Române. 

 

 

 

                                                 
9
 Petru Pavlov, monahul, op. cit., p. 19. 

10
 M. Sevastos, op. cit., p. 762. 

11
 Petru Pavlov, monahul, op. cit., p. 18. 

12
 C. Trestioreanu, Gh. Marinică, op. cit., p. 110. 

13
 Cronica Mahalalei Sfântul Vasile, loc. cit., pp. 65- 70. 

14
 C. Trestioreanu, Gh. Marinică, op. cit., p.110. 

15
 M. Sevastos, op. cit., p. 763. 
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INGINERUL GHEORGHE PĂNCULESCU- ÎNTRE LEGENDĂ ŞI 

ADEVĂR, ÎN VIZIUNEA PROFESORULUI ION BOCIOACĂ 
 

dr. Ioana IONESCU
*
 

 

 Cartea profesorului Ion Bocioacă, Inginerul Gheorghe Pănculescu- între legendă şi 

adevăr, pune în lumină, cu argumente solide, viaţa unuia dintre inginerii de marcă ai României 

din secolul al XIX-lea. Necesitatea elaborării acestei lucrări a venit în urma încercării de a 

evidenţia importanţa inginerului pentru oraşul Vălenii de Munte şi de a elucida contribuţia 

efectivă a acestuia la construcţia Turnului Eiffel.  

 În anul 1971, ziaristul Horia Dobran publica, în ziarul „Flamura Prahovei”, o relatare 

despre o pretinsă întâlnire între inginerii Gheorghe Pănculescu şi Gustave Eiffel, care ar fi avut 

loc în casa acestuia de la Văleni, în anul 1879, Eiffel arătându-se interesat de o inovaţie a 

românului. Francezul ar fi declarat că îşi însuşeşte metoda lui Pănculescu şi o va folosi şi el la 

construcţia turnului care îi va purta pe viitor numele. Metoda face referire la montarea şinelor pe 

traverse în afara spaţiului căii ferate. Articolul a fost preluat, în 2003, de Arthur Teodorescu care, 

cu îmbunătăţiri, l-a redenumit Turnul Eiffel proiectat la Văleni - un inginer prahovean şi 

simbolul Parisului şi l-a publicat în „Viaţa Prahovei”. 

 Profesorul Eugen Stănescu, de la Muzeul Judeţean Prahova, a încercat să elucideze 

pretinsa contribuţie românească la construcţia turnului şi afirmă (conform „Buletinului Hot-

News.ro”, din 25 iulie 2005, editat de AgerPress, sub titlul Turnul Eiffel după model românesc) 

că ar fi studiat documentele vremii, între altele şi o lucrare din anul 1887, intitulată 

Communiction sur les travaux de la tour de 300 m. În această comunicare, se pretinde în 

Buletinul AgerPress, sus-citat, că Eiffel „precizează că turnul nu s-ar fi putut construi dacă nu ar 

fi aflat de tehnica inginerului Pănculescu la construcţia tronsonului de cale ferată Bucureşti- 

Predeal”, fără însă a da surse, documente, mărturii exacte! Interpretarea făcută acestui document 

este una greşită, numele românului nu apare în evocarea din 1887, iar afirmaţia făcută a fost una 

fără temei.  

                                                 
*
 profesor, Ploieşti. 
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 Având în vedere aceste date, domnul profesor Ion Bocioacă analizează articolul din 1971, 

punct cu punct, contraargumentând, ori de câte ori acest lucru se impune, cu documente inedite. 

Toate dovezile puse în lumină cu ocazia apariţiei cărţii conturează, deşi uneori cu umbre, viaţa 

inginerului. Astfel, sunt prezentate informaţii despre părinţii lui Pănculescu, studiile sale, familie, 

viaţa profesională. Se pare că, potrivit cercetărilor istoricului amintit, Gheorghe Pănculescu, 

inginer constructor, nu a stat în prima linie a marilor constructori români de secol XIX, cum a 

fost în cazul lui Anghel Saligny, fapt ce pune sub semnul îndoielii teoria potrivit căreia românul 

s-ar fi întâlnit cu inginerul francez, el fiind inginer amploaiat (funcţionar într-un grad inferior), 

după cum afirmă sursele. 

 Pentru acurateţea informaţiei, domnul profesor a luat legătura şi cu Ioan Grigorescu care a 

realizat, în cadrul emisiunii „Spectacolul lumii”, un documentar intitulat Micul Eiffel şi l-a 

chestionat în legătură cu apariţia numelui inginerului vălenar în vreun document sau mărturie. 

Răspunsul a fost negativ, iar cercetările au continuat. Astfel, în cadrul televiziunii Valea Prahovei 

apare un documentar, realizat în anul 2009, numit Eiffel- turnul românesc din capitala Franţei, al 

cărui autor este Cosmin Nicolescu . Pus în faţa documentelor strânse, a dovezilor incontestabile şi 

întrebat dacă are alte dovezi care să ateste participarea inginerului Gheorghe Pănculescu la 

construcţia turnului, autorul documentarului a răspuns, de asemenea, negativ, afirmând că a mers 

pe firul mitului.  

 Născut la Vălenii de Munte (deşi pe Matricola Gimnaziului Gheorghe Lazăr apare născut 

la Ploieşti), provenind dintr-o veche familie de pe Valea Teleajenului, Gheorghe Pănculescu 

ajunge student la Zürich, la Politehnica federală, calităţile sale într-ale desenului tehnic fiind 

incontestabile. După doi ani aici, se retrage (probabil din cauza taxelor foarte mari) şi ajunge 

student la München (1869-1873), la Facultatea de Arhitectură, care, în scurt timp, îşi va modifica 

structura, după model francez, devenind Şcoala Politehnică Regală Bayern- München. 

 Perioada de după studii îl găseşte pe Pănculescu într-o Românie prinsă în febra lucrărilor 

de modernizare. Din cauza faptului că transporturile feroviare erau concesionate străinilor, rolul 

românilor era unul minor, de a supraveghea lucrările, nicidecum unul decizional. Aflat pe mai 

multe şantiere de construcţii, este numit, în 1886, şef de lucrări la Căile Ferate. Patru ani mai 

târziu, este numit inginer în portul Galaţi. Marile lucrări feroviare (tronsonul Ploieşti-Predeal) nu 

îl găsesc pe inginerul vălenar în prima linie de execuţie. Acesta încearcă să-şi găsească un loc de 

muncă, ca inginer, în Neamţ, dar este respins. Urmează o perioadă de tăcere a documentelor, în 

baza căreia s-au făcut o seamă de speculaţii privitor la activitatea românului. S-a crezut că în 

această perioadă Pănculescu şi Eiffel s-ar fi întâlnit şi invenţia primului ar fi fost apreciată de cel 

de-al doilea. În „anii întunecaţi”, Gheorghe Pănculescu a luptat în Războiul de Independenţă 

(1877-1878). Cu toate aceste informaţii, inginerul despre care face referire cartea, a participat la 

lucrările căii ferate Buda-Slănic. Aceasta nu a fost singura asociere importantă a lui Pănculescu 

în domeniul construcţiilor. Farul de la Tuzla a fost ridicat cu contribuţia efectivă a inginerilor 

români Anghel Saligny şi Gheorghe Pănculescu şi masivitatea construcţiei, 44 m înălţime, a fost 

impresionantă pentru data punerii în funcţiune, anul 1900.  

 Domnul profesor Ion Bocioacă a cercetat întregul volum al lui Eiffel despre construcţia 

turnului, La tour de trois cent mètres, Paris, 1900 şi a căutat menţiuni deosebite despre inginerul 

român, mulţumiri ale lui Eiffel pentru colaboratorii săi sau alte explicaţii care să lege numele 

celor două personalităţi de monumentala construcţie. Nimic. Sursele tac cu înverşunare. Mai 

mult, în memoriile inginerului francez, nu este trecută nicio însemnare în legătură cu Pănculescu, 

cu vizita în România, cu găzduirea la Vălenii de Munte etc.  

 În urma cercetărilor minuţioase realizate de autorul cărţii, legătura dintre inginerul Eiffel 

şi inginerul Pănculescu este una care nu are legătura cu realitatea, mai mult, francezul nu a 

preluat defel presupusa invenţie a românului nostru. În plus, în lumina dovezilor, luate „de la faţa 

locului”, pe barele turnului sau pe niturile acestuia nu scrie Made in Reşiţa sau GP, aşa cum se 

credea.  
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 De regulă, obiectele au pe ele trecută ţara de provenienţă, şi nu un oraş, iar pe cele 2, 5 

milioane de nituri nu stă scris GP (abreviaţia de la Gheorghe Pănculescu), după cum au 

concluzionat unii. Toate aceste informaţii au fost culese de la un prahovean, alpinist profesionist, 

care, între 2009-2010, a lustruit şi curăţat barele de oţel ale Turnului Eiffel.  

 Volumul, pe care am încercat să-l punem în lumină, este unul strict bazat pe evidenţa 

faptelor istorice. Documentele creionează excelent viaţa unui om aşa cum a fost ea, fără a 

idealiza sau mitiza realitatea. După cum însuşi autorul afirmă, mărturiile găsite sunt greu de citit 

şi încadrarea lor în timp a întâmpinat dificultăţi. Documentul din 1971 a dat startul unui mit de 

care nici astăzi nu scăpăm iar internetul şi media încă preamăresc gloria inexistentă a inginerului 

român.  

 Punctele slabe care se leagă de această carte trebuie şi ele discutate, deoarece vorbim de o 

analiză critică, prin faptul că, mentalul colectiv românesc preferă să păstreze în memorie o 

minciună, care ridică nivelul de stimă naţională artificial, fapt vizibil prin reacţia palidă a 

românilor privind demitizarea situaţiei create de articolul din perioada comunistă. Nici sursele nu 

au fost foarte ofertante, interpretarea lor a fost dificilă, a stagnat cercetarea şi a îngreunat procesul 

de scriere a cărţii. 

 Lucrarea a fost încărcată destul de recent pe Scribd.ro pentru a fi vizualizată de un număr 

cât mai mare de oameni, domnul profesor încercând în acest fel să propage adevărul  pentru ca 

publicul să nu mai păstreze mitul în locul veridicităţii istorice. 

 Referitor la ideea potrivit căreia Casa Memorială „Nicolae Iorga” i-ar fi fost vândută 

marelui istoric de către inginer, sursele o contestă, întrucât Pănculescu nu mai locuia în Văleni 

încă din 1867, iar casa a fost vândută de către un urmaş îndepărtat al inginerului. De asemenea,  

s-a speculat că, în momentul vizitei la Văleni, Eiffel, a fost găzduit de Gheorghe Pănculescu în 

casa sus-menţionată şi că francezul ar fi răcit şi ar fi rămas pe meleagurile prahovene zece zile. 

Însuşi Iorga, prin tăcerea surselor care leagă casa sa de ilustrul francez, demontează această 

speculaţie. Istoricul era filofrancez şi este greu de crezut că, ştiind ce oaspete a găzduit locuinţa 

sa vreme de zeci de ani, să nu spună nimic. 

 Meritele inginerului vălenar sunt incontestabile, dar nu în construcţiile de care numele său 

greşit a fost asociat. El a reuşit să absolve o şcoală tehnică, de factură germană, a lăsat mărturie 

schiţele sale şi pentru acestea şi nu numai, oraşul a celebrat personalitatea inginerului prin noua 

titulatură dată Şcolii Generale Nr. 3 din Vălenii de Munte, care, în anul 2004, a devenit Şcoala de 

Arte şi Meserii „Inginer Gheorghe Pănculescu”.  

 Profesorul Ion Bocioacă trage un semnal de alarmă în cartea sa, care a fost prezentată în 

cadrul secţiei CRIFST ( Comitetul Român de Istoria Filosofiei, Ştiinţei şi Tehnicii) a Academiei 

Române, asupra importanţei verificării surselor în momentul formulării unor ipoteze, cum a fost 

cazul Eugen Stănescu, precum şi responsabilitatea pe care o are un istoric, aflat mereu în căutarea 

adevărului şi deseori susceptibil de subiectivitate. După prezentare, academicienii prezenţi şi-au 

dat adeziunea pentru recunoaşterea adevărului istoric şi au fost convinşi de aceasta în urma 

dovezilor pe care cartea le prezintă.  

 Efortul autorului de a restabili acurateţea istorică într-o chestiune contestabilă, este 

laudativ, mai ales că se direcţionează în sensul curentului promovat de istoricii europeni, acela de 

a demitiza imaginarul colectiv şi a repune la loc de cinste onestitatea şi prezentarea faptelor aşa 

cum au fost ele. 
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CONSTANTIN DOBROGEANU-GHEREA, LA PLOIEŞTI 

 

dr. Ion Şt. BAICU
*
 

 

Constantin Dobrogeanu-Gherea, părintele social-democraţiei române, cu numele real 

Solomon Katz, cunoscut şi ca „doctrinarul de la Ploieşti”, s-a născut la 21 mai 1855 în 

localitatea Slavianka, guvernământul Ekaterinoslav din Rusia. După absolvirea şcolii primare şi a 

gimnaziului pe plaiurile natale, viitorul Constantin Dobrogeanu-Gherea va pleca, în 1872, în 

oraşul ucrainean Harkov pentru pregătirea bacalaureatului şi, apoi, pentru a urma cursurile 

Facultăţii de Ştiinţe ca student audient. În context, aici, la vârsta de 17 ani, el a intrat în contact 

cu mişcarea conspirativă a cercurilor narodnice; în anul 1875, urmărit de poliţia ţaristă, a izbutit 

să ajungă în România, stabilindu-se la Iaşi, unde, pentru a-şi câştiga existenţa, va fi nevoit să 

lucreze ca salahor la căile ferate, ca vopsitor, cizmar şi pietrar. În capitala moldavă a întâlnit-o pe 

poloneza Sofia Parcevska, femeie cultivată, traducătoare în româneşte a unor lucrări ale marelui 

scriitor rus A. P. Cehov. În căutare de mijloace de trai, Dobrogeanu-Gherea şi soţia au ajuns, în 

1876, în oraşul Ploieşti, pe care nu-l vor mai abandona până la sfârşitul vieţii; în reşedinţa 

Prahovei va îmbrăţişa el marxismul şi va deveni părintele social-democraţiei române în prima ei 

fază istorică, atunci când ea s-a aflat sub influenţa lui Marx şi Engels şi fără nici o legătură cu 

ideile extremiste ale lui V. I. Lenin. Împreună cu dr. Nicolae Russel, un alt refugiat politic rus, 

stabilit şi el în oraş ca medic intern la unul din spitalele locale, Dobrogeanu-Gherea a pus, în 

1876, bazele unui Cerc Socialist, care avea să ducă mai departe tradiţia unui mai vechi nucleu de 

aceeaşi factură, înfiinţat cam prin 1871; în demersul lor au fost atraşi şi românii basarabeni dr. 

Nicolae Codreanu şi ziaristul Zamfir Arbore-Ralli, dar şi brigadierul silvic din zonă Alexandru 

Sabin Truşcă. România, „ţară de tranzit, va deveni ţară de adopţiune, de care – Gherea – se va 

lega osmotic, o va iubi ca un bun şi sincer patriot, ilustrându-se ca una dintre marile ei 

personalităţi culturale şi politice” - notează istoricul literar Zigu Ornea în Viaţa lui Const. 

Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1982 (Vezi şi Ion Şt. Baicu, Din istoria social-democraţiei în 

Valea Prahovei – epoca modernă, Ploieşti, 2001). 

În timpul războiului ruso-româno-otoman din 1877-1878, Constantin Dobrogeanu-

Gherea, atras prin vicleşug pe peronul gării C. F. R. din Galaţi, a fost răpit de agenţii ohranei 

ţariste prin încălcarea grosolană a legislaţiei româneşti privind azilul politic şi dus cu forţa în 

Rusia, unde va fi încarcerat în sinistra temniţă Petropavlovsk din Petersburg. După ce a evadat şi 

a izbutit să ajungă, prin nord, în Norvegia, el a „călătorit” timp de 15 zile prin Oceanul Îngheţat, 

poposind, după multe peripeţii, în Anglia, apoi în Franţa şi de aici din nou la Ploieşti în toamna 

anului 1879. Imediat după revenirea în oraşul „aurului negru”, Dobrogeanu-Gherea a reluat şi, 

destul de repede, a întărit legăturile cu socialiştii din localitate şi cu cei din ţară, îndeosebi din 

Iaşi şi din Bucureşti. Din corespondenţa purtată cu prietenii săi reies, însă, greutăţile financiare 

întâmpinate de el şi de familia lui; în anii 1881-1882, însă, ele vor începe să fie oarecum depăşite 

prin concesionarea – cu ajutorul lui Zamfir Arbore şi C. A. Rosetti – a restaurantului din Gara 

C.F.R. – azi de sud – a oraşului Ploieşti. Din sursele vremii reiese că restaurantul din acest nod de 

cale ferată, dar şi locuinţa din incintă a noului „patron”, Dobrogeanu-Gherea, vor deveni, la 

interferenţa dintre veacuri, importante puncte de întâlniri şi de dezbateri: pe de o parte pentru 

militanţii de frunte ai mişcării social-democrate (Ioan C. Frimu, Mihail Gh. Bujor, Sofia şi Ioan 

Nădejde, Ion C. Atanasiu, ploieşteanul Alexandru Radovici), pe de alta pentru unii dintre 

intelectualii proeminenţi ai ţării, îndeosebi scriitori de renume (I. L. Caragiale, B. P. Haşdeu, 

Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, St. O. Iosif, B. Ştefănescu Delavrancea, Dimitrie Anghel, 

Constantin Stere şi alţii).  

                                                 
*
 profesor universitar doctor , Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Filiala din Ploieşti.  
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La un moment dat, însuşi premierul liberal Dimitrie A. Sturdza a efectuat o vizită-fulger 

pentru a-l vedea pe marele critic şi sociolog acolo la „locul” său de muncă; în 1897, după ce a 

dezvelit Monumentul Vânătorilor de pe bulevardul cu castani, chiar şi regele Carol I se va 

autoinvita pentru a „inspecta” gara în ansamblul ei şi, desigur, restaurantul lui Gherea, după care 

a declarat ritos: „Da, aici se mănâncă bine!” (Vezi Magazin Istoric, nr. 12/1971 şi 4/1978, dar şi 

op. cit. a lui Ion Şt. Baicu). 

În acelaşi timp, restaurantul şi locuinţa lui Dobrogeanu-Gherea din Gara C.F.R. a 

Ploieştilor au devenit şi un important punct de întâlnire, de sosiri şi plecări pentru unii dintre 

revoluţionarii ruşi şi basarabeni, aflaţi în trecere prin România spre occident şi retur; de pildă, în 

asemenea postură s-au aflat Plehanov, Axelrod, Zasulici, Matiuşenko şi însuşi liderul bolşevic de 

mai târziu Leon Troţki şi alţii. De asemenea, tot pe aici circula, în condiţii de conspirativitate, o 

parte dintre coletele cu cărţi, broşuri, ziare şi reviste, unele de natură marxistă, destinate 

cercurilor revoluţionare din Rusia. Mărturii relevante: o scrisoare a lui Dobrogeanu-Gherea din 

1902, din care reiese că restaurantul său devenise, la un moment dat, „un fel de azil al 

nihilismului rusesc” şi rapoartele agenţilor poliţiei ţariste, în calitate de spioni în zonă, în care se 

informa că „primul punct de etapă pentru toţi revoluţionarii fugiţi din Rusia era restaurantul din 

gara Ploieşti”. În fine, localul atât de căutat, dar şi de rentabil a fost şi o adevărată întreprindere 

financiară, ale cărei beneficii au contribuit din plin la afirmarea mişcării social-democrate sau 

socialiste din ţară şi din afara ei. În istoriografie s-a scris, în context, despre existenţa „Fundaţiei 

Gherea”, care a acordat ajutoare, în adăpost, hrană şi sume de bani, nu numai presei socialiste, ci 

şi unor militanţi social-democraţi ai vremii, aşa cum erau: Ştefan Gheorghiu, Anton Bacalbaşa, 

Ioan C. Frimu, Dimitrie Marinescu, dr. Cristian Racovski, dar şi medicul Victor Crăsescu, 

pictorul Ştefan Popescu, poetul Barbu Nemţeanu, gazetarul Adolphe Clarnet şi mulţi alţii; de 

asemenea, pe când îşi elabora teza de licenţă, în casa restauratorului din Ploieşti a găsit găzduire 

însuşi viitorul poporanist Constantin Stere. Sume importante de bani luau calea străinătăţii, 

sprijin financiar primind: Roza Luxemburg din Germania, Vera Zasulici şi Roza Plehanov din 

Rusia; o scrisoare către cea din urmă consemna, în 1909, dezvăluiri senzaţionale din partea lui 

Gherea: „Cât timp deţin restaurantul gării – din Ploieşti – câştig relativ destul de mult şi, de 

aceea, sunt în stare să ajut cauza – socialistă; se întâmplă să trimit – bani – până şi în America”» 

(Cf. culegerii Corespondenţă a lui Const. Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1972; vezi şi articolul 

din „Anuar”, nr. III-IV, Ploieşti, 1991, de Ion Şt. Baicu). 

Undeva, la un colţ din bariera spre Bucureşti, se afla „casa din oraş” a familiei Gherea; se 

ştie că din familie vor face parte şi cei trei copii: Ştefania – căsătorită cu criticul literar Paul 

Zarifopol, Alexandru – viitorul inginer cu studii în Germania, socialist şi apoi membru fondator 

al P.C.d.R., în fine Ionel – cel ce avea să devină un dotat pianist, cu înclinaţii spre meditaţii 

filozofice şi eseist valoros. La un moment dat, prin anul 1893, Anton Bacalbaşa, care îndeplinise 

funcţia de redactor şef al gazetei locale „Democraţia Socială”, i-a făcut o scurtă vizită lui 

Dobrogeanu-Gherea: „Era în odaia lui de lucru, o odaie mare, al cărui mobilier se compunea 

dintr-un birou, câteva scaune de pai şi două canapele. Simplitatea odăii avea ceva din 

înfăţişarea clasicelor cuiburi ale maeştrilor antiluxişti. Cele trei dulapuri cu cărţi, unde 

Dostoievski se întâlnea cu Zola, Taine cu Melchior de Vogüe, Ribot cu Richet, Karl Marx cu 

Adam Smith, Spencer cu Letourneau, Musset cu Shakespeare – toţi fruntaşii tuturor genurilor şi 

tuturor neamurilor, îţi vorbesc de vastitatea cunoştinţelor economistului critic” - scria oaspetele 

în „Adevărul”, din 6 octombrie 1893. În adevăr, Dobrogeanu-Gherea a deţinut o impunătoare 

bibliotecă, din care o mică parte se va păstra la Muzeul de Istorie şi Arheologie al judeţului 

Prahova; în timpul unei vizite la acest locaş de cultură, cu mulţi ani în urmă, autorul prezentei 

lucrări a constatat că se mai păstrau, în custodie, doar 110 volume, aparţinând lui Al. D. Xenopol, 

Theodor Mommsen, Friedrich Engels, Hegel, Lassalle, Proudhon, Blanqui, Dühring, Morgan, 

Freud, Spencer, Taine, Hugo, Daudet, Georges Sand, Schelley, Gautier, Milton, D’Annunzio, A. 

de Vigny, George Panu şi alţii, unele purtând semnătura lui Paul Zarifopol.  
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Într-un articol semnat, în 1966, de Nicolae I. Simache, directorul amintitului muzeu, se 

preciza că biblioteca marelui critic şi sociolog cuprinsese circa 2500 de volume, dintre care se 

mai aflau atunci doar 573 în lăcaşul respectiv; să subliniem că unele cărţi erau scrise în limbile 

engleză, franceză, germană şi rusă (Cf. culegerii Comunicări şi Referate cu Bibliografie, Ploieşti, 

1970). 

Şi locuinţa lui Gherea şi a familiei sale de la Gara C.F.R. a oraşului Ploieşti a fost descrisă 

în acea epocă: „Ce seri delicioase petreceam între anii 1892 şi 1916, când, în trecerea mea prin 

Ploieşti, în drumul dintre Galaţi şi Ploieşti – sau Bucureşti? – mă opream câte o noapte la 

Gherea! În odăiţa lui din dosul marelui restaurant al Gării Ploieşti, odăiţă care slujea şi de 

sufragerie şi de cameră pentru musafiri, în jurul samovarului, care îşi depăna calda lui armonie, 

în mijlocul familiei lui Costică – cum îi spuneam toţi socialiştii, bătrâni sau tineri – se 

desfăşurau ceasuri vrăjite. Cum se uitau acolo toate necazurile, toate amărăciunile! În jurul 

mesei rotunde, pe care o prezida figura blândă şi calmă a doamnei Dobrogeanu – coana Sofia – 

şi pe care Fany – Ştefania, mai târziu doamna Zarifopol – o lumina cu tinereţea şi cu frumuseţea 

ei, în zgomotul plăcutelor zburdălnicii ale lui Saşa – Alexandru Dobrogeanu Gherea – şi în 

gunguritul lui Ionel – ultimul lor copil – sorbeam cu nesaţ învăţăturile, pe care Gherea le 

răspândea, cu atâta dărnicie, în minţile şi în sufletele noastre” - nota socialistul Ion C. Atanasiu 

în Pagini din istoria contemporană a României. 1881-1916, Bucureşti, 1932. 

Din păcate, eforturile supraomeneşti ale lui Dobrogeanu-Gherea nu întotdeauna au fost 

apreciate la justa lor valoare de către unii dintre contemporani, care îl ironizau sau îl persiflau. În 

1884, de pildă, Titu Maiorescu, cu care „patronul” localului a avut şi dispute şi convorbiri 

înălţătoare, îi scria lui Al. Brătescu-Voineşti că, pentru tot ceea ce făcea el la restaurantul său, ar 

fi fost „mai bun decât în literatură”; se spune că B. P. Haşdeu, după ce a servit masa la acel 

local, unde, de altfel, era un client statornic – probabil în drumul său spre castelul de la Câmpina 

– ar fi adresat unui chelner, în legătură cu calitatea preparatelor, cuvintele: „Deasupra oricărei 

critici!”. În schimb, mulţi, foarte mulţi i-au descifrat valorile şi l-au admirat toată viaţa. Dintre 

toţi, Izabela Sadoveanu şi Alexandru Vlahuţă au surprins foarte bine esenţa atunci când notau: 

„Cine dintre cei care l-au cunoscut poate să uite zâmbetul lui? El ştia să zâmbească cum nu ştia 

nimeni altul. Era îngăduinţă, bunătate, simplitate, fineţă... Nu am întâlnit niciodată în viaţa mea 

un om, care să împrăştie atâta seninătate şi împăcare în jurul său” şi, respectiv: „Era cu 

neputinţă să nu-l iubeşti când îl cunoşti de aproape. După un ceas de vorbă cu el te simţi mai 

bun şi viaţa ţi se pare mai frumoasă şi mai interesantă. A suferit mult, poate că şi aceasta a 

contribuit să-l facă aşa de blând şi de compătimitor cu nefericirile altora. Semne caracteristice: 

e modest ca o domnişoară”.  

După ani de zbucium şi de riscuri, în 1890, Constantin Dobrogeanu-Gherea a căpătat, în 

sfârşit, cetăţenia română printr-o lege trecută prin parlament. Împotriva unor delaţiuni şi denigrări 

s-a ridicat atunci Mihail Kogălniceanu, care, în faţa Adunării Deputaţilor, a declarat în anul 1890: 

„Pot asigura că am avut în gândul meu o împământenire, împământenirea celui mai mare critic, 

care onorează literatura română, a domnului Ion Gherea, pe care doresc să-l văd în posesia 

drepturilor cetăţeniei române”; cu acelaşi prilej, George Panu, susţinând propunerea, a spus: 

„Ca om de litere, dl. Dobrogeanu este unul dintre criticii, care au pus în relief meritele autorilor 

noştri cu o măiestrie şi cu un talent deosebit şi cred că Adunarea Deputaţilor va fi unanimă să 

manifeste sentimentele sale binevoitoare către un om de litere, care merită împământenire”. 

Dând dovadă de sentimente cavalereşti, însuşi Titu Maiorescu a pledat, în Parlament, în favoarea 

indigenatului pentru rivalul său de temut din domeniul criticii literare; la puţină vreme, într-o 

scrisoare către mentorul junimist, scriitorul Duiliu Zamfirescu îi transmitea: „Îmi aduc aminte 

numai că dvs. aţi sprijinit pe Gherea, în Cameră, la indigenat, ceea ce mi s-a părut foarte 

frumos” (Vezi Polemica Maiorescu-Gherea, Timişoara, 1980, de Virgil Vintilescu şi op. cit. de 

Zigu Ornea). 
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În epocă, de mare însemnătate pentru orientarea mişcării social-democrate şi cu un anumit 

ecou în opinia publică românească a fost, se ştie, studiul Ce vor socialiştii români? – „cartea 

primă a socialismului românesc” - prin care Dobrogeanu-Gherea a pus bazele celui dintâi 

program de anvergură al social-democraţiei din România; el văzuse lumina tiparului în anii 1885-

1886 în publicaţia socialistă ieşeană „Revista Socială”, care avea ca redactor şef pe Ioan Nădejde. 

Studiul „doctrinarului de la Ploieşti” - aşa devenise cunoscut autorul în epocă – a fost, în cele 

din urmă, baza teoretică a Programului Partidului Social-Democrat Al Muncitorilor Din 

România – P.S.D.M.R., înfiinţat în 1893 la Bucureşti; la acest eveniment contribuise şi Clubul 

Social-Democrat Muncitoresc din Ploieşti în frunte cu avocatul Alexandru Radovici – reiese din 

articolul în temă, semnat de Ion Şt. Baicu în revista „Studii şi Articole de Istorie”, pe anul 1986, 

din Bucureşti.  

În acest timp, Dobrogeanu-Gherea a publicat şi cele trei volume de Studii Critice (1890-

1897), în care se aflau analizate, într-o nouă viziune – cea a principiului „artei cu tendinţă” – 

creaţiile literare ale marilor scriitori ai vremii: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Alexandru 

Vlahuţă şi George Coşbuc. Din sursele studiate reiese că autorul, cel ce îşi împărţea timpul între a 

fi restaurator, teoretician al mişcării socialiste şi critic literar – şi încă unul de înaltă valoare – 

avea să fie apreciat şi elogiat în mod deosebit cu acea ocazie. Nicolae Iorga, de pildă, nota, în 

evocarea Ion Gherea, despre „multilateralul nostru critic”, care inaugurase „critica ştiinţifică la 

noi”, iar Alexandru Vlahuţă îl considera ctitorul „criticii literare constructive”. Marele său 

prieten, I. L. Caragiale, avea şi el să însereze următoarele în ziarul „Epoca”, din 16 iunie 1897: 

„Gherea e un critic de sistemă, ca orice critic serios”; în context, cuvinte frumoase au venit şi 

din partea lui Sextil Puşcariu în lucrarea lui Călare pe două Veacuri. Spre sfârşitul veacului XIX, 

Dobrogeanu-Gherea se va întâlni, la Londra, cu Friedrich Engels, căruia îi va înmâna un 

exemplar din recentele Studii Critice; în context, el i-a acordat amfitrionului şi un autograf: 

„Maestrului Friedrich Engles ca semn de admiraţie şi de recunoştinţă” - reiese din lucrarea 

Engels şi România, de Augustin Deac, Bucureşti, 1970 (Vezi şi Curentul literar de la 

„Contemporanul”, de G. C. Nicolescu, Bucureşti, 1966). 

La interferenţa veacurilor al XIX-lea şi al XX-lea, când avea 44 de ani, Constantin 

Dobrogeanu-Gherea se va afla într-o grea cumpănă, căci tot ceea ce fusese, până atunci, 

important se cam terminase: pusese capăt criticii literare şi asistase cu regrete discrete la impasul 

mişcării social-democrate odată cu trecerea unor buni colegi şi prieteni – Ioan Nădejde, Vasile 

Morţun, Alexandru Radovici şi alţii – în Partidul Naţional Liberal sub aripa interesată a 

energicului Ionel Brătianu; de asemenea, el şi familia sa îndurau, din greu, ravagiile crizei 

economice din epocă şi aceasta tocmai atunci când Ştefania şi Alexandru, copiii lui, erau la 

studii, pe bani grei, în Germania.  

După anul 1900, Gherea avea să privească cu simpatie şi cu speranţe eforturile pentru 

refacerea P.S.D. În context, el se va decide să adopte o atitudine faţă de actele „generoşilor” - 

denumire a elementelor socialiste înregimentate în tabăra liberalilor. Mai întâi, a publicat, în anii 

1907 şi 1908, două studii în revista ieşeană „Viitorul Social” de sub conducerea lui Ioan Sion: era 

vorba despre Judecata posterităţii şi judecata contemporanilor şi Post-scriptum sau cuvinte 

uitate. Dacă în primul studiu, autorul zăbovea, în mod exclusiv, în planul ETICII, evocând 

tinereţea şi vechea ei morală, în secundul studiu se regăsea pregătirea „mâinii şi a cugetului” 

pentru elaborarea viitoarei lui capodopere Neoiobăgia.  

S-a constatat că, în general, în lucrările sale de atunci, Gherea a administrat o puternică 

replică gestului „generoşilor”, încercând şi parţial izbutind să demonstreze cât de necesară era 

mişcarea social-democrată în sistemul capitalist, luând mai puţin în consideraţie limitele ei 

utopice. În 1909, Garabet Ibrăileanu, criticul literar de la Iaşi, îi adresase o scrisoare deschisă lui 

Dobrogeanu-Gherea, în care se plasa pe poziţia „generoşilor”: „Fost-am noi trădători, transfugi 

şi laşi”, dezertând pentru „interese personale?” şi „Ai fost teoreticianul nostru, deci eşti arbitru. 

Răspunde, domnule Gherea!” - îl apostrofa el în „Viitorul”, din 19 decembrie 1909.  
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În noile condiţii ale relansării mişcării social-democrate, Gherea a replicat mutând 

discuţia de la actul din 1898-1899 la criticile şi la persecuţiile, la care erau supuşi noii lideri 

social-democraţi – Ioan C. Frimu, Ştefan Gheorghiu, M. Gh. Bujor – de către autorităţile liberale, 

mai zeloşi dovedindu-se tocmai foştii „generoşi” - Vasile Morţun sau Ion C. Atanasiu – aflaţi 

deja în structurile guvernamentale ale P.N.L.; el aprecia, în răspunsul dat criticului ieşean, în 

„Adevărul”, din 25 decembrie 1909, că viitorul istoric nu va cerceta intenţiile, ci activitatea 

faptică a noilor liberali: „El nu se va întreba cu ce intenţii aţi trecut în partidul liberal, ci va 

întreba, mai ales, ce aţi făcut în acest partid. Aici e aici!”. Şi mai tranşant va replica Gherea în 

Neoiobăgia, din 1910: „Foştii socialişti n-au priceput că numai rămânând socialişti”, ei „ar fi 

ajutat şi la dezvoltarea burghezo-democratică a ţării” (Vezi şi O istorie a social-democraţiei din 

Ploieşti şi din Valea Prahovei. 1870-1948 de Ion Şt. Baicu şi Costin Vrânceanu, Ploieşti, 2008). 

Simultan cu activitatea teoretică şi publicistică, atât de laborioasă, Dobrogeanu-Gherea a 

purtat o susţinută corespondenţă şi a avut strânse legături cu militanţi social-democraţi din alte 

ţări; pe adresa luidin „Staţia C.F.R.-Ploieşti” au sosit, de pildă, telegrame şi scrisori din partea 

lui Plehanov, Lenin, Racovski, Kolarov, George Grigorovici şi alţii, aflaţi la conferinţe sau la 

congrese internaţionale. De asemenea, el a întreţinut, în continuare, mai vechiul schimb de 

epistole cu Karl Kautsky – proeminentă personalitate a social-democraţiei din Germania şi din 

Europa; se cunoaşte din sursele consultate conţinutul scrisorilor din anii 1894, 1895, 1911 şi 

1915: pe de o parte, liderul de la Berlin îi propunea doctrinarului român să colaboreze cu un 

capitol – Mişcarea Socialistă din România – la proiectata lucrare generală privind Istoria 

Socialismului şi îi mulţumea pentru trimiterea operei Neoiobăgia; pe de altă parte, Dobrogeanu-

Gherea îi mulţumea lui Karl Kautski pentru atenţia acordată şi-l anunţa că-i expediase – probabil 

cu autograf – volumele sale de Studii Critice şi broşura cu titlul Socialismul în ţările înapoiate. 

 Apoteoza marelui critic şi sociolog de impunătoare autoritate s-a produs în anul 1915, 

când el a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 60 de ani, din care 40 dedicaţi social-democraţiei 

române şi europene. În ziua de 9 mai 1915, secţiunea din capitală a P.S.D. a organizat o adunare 

specială, la care Dobrogeanu-Gherea nu a luat parte, căci, „fire prea modestă, a refuzat orice 

solemnitate zgomotoasă” - se va arăta la o altă ocazie. În ziua următoare, pe 10 mai 1915, 

întregul Comitet Executiv al P.S.D. s-a deplasat la Ploieşti pentru a-l omagia pe sărbătorit. Sala 

Liceului vechi a găzduit o întrunire publică cu o numeroasă participare; a urmat o masă festivă, 

desigur copioasă, oferită de familie – restaurant avea la Gara de sud de azi – la care au fost rostite 

calde toasturi din partea lui Ioan C. Frimu, Gheorghe Cristescu şi socialistul bulgar Dimităr 

Blagoev; i s-a înmânat, ca dar „colectiv”, o statuetă din bronz, reprezentând „un rob ce-şi rupea 

lanţurile de încătuşare”. La festivităţi au mai luat parte şi alţi fruntaşi ai social-democraţiei 

române ca: Dimitrie Marinescu, Ecaterina Arbore, Ottoi Călin, Const. Titel Petrescu, Cristian 

Racovski şi alţii; de asemenea, membrii familiei: Sofia – soţie, Alexandru şi Ionel – fii şi alte 

persoane apropiate. În context au sosit şi telegrame de felicitări: în primul rând, desigur, din 

Germania de la Karl Kautski, dar şi din partea socialiştilor din Ploieşti şi din Iaşi (Vezi „Lupta 

Zilnică”, din 13 mai 1915 şi op. cit. a lui Zigu Ornea).  

De teamă că se putea repeta dramaticul episod din vremea războiului de independenţă, 

când fusese răpit de poliţia secretă ţaristă, Dobrogeanu-Gherea se va autoexila în Elveţia în 

ajunul intrării României, în august 1916, în Primul Război Mondial alături de Antanta, din care, 

se ştie, făcea parte şi Rusia. În drum nu va fi ferit de unele regretabile peripeţii la Viena, dar, 

ajutat de social-democraţia austriacă, în frunte cu Victor Adler, el va ajunge, în sfârşit, la Zürich; 

a purtat din greu corespondenţă cu familia din ţară şi va reveni alături de ea de abia în noiembrie 

1919. În noile condiţii postbelice, Dobrogeanu-Gherea a încercat readaptarea, însă puterile îi erau 

deja slăbite; el a încetat din viaţă la 7 mai 1920 şi va fi înmormântat la cimitirul „Sfânta Vineri” 

din cartierul ceferist al Bucureştilor. În perioada imediat următoare, prezenţa lui ar fi fost 

deosebit de necesară în cadrul aprigilor frământări şi confruntări din mişcarea social-democrată, 

devenită cică socialistă prin „alunecarea” ei pe toboganul radicalismului de stânga.  
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„Absenţa lui Gherea de la situaţiile dilematice ale social-democraţiei române, în etapa ce 

a urmat – după anul 1920 – a privat această mişcare de la un sfătuitor inteligent şi modera” - 

notează istoricul Nicolae Jurcă în Social-Democraţia în România. 1918-1944, Sibiu, 1993. După 

10 ani, adică în 1930: „Pe când îşi scria cărţile lui la tejghea, Gherea mirosea subtil parfumul 

divers al bucătăriei sale. Opt ani – ne spunea criticul – nu m-am sculat de pe scaunul tejghelei, şi 

aceşti ani corespund cu opera lui literară. Între două trenuri, între câte o sută, două de călători, 

Gherea, ca un vameş al infernului, pe o tejghea ca o catedră, lua fiecăruia, pe colţul 

manuscrisului, care orânduia ideile şi dezvolta un punct de vedere, gologanul de trecere la 

munte şi către baltă” prin vestitul său restaurant din Gara C.F.R. din Ploieşti – scria marele poet 

Tudor Arghezi în „Adevărul Literar şi Artistic”, din 25 mai 1930. 

În fine, în prezent, la multe decenii de la trecerea lui în lumea umbrelor – avea 65 de ani – 

se poate aprecia, mai obiectiv decât oricând şi fără teama de exacerbări, că viaţa şi opera lui 

Constantin Dobrogeanu-Gherea, doctrinarul de la Ploieşti, au fost firesc şi inevitabil puternic 

marcate de condiţiile şi de evoluţiile din epoca modernă a istoriei românilor şi a Europei. El 

venise ca refugiat politic din autocrata Rusie Ţaristă cu o concepţie narodnică şi anarhistă despre 

lume, despre societate şi viaţă; în mod treptat, în democrata Românie, ţara lui adoptivă, ca şi 

ţinutul prahovean, el va îmbrăţişa, în deplină libertate, o altă concepţie, pe cea marxistă sau, altfel 

formulat, pe cea a social-democraţiei europene, aflate vremelnic sub înrâurirea autorilor 

Capitalului şi, respectiv, Antidühring. De precizat că Gherea nu s-a lăsat ademenit de 

radicalismul revoluţionar, ci a înclinat vizibil spre reformismul lui Karl Kautski din Germania şi, 

indirect, spre opera lui Jean Jeaurès din Franţa, refuzând metodele violente şi conspirative de 

activitate în favoarea tacticilor de acţiune paşnice şi legale în interiorul sistemului politico-

economic şi social-cultural din epocă; el nu a fost sedus, în nici un fel, de impetuosul şi 

neconstructivul bolşevic V. I. Lenin. „Constantin Dobrogeanu-Gherea a făcut parte din faza 

marxistă a social-democraţiei de tip occidental, proprie Internaţionalei a II-a”, la care apreciere 

justă adăugăm noi sintagma lui celebră: „Idealul social-democraţiei române este acelaşi cu 

idealul celei apusene”(Cf. Ion Ianoşi, coord. general, Dicţionarul operelor filozofice româneşti, 

Bucureşti, 1997 şi Constantin Dobrogeanu-Gherea, Scrieri social-politice, Bucureşti, 1968). 

 
OPERA – selectiv: Neoiobăgia, Bucureşti, 1910, Amintiri din trecutul îndepărtat, Bucureşti, 

1916, Studii Critice, ediţie de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Bucureşti, 1963, Scrieri Social-Politice, ediţie 

de Damian Hurezeanu, Bucureşti, 1968, Corespondenţă, ediţie de Ion Ardeleanu şi Sorin Titel, Bucureşti, 

1972, Opere Complete, vol. 1-8, coord.: Augustin Deac şi Ion Popescu-Puţuri, Bucureşti, 1976-1983. 

 

REFERINŢE: Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1924-1925, 

Păcurariu, Carol, Câteva amintiri despre Const. Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1936, Aderca, Felix, 

Const. Dobrogeanu-Gherea: viaţa şi opera, Bucureşti, 1947, Pantazi, Radu, Filozofia marxistă în 

România, Bucureşti, 1963, Nicolescu, G. C., Curentul Literar de la Contemporanul, Bucureşti, 1966, 

Copoiu, Nicolae, Socialismul european şi mişcarea socialistă din România. 1835-1921, Bucureşti, 1971, 

Ionescu, Vasile G., Mişcarea muncitorească din Valea Prahovei. 1880-1921, Bucureşti, 1971, Hurezeanu, 

Damian, Const. Dobrogeanu-Gherea – studiu social-istoric, Bucureşti, 1973, Ivaşcu, George, 

Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1973, Zaciu, Mircea: Lecturi şi Zile, Cluj, 1975, Vintilescu, Virgil, 

Polemica Maiorescu-Gherea, Timişoara, 1980, Călinescu, George, Istoria Literaturii Române, ediţia 

Alexandru Piru, Bucureşti, 1982, Ornea, Zigu, Viaţa lui Const. Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1982 şi 

Opera lui Const. Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1983, Baicu, Ion Şt., Din istoria social-democraţiei în 

Valea Prahovei – epoca modernă, Ploieşti, 1996 şi 2001 şi Momente din istoria social-democraţiei 

române – epoca contemporană. 1918-2002, Ploieşti, 2002, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, coord. 

Gheorghe Platon, Bucureşti, 2003, Baicu, Ion Şt. şi Vrânceanu Costin, O istorie a social-democraţiei din 

Ploieşti şi din Valea Prahovei. 1870-1948, Ploieşti, 2008, Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii 

române, Piteşti, 2008. ( Notă: Gherea a fost un mare fiu adoptiv al Prahovei, omagiat de Ion Şt. Baicu în 

periodicul „Ploieştii”, din mai 2010, precum şi în articolul Gherea şi marea prietenie a sa cu Caragiale, în 

revista „Axioma”, nr. 5, 2010). 
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O CARTE DE REFERINŢĂ A DR. ION ŞT. BAICU – ISTORICI  

ŞI ISTORIOGRAFIE  PE PLAIURILE PRAHOVEI (SEC. XVII-XXI) 
 

dr. Gheorghe CALCAN
*
 

 

În Cuvântul înainte la această interesantă 

carte subsemnatul nu am ezitat să afirm: „Să 

recunoaştem, încă de la început, că avem în faţă 

o amplă lucrare cu caracter enciclopedic şi de 

unicat, în frontul istoriografic, la nivelul 

judeţului Prahova, fiind, totodată, printre 

puţinele tentative de acest gen din România 

contemporană; ea se intitulează sugestiv şi 

explicit Istorici şi istoriografie pe plaiurile 

Prahovei: sec. XVII-XXI. După un lung şi 

rodnic travaliu de cercetare şi de sintetizare, 

autorul, Ion Şt. Baicu, cadru didactic la 

Universitatea „George Bariţiu”, filiala din 

Ploieşti, a izbutit să aşeze, în pagini dense, o 

impresionantă bogăţie de informaţii şi de 

comentarii, la obiect, referitoare la stăruitoarea 

şi valoroasa muncă de specialitate a celor 

aproape 200 de istorici din ultima jumătate de 

mileniu, care au activat pe plaiurile Prahovei. Se 

cuvine remarcat efortul autorului de a evita 

subiectivismul şi de a acorda întâietate 

adevărului istoric în întocmirea medalioanelor 

vizând viaţa şi opera personalităţilor şi 

personajelor în cauză, de asemenea trebuie spus 

că unele abordări s-ar putea să fie incomplete, ceea ce, însă, nu afectează imaginea general 

pozitivă a demersului legat de istoriografia de la Ploieşti şi din Prahova”. 

Prin elaborarea şi publicarea lucrării sale, autorul, prof. dr. Ion Şt. Baicu, a urmărit să 

aducă la cunoştinţa iubitorilor de istorie locală, naţională şi universală pe slujitorii acestei 

importante discipline, fie ei situaţi pe înalte paliere ale ştiinţei şi culturii, fie ei modeşti truditori 

la catedre, care au contribuit efectiv, cu talent şi hărnicie, la construirea marelui edificiu de azi al 

Istoriografiei pe plaiurile Prahovei. Un asemenea amplu demers se întinde pe o durată de de circa 

500 de ani, adică din secolul XVII, când a activat stolnicul Constantin Cantacuzino, şi până în 

secolul XXI, perioada afirmării tinerilor istorici; în afară de istoricii cu formaţie de specialitate, în 

lucrare se află prezentaţi, desigur şi istoricii din alte domenii, precum cele ale literaturii, artei, 

economiei, învăţământului, culturii, muzicii, medicinei, ba chiar şi unele persoane pentru care 

studierea trecutului a devenit un hobby, deosebit de răspândit în Prahova.  

În legătură cu structura acestei lucrări: la începutul ei a fost plasat un studiu introductiv, 

intitulat O scurtă istorie a istoriografiei, care abordează o asemenea componentă a ştiinţei pe 

plan universal, naţional şi local, de la Herodot şi până la istoricii din epoca contemporană. În 

continuare, a purces, pe îndelete, la aşezarea bogatului material de informaţii şi de comentarii pe 

cele şase capitole ale lucrării; ea s-a finalizat, firesc, cu o Bibliografie selectivă, în context 

situându-se cărţile şi articolele de referinţă. 

                                                 
*
 profesor universitar doctor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.  
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Primul capitol se intitulează semnificativ Istoria naţională şi universală în viziunea unor 

personalităţi de ieri, de mare anvergură intelectuală şi legăturile lor cu Ploieştii şi cu Prahova; 

în economia sa s-a optat, în medalioane succinte, pentru evocarea vieţii şi operei unor 

personalităţi ca: Nicolae Iorga, stolnicul Constantin Cantacuzino, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 

Grigore Tocilescu, Ion Luca Caragiale, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Constantin Stere, Petre 

P. Negulescu, Andrei Rădulescu şi Eugen Lovinescu – fii naturali sau adoptivi ai Prahovei. În 

paginile acestui segment al lucrării, autorul s-a ghidat după celebrele cuvinte iorghiste: „istoricul 

e un bătrân, prin experienţă, al naţiei sale” şi „dacă nu-l întreabă alţii, el e dator să vorbească, 

ţinând la dispoziţia contemporanilor, învăţături culese în vastul câmp al trecutului studiabil”. 

În capitolul II - cu titlul Fii naturali de ieri ai Prahovei – se află prezentate medalioanele 

istoricilor, în număr de 39, care s-au născut pe meleagurile prahovene; să menţionăm, în context, 

doar pe teologul filosof Eufrosin Poteca, mitropolitul Pimen Georgescu, omul politic de talie 

europeană Take Ionescu, filologul Lazăr Şăineanu, arhitectul Toma T. Socolescu, scriitoarea 

Agatha Grigorescu-Bacovia, profesorii emeriţi Stoica Teodorescu şi Nicolae I. Simache, ultimii 

dascăli din Ploieşti. 

În capitolul III – intitulat Fii naturali de azi ai Prahovei – au fost incluse medalioanele 

istoricilor, în număr de 75, care au văzut lumina zilei la Ploieşti sau în alte localităţi ale judeţului 

„aurului negru”; să amintim aici numele academicienilor Eugen Simion, Basarab Nicolescu şi 

Iulian Văcărel. În text, atenţia s-a oprit şi asupra unor personalităţi, precum istoricii literari 

Valeriu Râpeanu, Ion Bălu şi Ieronim Tătaru, profesorul emerit Paul D. Popescu şi istoricul Ion 

Bulei de la Universitatea din Bucureşti; de asemenea, lor li s-au adăugat specialiştii în materie de 

la catedrele din învăţământul superior, din instituţiile şi aşezămintele de cultură, care dispun şi de 

preocupări de cercetare ştiinţifică pe teme istorice, de la Universitatea „Petrol-Gaze” şi Muzeul 

de Istorie şi Arheologie şi până la şcoli generale şi colegii naţionale din Ploieşti şi din judeţul 

Prahova. 

În capitolul IV – cu denumirea Fii adoptivi de ieri ai Prahovei – se regăsesc medalioanele 

istoricilor, în număr de 27, care s-au născut în alte zone ale ţării, dar au funcţionat, unii zeci de 

ani, la Ploieşti sau în diferite puncte ale Prahovei; să remarcăm doar câteva nume: generalul 

Theodor Văcărescu, scriitorul Ioan Al. Bassarabescu, iorghistul Dumitru Munteanu-Râmnic, 

profesorii emeriţi Constantin M. Boncu şi Nicolae V. Bălan şi alţii, inclusiv enciclopedistul 

Nicolae Carol Debie. 

În capitolul V – cu titlul Fii adoptivi de azi ai Prahovei – se află aşezate nedalioanele 

istoricilor, în număr de 41, care au văzut lumina zilei în diverse oraşe şi sate din ţară, 

transferându-se, apoi, pentru toată viaţa, la Ploieşti sau în Prahova. În context, iată doar câteva 

exemple de fii adoptivi ai judeţului nostru: profesorii şi istoricii literari Constantin Enciu şi 

Constantin Trandafir, muzicologul şi muzeograful Alexandru I. Bădulescu, inginerul şi omul 

politic Mircea Cosma şi mulţi alţi distinşi şi  harnici cercetători în domeniul istoriografiei din 

„Cnezatul lui Moş Ploaie”. De atenţionat, ei se împart în două categorii: în prima se încadrează 

cei angajaţi, încă în activităţi profesionale, în instituţii de stat sau particulare, iar în secunda cei 

care ar trebui consideraţi, în mod concret, drept seniorii societăţii; în prezent, unii dintre tinerii 

istorici şi unii aparţinând vârstelor venerabile au devenit membri activi ai deja cunoscutelor 

aşezăminte prestigioase: Societatea de Ştiinţe Istorice, Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul 

III”, Societatea Cultural-Istorică”Mihai Viteazul” şi Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă din Prahova. 

În fine, în capitolul VI al acestei lucrări au fost încorporate succinte medalioane cu un 

statut ceva mai aparte. În primul rând s-a acordat atenţie instituţiilor, aşezămintelor, fundaţiilor şi 

societăţilor din Prahova, care, în programele lor de activitate, şi-au asumat şi obiective vizând 

cercetarea ştiinţifică pe probleme de istorie generală, europeană, autohtonă şi locală, dar şi 

valorificarea rezultatelor obţinute în paginile unor lucrări şi în cele ale presei de specialitate, 

desigur şi în cadrul unor simpozioane şi sesiuni de comunicări şi referate la diferite nivele de 

manifestare. 
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 În al doilea rând, în dorinţa de a oferi o 

imagine cât mai completă şi sugestivă asupra 

creaţiei istoriografice, autorul a trecut în revistă 

principalele izvoare, o suită de memorii şi 

jurnale, cât şi unele instrumente de lucru, atât de 

necesare specialiştilor prahoveni în cercetarea 

ştiinţifică, nefiind omise periodicele şi sintezele 

de istorie, în frunte, desigur, cu cele publicate de  

către Alexandru D. Xenopol, Nicolae Iorga, 

Constantin C. Giurescu, Vasile Pârvan, Andrei 

Oţetea, inclusiv recentele volume de Istoria 

Românilor, editate sub egida Academiei 

Române. 

În încheiere, se impune a arăta că 

informaţiile obţinute pentru întocmirea 

medalioanelor au provenit, prioritar, pe calea a 

ceea ce se numeşte „curriculum vitae”, cu 

trimitere personală, la care s-au adăugat apelul la 

„internet” şi la datele oferite de pe ultima 

copertă a cărţilor publicate, între timp, de cei în 

cauză. Ne facem datoria să mai precizăm: în 

unele cazuri s-ar putea să apară lacune, iar în 

altele să nu fie prea bine „dozată” elaborarea 

unor medalioane; în context, autorul  s-ar putea 

angaja să repare „scăpările”, inevitabile, de 

altfel, în redactarea unor asemenea lucrări cu 

numeroase şi atât de diferite personaje şi personalităţi din Prahova şi din România. 

La finele anului trecut, 2012, cu prilejul lansării lucrării, în plenul Societăţii de Ştiinţe 

Istorice, Filiala Prahova, în cuvântul rostit, apreciam nu numai recentul demers al domnului 

profesor Ion Şt. Baicu, ci şi întreaga sa activitate de cercetare ştiinţifică; în adevăr, cine zăboveşte 

azi asupra ei, observă că se defineşte prin rigoare şi prin bogăţie a volumului de cunoştinţe de 

specialitate, inclusiv prin ataşamentul faţă de trecutul istoric al judeţului Prahova.  

Vorba unui regretat istoric: „Nu contează cine eşti şi din ce colţ al lumii vii în judeţul 

Prahova. Totul e să iubeşti acest pământ, manifestându-ţi iubirea prin muncă, prin fapte şi prin 

dăruire până la sacrificiu şi nu doar prin vorbe!” – spunea, odinioară, profesorul emerit şi 

marele animator cultural Nicolae I. Simache. 
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NICOLAE IORGA ŞI CONTEMPORANII SĂI  

LA VĂLENII DE MUNTE 
                                                                    

Natalia NECULA
*
 

 

       Despre Nicolae Iorga s-a vorbit şi s-a scris mult şi se va mai vorbi şi scrie. Distinşi 

cărturari români şi străini au înfăţişat în cărţi cuprinzătoare, în articole de ziar şi de revistă sau 

numai prin viu grai, însemnătatea lui Nicolae Iorga pentru cultura naţională şi universală.  

       Personalitate excepţională, s-a impus printr-o extraordinară putere de muncă şi prin uriaşa 

sa operă. Ea merge de la scurta notă publicistică până la serii de volume ştiinţifice impunătoare 

scrise în limbile română, germană, franceză, italiană, engleză. Lor li se adaugă miile de cursuri şi 

prelegeri universitare, conferinţe publice, discursuri parlamentare, comunicari la academii si 

instituţii de cultura române şi străine sau la diferite congrese internaţionale, susţinute de Nicolae 

Iorga cu un neegalat talent oratoric. Dimensiunile operei şi diversitatea preocupărilor – ca 

profesor universitar, istoric de prestigiu universal, critic, istoric literar, autor dramatic, director de 

reviste şi ziare, ctitor de aşezăminte culturale, membru a numeroase academii străine, doctor 

honoris causa al multor universităţi europene – fac din Nicolae Iorga una din figurile 

reprezentative ale spiritualităţii românesti şi universale.  

       Despre întemeierea cursurilor de vară şi modul desfăşurării lor înainte de Primul Război 

Mondial, aflăm ştiri, atât din ziarul „Neamul Românesc”, cât şi din publicaţiile aflate sub 

stăpâniri străine. Nu mai puţin interesante sunt scrisorile primite de profesorul Nicolae Iorga de la 

diferiţi auditori sau conferenţiari ai cursurilor.  

       Ideea înfiinţării unei instituţii unde să se adune români de pretutindeni spre a se cunoaşte 

mai bine, spre a-şi clarifica idealul de luptă şi metodele de atingere a lui a fost adusă în discuţie 

de profesorul Nicolae Iorga la Mănăstirea Putna, în 1904, când se comemorau 400 de ani de la 

moartea lui Ştefan cel Mare. Ea a fost preluată, în 1906, de ziaristul bucovinean George Tofan în 

revista „Junimea Literară”. Constatand că legătura sufletească dintre românii de pretutindeni e 

prea slabă şi că mulţi nu au o imagine precisă despre întregul neam românesc, propunea 

înfiinţarea unor cursuri de vară, fie la o mănastire din Romania, fie în orice altă localitat
1
. 

          Dorinţa a fost ascultată şi o înştiinţare apărută în ziarul „Neamul Romanesc”, din 11 iunie 

1908, vestea cititorilor de pretutindeni hotărârea luată de mai mulţi profesori de a ţine cursuri de 

vacanţă la Vălenii de Munte. Gândul intim şi apoi  mărturisit de profesor era ca aici, la Vălenii de 

Munte, să aprindă flacăra ideii de unitate politică sub semnul  culturii, într-un chip cu totul nou, 

aducător de izbândă. El milita pentru realizarea unităţii naţionale nu pe calea armelor, ci prin 

dezvoltarea şi răspândirea aceleeaşi culturi.     

         Conferenţiarii din perioada interbelică aveau specialităţi foarte diverse: istorie, filologie, 

pedagogie, etnografie, filosofie, muzica, matematica, geografie, stenografie, economie, inginerie 

de toate felurile, agronomie etc. Erau aleşi de Nicolae Iorga din toate centrele universitare ale 

României Mari, ca număr predominand cei din Bucureşti şi Cluj; erau însă şi profesori secundari 

cu renume, tineri cercetători în curs de afirmare, atât români, cât şi minoritari. Pentru toţi, 

invitarea la Vălenii de Munte, ca să ţină o conferinţă sau mai multe, reprezenta o recunoaştere a 

valorii lor în domeniul de specialitate respectivă. 

 Pentru mulţi tineri era şi posibilitatea de a arata ce pot, cei a căror carieră depindea de 

Nicolae Iorga având prilejul să cucerească sau nu încrederea acestuia. Conferenţiarilor din 

România li se adaugau cei din străinatate- din Franţa, Marea Britanie, Italia, Elveţia, Polonia etc. 

          Ele au început în ziua de 2 iulie în localul Şcolii Primare de Băieţi, prin lecţia de 

deschidere a profesorului Nicolae Iorga. Contribuiau cu subiecte de istorie, geografie şi 

                                                 
*
 profesor, Şcoala Gimnazială Bătrâni, judeţul Prahova. 

1
 Petre Ţurlea, Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, Bucureşti, Editura Romania Pur şi Simplu, 2008, p. 58. 



 

219 

economie: Gheorghe Murgoci, Nicolae Dobrescu, Ştefan Bogdan, Alexandru Lapedatu, Vasile 

Bogrea. Temele dezvoltate de profesor au fost: Istoria românilor şi Istoria literaturii româneşti. 

         Cu un numar sporit de conferenţiari şi auditori, cursurile au fost reluate la 1 iulie 1909. 

Cuvântarea de deschidere a ţinut-o Barbu Delavrancea despre Poezia populară românească. 

Expunerile profesorului au cuprins tema: Adevarata poezie românească, Natura, originea şi 

valoarea ei. Cursurile din 1910 au început la 1 iulie, cu aceeaşi însufleţtire. Conferenţiau A. D. 

Xenopol, N. Bănescu, Vasile Pârvan, Gh. Murgoci, Virgil Arion etc. Tema dezvoltată de  Nicolae 

Iorga a fost: Istoria românilor după spusele călătorilor străini. În timpul cursurilor s-au organizat 

excursii la Mănăstirea Zamfira şi la Câmpina, unde Liga Culturală a dat o serbare pentru 

ajutorarea celor care au suferit de pe urma inundaţiilor din Banat. În încheierea cursurilor, 

Nicolae Iorga a arătat, din nou, însemnătatea acestora din punct de vedere naţional: „Cursurile de 

vară sunt o necesitate şi prin aceea că şi în România, dar mai ales în celelalte provincii 

româneşti, se urmăreşte sistematic prin ziare, prin cărţi, prin reviste şi de pe catedre falsificarea 

mentalităţii româneşti. Aici la cursuri se face rectificarea mentalităţii româneşti. Naţiunea 

trebuie să se spele de lipsa de încredere în sine, de desperare, de umilinţa faţă de străini”
2
. 

        În 1911, profesorul Iorga scotea în lumină schimbarea de atitudine a oficialităţii, care prin 

ministrul C. C. Arion înţelegea să dea suma de 2 000 lei pentru clădirea unei săli de curs proprii. 

Aceasta s-a inaugurat în 1912, în prezenţa principesei Elena, a principelui Carol şi a unei mari 

mulţimi de ascultători. Dintre conferinţele din acest an se remarcă aceea a lui Gh. Murgoci despre 

Pământul Basarabiei, la împlinirea a 100 de ani de la instaurarea ocupaţiei ruseşti. Războiul 

balcanic în care a intervenit şi România a întrerupt cursurile anului 1913. Ele au fost reluate la 1 

iulie 1914, dar au ţinut numai 20 de zile, din cauza izbucnirii Primului Război Mondial.  

 După încheierea războiului cursurile dobândeau noi valenţe. Dacă până la război rostul lor 

era de a trezi şi oţeli conştiinţa naţională, acum puteau să-şi spună cuvântul şi la rezolvarea 

marilor probleme ce se iveau în cadrul hotarelor fireşti ale ţării. La 31 iulie 1921, cursurile erau 

deschise de profesorul Nicolae Iorga, care a accentuat că voieşte să formeze aici un curent 

puternic de gândire, de lămurire a sufletelor şi minţilor, pentru înţelegerea trecutului nostru 

istoric şi pentru dezlegarea problemelor viitorului
3
. Au ţinut o lună, fiind vizitate de personalităţi 

române şi străine, care au dezvoltat în faţa unei numeroase asistenţe interesante conferinţe. Dr. 

Moses Gaster (Londra) a vorbit în limba română despre importanţa folclorului românesc. 

Principele Carol, oaspete al profesorului, a elogiat contribuţia cursurilor la realizarea unităţii 

naţionale
4
. Geograful francez, Emmanuel de Martonne, a conferenţiat despre Rolul munţilor în 

viaţa poporului român. Şi în anii următori profesorului i se alătură numeroşi profesori 

universitari, printre care Dimitrie Gusti, G. Murnu, Fl. Ştefănescu-Goangă, Nichifor Crainic, 

chiar şi regele Ferdinand (1924). Pentru a se face cât mai utilă marelui număr de reprezentanţi ai 

minorităţilor, Universitatea a înfiinţat cursuri speciale de limba şi literatura română, care s-au 

ţinut cu regularitate, în fiecare an, până în 1940, fiind foarte frecventate. În acelaşi timp, s-a creat 

posibilitatea ca profesori din rândurile lor să ţină, de la tribuna Universităţii Populare, pentru 

auditorii români şi străini, prelegeri despre literatura popoarelor cărora le aparţineau. Printre ei   

s-au aflat d. Victor Roth, dr. Fr. Muller, dr. Richard Csaki etc. Crearea unei  atmosfere de 

toleranţă culturală şi recunoaştere reciprocă a fost unul din scopurile acestor cursuri, aşa cum 

reiese din discursurile profesorului în lecţia de deschidere din anii 1925, 1926
5
.  

 Vechilor colaboratori ai cursurilor li se adăugau şi alţi profesori universitari: Sextil 

Puşcariu, Mihail Manoilescu, C. C. Giurescu etc. La inaugurarea cursurilor, din 1928, a participat 

                                                 
2
 Constantin R. Vasilescu, Conferenţiari ai cursurilor de vară de la Vălenii de Munte,  1908-1946, Bucureşti,   

Editura Anima, 1999, p. 50. 
3
 Nicolae Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 203. 

4
 Petre Ţurlea, op. cit., p. 270. 

5
 Constantin R. Vasilescu, op. cit., p. 57. 
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principesa  Elena, care a fost de faţă şi la inaugurarea aşezământului care îi purta numele destinat 

elevelor Şcolii de Misionare. Cursurile se vor bucura şi în 1930 de prezenţa unui membru al 

Casei Regale, Carol al II-lea, care va ţine o cuvântare.  Şi în anii următori cursurile vor beneficia 

de prezenţa multor conferenţiari români şi străini. Va fi reluată tradiţia ca, în ziua deschiderii 

cursurilor, oaspeţtii care veneau cu trenul de ora 10 de la Ploieşti, pentru a participa la festivitate, 

să fie întâmpinaţi la gară de profesorul Iorga, de autorităţile oraşului şi de mulţi vălenari. 

       Cursurile de vară ale Universităţii Populare s-au impus temeinic, încă din anul de început, 

în viaţa culturală a poporului nostru. După război era firesc ca prestigiul de care se bucura 

profesorul peste hotare să atragă, la noi, profesori şi studenţi străini. Ei se aflau în legatură cu 

cercurile ştiinţifice din ţările lor, prietene ale profesorului Iorga, şi prin mijlocirea acestora, 

veneau la Vălenii de Munte. Atitudinea profesorului Nicolae Iorga faţă de evenimentele ce se 

petreceau  în Europa în anii din preajma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial se resimţea 

în temele propuse spre dezbatere, în ultimii săi ani de viaţă: Forme care se duc şi realităţi care 

vin (1933), Noua Europă (1934), Români şi neromâni în România (1935), Ce ordine se poate 

stabili în lume (1936), Hotare vechi şi hotare noi (1937), Teritorii şi spatii naţionale (1938), 

Afirmarea vitalităţii româneşti (1939), Condiţtiile colaborării internaţionale (1940). În tratarea 

acestor teme străbătea grija profesorului Iorga pentru viitorul poporului nostru, dar, în acelaşi 

timp, ideea de luptă împotriva pericolelor care ne pândeau, prin afirmarea tot mai agresivă a 

hitlerismului, îin Europa acelor ani. Dezaproba alinierea Gărzii de Fier la politica Germaniei şi 

atragerea tineretului universitar în rândurile ei, pe care îl îndoctrina cu ideea exterminării acelora 

pe care îi considerau adversari.  

       Asasinarea marelui savant Nicolae Iorga de către legionari a zguduit opinia publică 

românească şi a stârnit consternare în străinătate. Ziarele româneşti n-au putut publica nici un 

rând de omagiere din cauza cenzurii. De-abia după lichidarea rebeliunii legionare, în ianuarie 

1941, ziarele erau libere să vorbească despre Nicolae Iorga şi putea fi comemorat fără nici o 

restricţie. Deşi îşi dădea seama că locul lăsat de profesorul Nicolae Iorga nu  putea fi ocupat de 

nimeni, totuşi Liga Culturală a socotit, în primul rând, ca o datorie faţă de memoria celui 

dispărut, să nu se lase în părăsire şi uitare o acţiune care, timp de mai bine de treizeci de ani, 

contribuise atât de mult la unificarea spirituală şi politică a neamului nostru. Acestea se vor 

deschide în 1942 şi vor continua până în 1946, când vor fi întrerupte de regimul instaurat de 

ocupaţia sovietică.  

      Târziu, peste ani, admiratori ai profesorului, din generaţiiile noi, au socotit de datoria lor 

să continue tradiţia cursurilor de vară. Personalităţi ale vieţii noastre ştiinţifice şi culturale susţin 

în faţa auditorilor, veniţi de pretutindeni, prelegeri variate şi bogate în conţinut, aşa cum le voia şi 

le înfăţişa ascultătorilor săi ilustrul lor întemeietor. Din locul odihnei sale, spiritul lui Nicolae 

Iorga îi călăuzeşte şi le luminează calea. 
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ION LUCA CARAGIALE ÎN MENTALITATEA PLOIEŞTENILOR 

 DE LA ÎNCEPUTUL SEC. AL XX-LEA 
 

Carmen Veronica BĂJENARU
*
 

 

 Astăzi pentru ploieşteni Caragiale este o figură dominantă, constantă,omniprezentă şi 

foarte iubită. Orice locuitor al urbei de la cei de grădiniţă şi până la octogenari invocă cu plăcere 

personalitatea marelui dramaturg şi cunosc majoritatea locurilor prin care el a trecut. 

 Dacă vii în oraş pe Bulevardul Independenţei, îl poţi saluta pe Nenea Iancu în apropierea 

centrului unde se află bustul său iar vis a vis se află Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. Aici 

marele scriitor a învăţat clasa I-a primară la şcoala ce funcţiona în casa bisericii cu părintele 

Marinache, „unde împreună cu alţi copii, bătea toaca şi clopotele bisericii «cu dragoste» şi se 

juca sub tei”. Acestui tei secular i s-a dat denumirea de „Teiul lui Caragiale”, în anul 1962, cu 

prilejul omagierii geniului satirei din literatura românească. (Teiul de lângă casa Parohială are 

vârsta de peste 150 de ani şi este monument al naturii.) 

 Până în 1864 a urmat clasele primare a II-a – a V-a, la Şcoala Domnească din Ploieşti, 

unde l-a avut învăţător pe Bazil Drăgoşescu. El a fost singurul institutor de care 

autorul Momentelor şi-a adus aminte cu recunoştinţă în schiţa memorialistică După 50 de ani, 

povestind cum l-a primit în clasă pe voievodul Unirii. Până în 1867 a urmat trei clase la 

Gimnaziul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti care este strămoşul actualului Colegiu Naţional „I. 

L. Caragiale” Ploieşti (vechea clădire a Gimnaziului adăposteşte astăzi Şcoala Sportivă). 

  În cuvântarea pe care a ţinut-o la înmormântarea marelui dramaturg, Barbu Ştefănescu 

Delavrancea spunea, printre altele: „Caragiale a fost cel mai mare român din câţi au ţinut un 

condei în mână şi o torţă aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut, dar torţa arde şi nu se va 

stinge niciodată”. 

 O mare simpatie şi un mare respect avea Caragiale şi din partea contemporanilor 

ploieşteni. Căutând prin arhive, împreună cu prof. dr. Constantin Dobrescu, fost Director al 

Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Prahova, am găsit câteva documente inedite din zilele 

imediat următoare morţii lui Caragiale. Acestea, împreună cu alte sute de documente din perioada 

interbelică, care se referă la viaţa cotidiană a ploieştenilor, vor apărea într-un volum de 

documente inedite. 

 Iată ce articole apăreau în ziarul „Ridicarea Meseriaşului”, an IV, nr. 8, Ploeşti, 18 iunie 

1912, Organ independent, săptămânal. Director Proprietar Nicolae Constantinescu. 

 

„CARAGIALE ! 

 Mare este pierderea ce corpul tipografilor o resimte prin moartea „generalului” 

Caragiale! 

Cât n-au putut câştiga lucrătorii tipografi, mai ales din contactul ce-l avea cu acest fin gazetar, 

fin literat, desăvârşit autor teatral! 

 Mult formează pe om, contactul, cu altul inteligent, mai mult chiar ca cititul în şcoală! 

 De aceia se şi observă că cea mai mare parte din lucrătorii tipografi sunt oameni 

inteligenţi, datorită numai contactului ce-l au zilnic, cu literaţii şi scriitorii de valoare ai acestei 

ţări! 

 Golul e foarte mare, în corpul tipografic prin pierderea omului superior, omului „mare”, 

după moarte, „mic” în viaţă, Caragiale! 

 Caragiale a fost numai talent, scântei ieşeau din cuvintele sale ironice şi pline de mult 

învăţământ! 

                                                 
*
 profesor gradul I, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, judeţul Prahova. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98coala_Domneasc%C4%83_din_Ploie%C8%99ti&action=edit&redlink=1
http://ro.wikisource.org/wiki/Dup%C4%83_50_de_ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/1867
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 Dar, ce folos, când în viaţă nu te-ai bucurat de gloria operelor tale, ci după moartea ta, 

urmaşii tăi, oameni politici cu averi frumoase, caută să te pună cât mai mult în relief, căci toate 

astea nu mai însemnează nimic pentru tine, care le-ai făcut, dar nu ţi s-au recunoscut, unanim, în 

viaţă! 

 Caragiale era omul operelor sale. 

 Nu făcea niciodată paradă de vorbele goale; nu se lăuda cum s-ar zice!  

 Asta însemnează să fii născut „mare”, să trăieşti „mic”, sau să ţi se recunoască, când 

eşti lut, „mărimea”: toţi să se prosterne în faţa operelor tale,- spunând fiecare câte ceva, nu ca 

să te mărească şi mai mult ca tine, care te-ai  mărit singur, ci să se afirme, prin acest mod, pe ei! 

 Tu, maiestre, le ştiuseşi intenţiile lor, le persiflaseşi în operele tale, şi ai râs cu un talent 

extraordinar, de aceşti „gogoşari”, de aceşti „Ipingeşti”, căci îi cunoşteai destul de bine! 

 Dormi în pace! 

 Dormi liniştit, că ai avut puterea de a cunoaşte lumea, mai mult ca oricare altul, ai 

studiat moravurile ei, şi ai zis: toate sunt deşertăciuni! 

Nicolae Constantinescu 

Tipograf”.  

„Ridicarea Meseriaşului” an IV, nr.8, 18 iunie 1912, p.1. 

 

„CELUI CE A FOST 

 A plânge pe un om, în viaţă fiind, şi a auzi el, îl descurajezi de-a mai fi acelaşi de mai 

înainte! Un om: părinte, frate, prieten, în fine cea mai apropiată rudă, e mai iubit de cunoscuţii 

săi, când se vede mai rar, dar numai atunci când, de acolo de unde se află, dă dovadă de muncă, 

de capacitate şi de virtute. 

 Caragiale, conjudeţeanul nostru, a trăit în ţara noastră, aproape toată viaţa sa, fără să 

aibă şi el,- genialul -, norocul de a şi putea rotunji averea sa…. 

 Viaţa pe care a trăit-o el, în România, a fost o viaţă moartă; a fost o condamnaţiune la 

muncă silnică, a fost un adevărat martiraj. 

 Mai de multe ori n-avea cele trebuincioase sieşi şi familiei sale; căci se vede, aşa le-a fost 

dat geniilor: şi lui Eminescu şi lui Caragiale, să fie blestemaţi de Natură a nu avea decât strictul 

necesar… 

 Toată presa a vorbit – prin condeele celor mai erudiţi scriitori – , de Caragiale.  

N-au spus-o, verde, cauza plecării sale în streinătate, căci nu voiau să fie prea perfecţi, în 

afirmarea faptelor. 

 O facem noi. Plecarea lui Caragiale din România e suprema hotărâre ce singur şi-a  

impus-o şi de care s-a şi ţinut de angajament. 

 Vedea, pe an ce trece, lună de lună şi zi cu zi, că nu înseamnă azi nimic inteligenţa şi 

cinstea, ca să te ridici la o demnitate, ci, din potrivă, înseamnă târâtoria şi clefetirea. 

 Se născuse perfect. Îl dezgustase lucrurile astea mici, ale acestor oameni „mari” ai zilei. 

 Din exil, putea vedea mai bine, înţelege şi mai bine pe „erudiţii” din ţara sa, cari stau 

foarte bine financiarmente, cari învârtesc de pe degetele lor poporul de jos şi de sus, al ţărei 

sale! În streinătate, departe de rude, de prieteni şi aproape numai de soţie şi copii(i) săi, 

preocupat, peste seamăn, cu grijile alor săi şi ale zilei de mâine, Caragiale se bolnăveşte, de 

prea mult surmenaj, interzice soţiei sale să nu-l viziteze, ci să-l lase în linişte… 

 Gândul său s-a împlinit. Dorinţa sa s-a realizat. Când soţia sa l-a vizitat, era prea târziu.  

 El plecase, cu spiritul, din mijlocul familiei sale, fără să alarmeze pe nimeni făcuse, şi la 

moarte, un gest de „maestru”, o glumă prea fină!”  

 

 Simpatia ploieştenilor faţă de Caragiale nu a încetat odată cu moartea sa şi nu l-au uitat  în 

anii următori. Ei au intuit faptul ca dramaturgul va deveni nemuritor şi iată ce hotărâre au luat 

autorităţile culturale ale oraşului: 
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„PROCESUL VERBAL 

de constituirea secţiunei teatrale „Ion Luca Caragiale” 

 Comitetul de directive al „Ateneului Popular B. P. Hasdeu”, întrunit astăzi, 14 Ianuarie 

1925, orele 6 ½ seara, sub prezidenţia D-lui C. Barbacioru preşedinte, luând în cercetare 

situaţiunea secţiunei teatrale stipulată în regulament, după desbateri, a dispus următoarele: 

     1. Secţiunea teatrala a Ateneului B. P. Haşdeu se va numi: „Ion Luca Caragiale”. 

     2. Conducerea administrativa a acestei secţiuni se încredinţează D-lui Gh. Gherovici 

avocat, cu denumirea de preşedinte al secţiunii. Conform statutului, D-l Preşedinte al secţiunei 

teatrale face parte de drept din comitet. 

     3. Secţiunea teatrală are ca membri toate persoanele înscrise până în prezent. 

     4. Se încredinţează D-lui N. Gh. Kirilov de la Teatrul Naţional, punerea în scenăa a 

pieselor ce se vor juca. 

     5. În viitor, primirea de noi membri în secţiunea teatrală se va decide de D-l president al 

secţiunei. 

                                        Din partea comitetului:  

                                           (ss) C. R. Barbacioru 

                                                    „    Gh. Budiş 

                                                    „    Paul Papadopol 

                                                    „   Ionela Dumitrescu 

                                                    „   A. Velicu-Lecca 

                                            Membrii secţiunei teatrale: 

    (ss) Elena Ionescu                                                              (ss) Petre Ionescu 

    „   Olga Ioanovici                                                                  „  C. Mihăilescu-Conemy 

    „   Zoe V. Lecca                                                                    „   Tony Ionaş 

    „   Em. Ioanovici                                                                    „ Gh. Albu 

    „   Rigo-Constantinescu                                                         „ N. Bosculescu 

    „  Valeriu Costescu                                                                „ Gh. Serea 

    „   Gh. Săndulescu                                                                 „ V. Iliescu  

    „   Niculae Davidescu                                                            „ Gh. Schmidt 

    „  Gh. A. Gonţescu                                                                „ Severina Lezza 

    „  Gh. Gherovici                                                                    „ Elena Schmidt 

    „   I. Opriş                                                                              „ Maria Feneş 

    „  Al. Pandelescu                                                                   „ A. Lezza 

    „   Gh. Pogonat                                                                      „ Berta Richter   

 La 15 ani de la moartea lui Caragiale piesele sale de teatru intraseră în repertoriul obişnuit 

al teatrelor româneşti. iată ce anunţ de spectacole apărea în „Propăşirea”, din 25 martie 1927: 

„Spectacole 

            Sala teatrului Cooperativa, Duminică 3 Aprilie, se va representa „Ioana d’Arc”, dramă 

în cinci acte şi un epilog, de Bernard Schaw, cu artiştii Teatrului Naţional din Bucureşti. In 

rolurile principale, d-na Aura Buzescu şi Romald Bulfinski, însoţiţi de d-nii Ulmeni, N. 

Săvulescu, P. Ştefănescu, Titus Nicolau, Robescu, Pela, Macedonski etc. 

           Decorurile şi costumele dela Teatrul Naţional. Bilete la casa teatrului. 

           Joi, 7 Aprilie, mare representaţie teatrală dată în folosul şcoalei de menaj din localitate. 

Se va juca „Noaptea furtunoasă”, de I. L.Caragiale, cu d-nii Cutnescu, Georgescu, d-şoara 

Georgescu şi d-na Demetrian. La orele 3 p.m. matineu pentru elevi. 

           În curând se anunţă „Cocoşul negru” de Victor Eftimiu, cu Mielu Constantinescu, artist 

societar al Teatrului Naţional din Bucureşti; „Funcţionarul de la domenii”, comedie de P. 

Locuştenu, cu I. Manu, societar al Teatrului Naţional din Bucureşti”. 

 Pe baza documentelor, putem afirma că marele clasic al dramaturgiei româneşti se bucura 

de mare respect în rândul contemporanilor săi care i-au recunoscut geniul încă din timpul vieţii. 
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MONUMENTELE EROILOR ÎNTREGITORI AI NEAMULUI  

DIN AŞEZĂRILE URBANE PRAHOVENE 
 

dr. Polin ZORILĂ
*
 

 

Parte integrantă a României Mari, judeţul Prahova s-a implicat puternic în acţiunile de 

cinstire a eroilor iniţiate de autorităţi, Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în Război”, dar şi de 

comitete locale. Mărturiile vremii relevă cooperarea, în astfel de acţiuni, a administraţiei, armatei, 

şcolii, bisericii, a diverselor societăţi, comitete şi a cetăţenilor. Astfel, în iulie 1918, în condiţiile 

ocupaţiei germane, s-au organizat la Ploieşti, din iniţiativa Leliei general Candiano, prezidenta 

filialei Societăţii Ortodoxe, un „parastas pios pentru eroii prahoveni căzuţi în împrejurimile 

Ploieştilor şi aiurea, pentru apărarea ţărei” şi un pelerinaj la Cimitirul Rudului (Bolovani), unde 

s-au depus flori, s-a oficiat serviciul religios, iar părintele Burada a rostit cuvinte emoţionante
1
.  

Peste un an, la 7 decembrie 1919, s-a organizat un parastas de pomenire a eroilor 

ploieşteni la Catedrala „Sf. Ioan”. Erau prezenţi numeroşi cetăţeni, autorităţile militare în frunte 

cu generalul Tăutu, directorul Prefecturii Mihăileanu şi Popescu-Alexandria, ca reprezentant al 

administraţiei comunale. A urmat, apoi, procesiunea spre Cimitirul Rudului, unde, în faţa 

mormintelor eroilor acoperite cu flori, generalul Tăutu a ţinut o cuvântare emoţionantă, din care 

reţinem: „Ei, eroii din înălţimea lor, au un singur dor de îndeplinit: o Românie Mare cu fraţi 

Români, care lucrând toţi uniţi, să-i asigure binele şi prosperitatea ei”. În aceste împrejurări, 

afirma generalul Tăutu, „se cuvine dară ... să le cântăm slava, să ne inspirăm de la ei”
2
.   

Comemorarea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, a devenit o problemă naţională, 

căreia autorităţile publice şi întreaga societate i-au acordat toată atenţia. Ziua Înălţării Domnului, 

declarată oficial Ziua Eroilor – informa presa locală, în iunie 1921 – „trebuie să pătrundă în 

conştiinţa întregului nostru popor, ea fiind expresia cea mai desăvârşită a sufletului şi eroismului 

românesc”. Pentru atingerea acestui obiectiv, „Ziua Eroilor neamului trebuie serbată până în 

cea mai modestă comună din tot cuprinsul României întregite cu o deosebită solemnitate”
3
.  

La ceremonia organizată la Cimitirul Rudului, la 9 iunie 1921, de ziua Înălţării Domnului, 

profesorul G. Zagoriţ i-a evocat pe eroii Prahovei şi ai Ploieştilor. Cuvântul său a debutat cu o 

chemare adresată eroilor: „Veniţi, voi toţi apărători ai ţării, care aţi semănat cu trupurile voastre 

câmpiile de glorie de la Mărăşeşti, de la Mărăşti şi de la Oituz, de la Jiu şi de la Neajlov, de la 

Tisa şi de la Nistru. (...) Veniţi cu toţii să vă spunem mulţumirea noastră”. În partea a doua, 

vorbitorul realizează Lauda eroilor, subliniind: „Voi aţi schimbat cununa de spini şi suferinţe a 

Patriei noastre umilite cu cununa de lauri şi biruinţă şi aţi pus în ea diamante luminoase: 

Basarabia, Transilvania, Bucovina, Banatul, Crişana şi Maramureşul. În locul slăbiciunei, voi 

ne-aţi dat tărie, în locul unei ţări mici ne-aţi dat o ţară mare” 
4
. În partea a treia, Înălţarea 

eroilor, G. Zagoriţ afirmă că numele eroilor „se vor păstra până în timpurile cele mai depărtate, 

căci neamul nostru nu va putea niciodată să uite pe cei ce au pus trupurile lor la temelia casei 

sale”. Prin jertfa lor, eroii au dobândit „cel mai de cinste loc în istoria neamului românesc”
5
. 

Discursul se încheie cu un Legământ, din care reţinem: „Ne legăm să păstrăm, cu preţul vieţii 

noastre, roadele isbândei câştigate prin sângele vostru. Odihniţi în pace, Iubiţi Eroi!”
6
.  

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, judeţul Prahova. 

1
 „Gazeta Bucureştilor”, 4 iulie 1918. 

2
 „Voinţa Prahovei”, 14 decembrie 1919. 

3
 Idem, 5 iunie 1921. 

4
 G. Zagoriţ, Eroii Prahovei.Cuvântare din partea Liceului la Monumentul Eroilor din Ploieşti (Cimitirul Rudului), 9 

iunie 1921, Ploieşti, Tipografia Prahova, 1922, pp. 8, 9. 
5
 Ibidem, p. 11. 

6
 Ibidem, p. 14. 



 

225 

Seria manifestărilor omagiale, la Cimitirul Eroilor din Ploieşti, la Cimitirul Tabla Buţii şi 

în alte locuri, a continuat cu unele întreruperi, până în ziua de azi. În acţiunile de îngrijire a 

cimitirelor eroilor şi de ridicare a monumentelor s-a implicat Societatea „Mormintele Eroilor 

căzuţi în Război” (1919), transformată ulterior în Societatea „Cultul Eroilor” (1927) şi 

Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor (1940). Aceasta şi-a continuat 

activitatea până în anul 1948, când a fost desfiinţată în mod abuziv. 

În întreg spaţiul românesc, inclusiv în cel prahovean, respectul faţă de memoria eroilor 

căzuţi în Primul Război Mondial s-a concretizat în ridicarea unui număr impresionant de 

monumente comemorative. Pretutindeni s-au constituit comitete de iniţiativă, formate din primar, 

preot, învăţător, fruntaşi, foşti combatanţi, care au deschis liste de subscripţie pentru colectarea 

fondurilor. Apreciind corect rolul şcolii în societate, Ministerul de Război a solicitat Ministerului 

Instrucţiunii Publice şi Cultelor, prin adresa nr. 3564/13 august 1919, implicarea sa în această 

acţiune patriotică. Şcoala trebuia să se implice puternic în menţinerea veşnic vie a memoriei 

eroilor, în amenajarea şi întreţinerea cimitirelor, precum şi în ridicarea monumentelor 

comemorative. Dascălii prahoveni s-au implicat atât în colectarea fondurilor, prin organizarea 

unor spectacole, cât şi în mobilizarea locuitorilor pentru atingerea scopului propus. Au contribuit, 

la această acţiune, după posibilităţi, văduvele, familiile eroilor, camarazii de arme ai acestora, alţi 

locuitori, dar şi administraţia locală sau judeţeană. În acest mod au fost ridicate monumente în 

mai toate comunele urbane şi rurale ale Prahovei. Pe aceste monumente, mai modeste sau mai 

somptuoase, au fost reprezentate simbolurile vitejiei şi ale victoriei: vulturul, casca, arma, 

baioneta, spada, frunzele de laur sau de stejar
7
.  

Monumentele erau amplasate în zonele centrale, în curţile şcolilor, bisericilor, cimitirelor, 

dar şi la marginea localităţilor, exprimând respectul comunităţilor locale faţă de eroii căzuţi în 

Războiul pentru întregirea neamului (1916-1919). Un semn de recunoştinţă, faţă de sacrificiile 

acestora, îl reprezintă şi prezentarea, în paginile următoare, a monumentelor eroilor întregitori ai 

neamului din aşezările urbane prahovene. 

 

1. MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

Respectul ploieştenilor faţă de eroii, căzuţi în Primul Război Mondial, s-a manifestat prin: 

amenajarea Cimitirului eroilor, ridicarea unor monumente şi construirea Clopotniţei Catedralei 

„Sf. Ioan Botezătorul”, cea mai impozantă operă comemorativă prahoveană.  

Cimitirul eroilor din Ploieşti, organizat în 1916, este situat în partea de vest a Cimitirului 

Bolovani. Ocupă un spaţiu de 1,48 ha, care a fost utilizat pentru înhumarea ostaşilor căzuţi în 

Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1993 acesta a trecut în administraţia 

U. M. 01907
8
.  

Accesul în cimitir se face prin portalul, cu 

aspectul unui arc de triumf, înalt de 5 m. Părţile 

componente ale acestuia sunt: două coloane masive, 

arcada semicirculară şi cornişa. Ornamentarea 

cuprinde simboluri militare: spada, ghirlandele şi 

coroanele cu frunze de stejar. Deasupra arcadei sunt 

plasate inscripţiile: „Cimitirul Eroilor” (faţă) şi 

„Onoare Eroilor” (spate). În mijlocul incintei se 

află Monumentul eroilor din Primul şi al Doilea 

Război Mondial.  

                                                 
7
 Doina Popescu, Monumente ale eroilor prahoveni-Cinstire a luptei înaintaşilor pentru independenţă, unitate şi 

suveranitate naţională, în „Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova”, vol. II, Ploieşti, 1985, pp. 125-127. 
8
 *** Istoria Ploieştiului în date. Din cele mai vechi timpuri până azi (Marian Chirulescu şi colaboratori), Ploieşti, 

Editura Ploieşti-Mileniul III, 2011, p. 174. 
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De o parte şi de alta a aleei principale se află morminte individuale sau comune, marcate 

prin cruci din beton. În acest cimitir au fost înhumaţi 886 de eroi români din Primul şi al Doilea 

Război Mondial, din care 686 identificaţi, dar şi 423 de ostaşi străini: 362 germani, 45 ruşi, 4 

unguri şi 12 turci. Începând din perioada interbelică, de ziua Înălţării Domnului (Ziua Eroilor)    

s-au organizat, în acest cadru, ceremonii militare şi religioase
9
. 

Monumentul eroilor din Primul şi al Doilea Război 

Mondial din Ploieşti este amplasat  în incinta Cimitirului 

Eroilor din Ploieşti. Acesta a fost ridicat, în anii 1923-1924, 

la iniţiativa Comitetului pentru amenajarea cimitirelor şi a 

monumentelor din Ploieşti, cu sprijinul Primăriei Ploieşti. În 

1924 monumentul era terminat, având în vârf un vultur din 

bronz
10

.  

Grav avariat de bombardamentele americane din 6 

aprilie 1944, monumentul a fost reconstruit, în 1957, sub 

forma unui obelisc schiţat de arhitectul M. Rădulescu. Alte 

lucrări de restaurare a monumentului s-au făcut în anii 1997 

şi 2004. Acesta a fost construit din beton şi bronz şi are o 

înălţime de 5 m. Aşa cum se prezintă, la ora actuală, 

monumentul este alcătuit din: postamentul de plan pătrat în 

două trepte, surmontat de un obelisc în formă de trunchi de 

piramidă, profilat la bază. În registrul inferior al obeliscului 

este montat un basorelief realizat de sculptorul Paul Zipser
11

. 

 Acesta reprezintă un soldat român, în genunchi, cu 

capul descoperit, care se roagă pentru veşnica odihnă a camarazilor săi seceraţi de gloanţe pe 

câmpurile de luptă. Deasupra basoreliefului a fost încrustată o inscripţie sugestivă: „Cinste 

eroilor căzuţi pentru patrie”
12

. În zilele noastre, Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” Prahova 

depune eforturi meritorii, cu concursul autorităţilor locale, pentru reinstalarea unui vultur din 

bronz în partea terminală a monumentului comemorativ. 

Monumentul eroilor medici şi farmacişti din Ploieşti a fost ridicat de cercul medico-

farmaceutic local, mobilizat de un comitet de iniţiativă, care avea ca preşedinte pe dr. C. Vasiliu. 

Sumele colectate au fost utilizate, după cum scria ziarul „Virtutea”, din 24 octombrie 1920, 

pentru realizarea unei plăci comemorative „prin care să se proslăvească memoria celor 19 

medici, farmacişti şi medici veterinari, morţi eroic în Războiul pentru întregirea neamului 

românesc”. Solemnitatea dezvelirii monumentului, amplasat în Grădina publică, a avut loc, la 

data de 31 octombrie 1920, după cum informa „Virtutea”, în numărul său din 7 noiembrie 1920. 

Cu acest prilej au ţinut discursuri emoţionante următoarele personalităţi: protoiereul Ene 

Dumitrescu, dr. G. Cosma, generalul I. Popescu, dr. C. Vasiliu, preşedintele Comitetului de 

iniţiativă. În cuvântul său, dr. C. Vasiliu arăta, printre altele, că: „placheta de astăzi făcută 

exclusiv din iniţiativa medicilor din acest judeţ e un omagiu pios ce aducem scumpilor şi bravilor 

noştri colegi prahoveni, ale căror nume vor trăi veşnic în nimbul biruinţei şi al României Mari”. 

Pe monument erau înscrise atât inscripţia dedicativă „Cercul medico-farmaceutic din Ploieşti 

Prahova. În memoria colegilor eroi morţi pentru patrie. 1916-1919”, cât şi numele a 19 medici, 

farmacişti şi medici veterinari, căzuţi la datorie în anii Primului Război Mondial
13

.  

                                                 
9
 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, Ploieşti, Editura Mectis, 2001, p. 32. 

10
 Constantin Chiper, Cimitirul Eroilor Bolovani din Ploieşti, pp. 2, 3, în http:// www once.ro/ sesiuni/ 

sesiune_2007/2 Bolovani. pdf., 1 iunie 2011. 
11

 Paul D. Popescu, Ploieşti. Ghid de oraş, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985, p. 87. 
12

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 30, 31; 
13

 Constantin Dobrescu, Ion C. Petrescu, Viaţa cotidiană ploieşteană în documente de presă 1899-1930, Ploieşti, 

Editura Elapis, 2009, pp. 216, 219, 220. 
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În prezent, monumentul se află în curtea Spitalului Schüller din Ploieşti. Obeliscul, din 

beton şi marmură, are o înălţime de 1,50 m. Este decorat cu însemne militare: frunze de lauri, 

două săbii încrucişate, eşarfe şi două rozete. Pe obelisc este montată placa de marmură, 

menţionată anterior, care cuprinde inscripţia dedicativă şi numele celor 19 eroi medici şi 

farmacişti prahoveni căzuţi în Primul Război Mondial
14

. 

Bustul locotenentului erou Alexandru Zagoritz din Ploieşti este situat în incinta 

Cimitirului Viişoara. Acesta a fost ridicat în memoria arhitectului Alexandru Zagoritz, locotenent 

de rezervă în Regimentul 52 Infanterie. Rănit în luptele de la Amzacea, din Dobrogea (20 

septembie 1916) şi decedat la Sanatoriul Gerota, din Bucureşti (31 octombrie 1916), acesta a fost 

înmormântat la Cimitirul Viişoara din Ploieşti
15

. La moartea acestuia, Nicolae Iorga scria: 

„blândul artist, îndrăgit de frumuseţea vechilor noastre clădiri ... a murit de moartea severă a 

ostaşului”
16

. Monumentul, realizat de sculptorul Frederic Storck, a fost dezvelit în anul 1925. 

Acesta are o înălţime de 1,80 m şi este construit din: piatră (soclul), bronz (bustul) şi marmură 

(placa). Elementele componente ale acestuia sunt: soclul prismatic, piedestalul şi bustul din 

bronz. Acesta îl reprezintă pe tânărul locotenent în ţinută militară, având pe piept decoraţiile 

„Avântul Ţării” şi „Virtutea Militară”. Pe monument întâlnim şi câteva însemne: compasul, pana 

de scris şi sabia. Pe placa din marmură este săpată inscripţia: „Alexandru M. Zagoritz, arhitect şi 

locot. rez. 31 mai 1881-31 oct. 1916. În Războiul cel Mare a luptat cu Reg. 52 Dobrogea şi a 

căzut doborât de glonţ la atacul poziţiei bulgare de la Amzacea, lângă Constanţa”. Sunt 

menţionate, de asemenea, autorul şi anul ridicării monumentului: „1925. Fr. Storck”
17

. 

Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul”, Monument al 

eroilor prahoveni din Primul Război Mondial este unul din 

cele mai impozante monumente istorice şi de arhitectură 

prahovene. La numai câţiva ani de la încheierea ostilităţilor, 

un comitet format din foştii combatanţi, rude ale eroilor şi 

alţi cetăţeni, a luat iniţiativa ridicării unui monument dedicat 

atât eroilor prahoveni, cât şi civililor care au avut de suferit 

în timpul ocupaţiei germane. Fondurile s-au adunat rapid, 

municipalitatea având o contribuţie substanţială.  

Cinstirea vitejiei prahovenilor şi ploieştenilor – 

afirma, la 26 aprilie 1922, generalul Ioan Popescu – trebuia 

făcută „printr-un monument bisericesc, care să vorbească 

mai mult sufletului românesc decât orice altă coloană de 

marmură sau statuie din bronz”. Acest panteon al vitejiei 

româneşti urma să aibă forma unei clopotniţe monumentale, 

ataşată Bisericii „Sf. Ioan”, care avea să poarte numele de 

„Catedrala Eroilor”.  

Piatra fundamentală a edificiului a fost pusă, la 18 

noiembrie 1923, în prezenţa principelui Carol, a autorităţilor locale, a reprezentanţilor armatei 

(colonelul Malamuceanu, generalii Ioan Popescu, D. Mironeanu, Al. Mladin) şi ai bisericii (P. S. 

Platon Ploieşteanul, protoiereul Ene Dumitrescu, preoţii Gh. Chirică şi Nicolae Vasilescu, 

diaconul Al. Popescu), a arhitectului Toma T. Socolescu, dar şi a numeroşi cetăţeni. Lucrările de 

construcţie, desfăşurate în perioada 1923-1939, au fost coordonate de generalul Ioan Popescu – 

preşedinte de onoare al Comitetului, preot Gh. Chirică – preşedinte activ şi strict supravegheate 

de profesorul arhitectul Toma T. Socolescu, autorul proiectului.  

                                                 
14

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 49, 50. 
15

 G. Zagoriţ, op. cit., p. 3. 
16

 N. Iorga, Oameni cari au fost, vol. II, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1967, p. 43. 
17

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 50-52; Mihai Apostol, Monumente prahovene, Ploieşti, 

Editura Prahova, 1997, pp. 164, 165. 
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La executarea fundaţiilor din beton armat şi-au adus contribuţia ostaşii Regimentului 32 

„Mircea”, comandat de colonelul Malamuceanu
18

.  Pentru construcţie, au fost aduse materiale din 

zonele în care au luptat regimentele prahovene: piatră de la Oituz, cărămidă de la Mărăşeşti, 

pietriş de la Doaga şi Valea Şuşiţei
19

 etc. Lucrările s-au încheiat în 1939, Catedrala Eroilor fiind 

inaugurată în ziua de 10 mai.  

Clopotniţa Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul” din Ploieşti are o înălţime de 55 m, fiind cea 

mai impunătoare construcţie de acest gen din judeţul Prahova
20

. Acesta este alcătuită dintr-un 

nartex puternic peste care se înalţă turnul paralelipipedic central, flancat de două turle laterale 

mai mici. Plastica monumentului este asigurată prin: alternarea pietrei cu cărămida aparentă, 

portalul şi ancadramentele din piatră ale uşilor şi ferestrelor, coloanele şi capitelurile bogat 

decorate, ferestrele înguste şi înalte, pridvorul graţios de sub acoperişul turlei principale, 

elemente de feronerie, linia elegantă a acoperişului şi crucea măiestrit executată
21

.  

În incinta monumentului au fost montate plăci din marmură cu diverse inscripţii. O astfel 

de inscripţie, fixată, în 1925, în interior, nominalizează pe cei 35 de ostatici prahoveni internaţi 

de germani, în 1917, în lagărele de la Săveni (Ialomiţa) şi Troian (Bulgaria). În schimb, numele 

tuturor eroilor prahoveni n-au fost săpate în marmură aşa cum se hotărâse iniţial. Pe faţada 

monumentului au fost montate, în 1978, două plăci din marmură, care aveau următorul conţinut: 

„Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, Ploieşti” (stânga) şi „Monumentul eroilor prahoveni din 

Războiul de întregire a neamului 1916-1919” (dreapta). O altă inscripţie, fixată, în 1971, în 

interiorul edificiului, preciza că: „s-a hotărât atunci ... să se ridice o nouă biserică şi să fie 

socotită de-a pururea Catedrala Monument al Eroilor Prahoveni din Războiul de întregire a 

neamului 1916-1919. Gândul acestui prinos de recunoştinţă s-a înfăptuit parţial şi formează o 

permanentă preocupare până la totala înfăptuire”
22

. Prin reconstrucţia Catedralei, în zilele 

noastre, proiectul iniţial al profesorului arhitect Toma T. Socolescu tinde să devină realitate. 

 

2. MUNICIPIUL CÂMPINA 

 

Respectul câmpinenilor faţă de eroii căzuţi în Primul 

Război Mondial s-a manifestat prin ridicarea unor 

monumente şi însemne memoriale. 

Monumentul eroilor din Războiul de întregire 

naţională din Câmpina este o statuie ridicată, în 1928, din 

iniţiativa cetăţenilor, la marginea localităţii. Are o înălţime de 

6,50 m şi a fost realizat, de sculptorul Gheorghe Tudor, din 

beton armat (piedestalul), fontă (statuia) şi marmură (plăcile). 

Elementele componente ale acestuia sunt: baza în trei trepte, 

piedestalul din beton armat şi statuia din fontă, care 

reprezintă un ostaş în ţinută de campanie, cu casca pe cap şi 

arma în mână. Pe placa de marmură este încrustată inscripţia: 

„Căzuţi pe aceste locuri pentru întregirea neamului”
23

.  

Cimitirul eroilor din Primul Război Mondial din 

Câmpina a fost organizat în vecinătatea celui orăşenesc. 

Intrarea este flancată de două blocuri masive din beton pe 

care au fost săpate, în marmură, următoarele inscripţii: 

                                                 
18

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 27, 29. 
19

 Paul D. Popescu, op. cit., p. 78. 
20

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 27, 29. 
21

 Paul D. Popescu, op. cit., p. 78. 
22

 *** Jertfele prahovenilor, monumentele recunoştinţei, pp. 29, 30. 
23

 Ibidem, pp. 59, 60. 
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„Cimitirul eroilor. Cinste şi recunoştinţă celor căzuţi pentru patrie” şi „Glorie eternă  eroilor 

căzuţi în lupta pentru apărarea României”
24

.  În acest perimetru se află marcate, prin însemne 

din beton 6 morminte comune în care au fost înhumaţi 360 de eroi din Primul Război Mondial, 

precum şi 92 morminte individuale ale eroilor din al Doilea Război Mondial
25

. 

 Crucea eroilor din Câmpina a fost ridicată, din beton şi marmură, în incinta Cimitirului 

eroilor. Aceasta este alcătuită din următoarele elemente: soclul, de plan dreptunghiular, din două 

trepte; crucea, din beton şi marmură, ridicată pe un postament trapezoidal. Pe placa din marmură, 

fixată pe a doua treptă a soclului, este gravată inscripţia: „Cinste şi veşnică pomenire ostaşilor 

căzuţi pe aceste locuri pentru întregirea neamului”
26

. 

 Cimitirul eroilor români de naţionalitate evreească din Câmpina cuprinde 6 morminte 

individuale ale unor eroi căzuţi în luptele de la Predeal, Azuga şi Buşteni. Acestea sunt marcate 

de însemne memoriale din beton cu inscripţia: „Morţi pentru patrie 1916-1918”.    

 Placa memorială dedicată eroilor români de naţionalitate evreească din Câmpina a fost 

montată, în anul 1918, în incinta cimitirului. Este realizată din beton şi are următorul conţinut: 

„Morţi pentru patrie 1919-1918”
27

.  

 

3. ORAŞUL AZUGA 

  

Faptele de vitejie ale ostaşilor români, căzuţi la datorie, în 1916, au fost eternizate, la 

Azuga, prin grupul statuar şi însemnele memoriale din cimitirul militar. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Azuga, un grup statuar, inaugurat la 

23 august 1937, este amplasat în Parcul Libertăţii. Acesta este realizat din beton, bronz şi 

marmură, cu o înălţime de 2,10 m, fiind opera sculptorului Ion Iordănescu. Elementele de 

arhitectură, realizate din beton sunt: soclul masiv, placa centrală şi cele două blocuri laterale 

terminate cu urne. Partea sculpturală este reprezentată de două grupuri statuare, în mărime 

naturală, amplasate în faţa blocurilor laterale. În dreapta, este reprezentată o femeie, simbolizând 

Patria, care susţine un soldat rănit. În stânga, sculptorul a reprezentat-o pe Ecaterina Teodoroiu, 

lovită de glonţul inamic, dar şi un ostaş român spijinit de un tun.  

Pe frontispiciul său se află 

inscripţia „Eroilor din Azuga”, sub 

care au fost montate trei plăci, două 

din marmură şi una din metal. În 

continuare, redăm conţinutul lor: 

„Întru amintire şi laudă veşnică 

eroilor din Azuga care au luptat în 

războiul din 1916-1919”; „Lipsiţi 

de orice trufie, de orice deşartă 

ambiţie, numai din dragoste de a 

apăra pământul ţării noastre 

cotropit de duşmani”; „În ziua de 

23 august 1917 sublocotenentul 

Ecaterina Teodoroiu, luptând eroic 

la Mărăşeşti, şi-a dat jertfa 

supremă.  Acest monument 
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 Florian Tucă, Cătălin Zisu, Monumente şi însemne memoriale din judeţul Prahova, vol. I, Bucureşti, Editura 
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ridicat pe frumoasele meleaguri ale Azugăi, este un simbol al recunoştinţei fără margini pe care 

poporul nostru îl dedică marii eroine şi ostaşilor care şi-au jertfit viaţa pentru libertate şi 

propăşirea patriei”. Pe cele două plăci laterale au fost înscrise numele a 22 de eroi din Azuga. La 

baza celor două blocuri laterale au fost gravaţi anii „1916” şi „1919”
28

. 

 Troiţa eroilor, amplasată în cimitirul militar, a fost ridicată în anul 1920. Însemnul 

memorial, din lemn, montat pe un postament din beton, are o înălţime de 5 m şi un acoperiş în 

patru ape. Pe faţa monumentului au fost sculptate casca militară şi ramuri de lauri. Tot aici se află 

şi inscripţia: „Ne închinăm luptătorilor pentru întregirea neamului şi sfânta lor jertfă o cinstim şi 

o mărim!”. 

 Cimitirul militar, amplasat la ieşirea din Azuga, cuprinde morminte ale eroilor căzuţi, în 

luptele din zona Predeal-Azuga-Buşteni, în lunile octombrie-noiembrie 1916. Aici au fost 

înhumaţi, între 1920-1945, în morminte individuale, 173 ostaşi, din care 12 cunoscuţi şi 161 

necunoscuţi. Pe însemnele memoriale au fost înscrise numele ostaşilor sau inscripţia „Eroi 

români necunoscuţi”. În 1941-1943, au fost înhumaţi aici şi 14 eroi din al Doilea Război 

Mondial, decedaţi în spitalul din Azuga
29

. 

 

4. ORAŞUL BĂICOI 

  

Faptele de vitejie ale eroilor locali, din anii Primului 

Război Mondial, au fost eternizate prin  placa memorială la 

Băicoi şi obeliscul de la Ţintea. 

 Placa memorială din Băicoi, dedicată eroilor locali 

din Primul Război Mondial, a fost amplasată, în 1934, pe 

stâlpii de la poarta de intrare în cimitir. Pe aceasta au fost 

înscrise atât inscripţia „Morţi pe câmpul de onoare”, cât şi 

numele celor 124 de eroi din localitate
30

. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din 

Ţintea, amplasat pe strada Independenţei, este un obelisc, 

înalt de 5 m, construit în anul 1940. Din punct de vedere 

arhitectural monumentul cuprinde: postamentul din beton, în 

patru trepte, surmontat de un soclu din piatră fasonată, peste 

care se suprapune o coloană în formă de trunchi de piramidă. 

Partea sculpturală este reprezentată de un vultur din bronz, cu 

aripile întinse, situat la partea superioară a monumentului, 

care ţine în ghearele sale un drapel. Pe obelisc este montată o 

placă de marmură albă cu inscripţia „Morţi pentru patrie 

1916-1919” şi sunt înscrise numele celor 110 eroi locali
31

. 

 

5. ORAŞUL BOLDEŞTI – SCĂENI 

  

Eroilor locali, căzuţi în Primul Război Mondial, le-au fost consacrate obeliscurile din 

Scăeni şi Boldeşti-Scăeni. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Scăeni este situat în partea de nord 

a localităţii, aproape de biserică. A fost ridicat în 1938, fiind opera sculptorului I. Iordănescu. 

Este construit din beton (soclul, obeliscul), bronz (statuia, vulturul) şi are o înălţime de 6,20 m.  
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 Părţile componente ale acestuia sunt: baza în două 

trepte; soclul din beton, profilat şi în retregere, obeliscul în 

formă de trunchi de piramidă; vulturul din bronz, cu aripile 

desfăcute, aşezat pe un mic postament; soclul profilat; 

surmontat de statuia din bronz a unui soldat echipat pentru 

luptă. La baza soclului statuii întâlnim câteva simboluri 

militare: casca, arma şi steagul. Pe monument sunt încrustate 

mai multe inscripţii, care precizează dedicaţia şi numele 

sculptorului: „1916-1919” (pe obelisc); „Eroii din Scăeni 

morţi 1916-1919”; „sculptor I. Iordănescu” (pe soclu). Sunt 

consemnate numele a 37 de eroi locali, căzuţi în luptele de la 

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz
32

.  

 Monumentul eroilor din cele Două Războaie 

Mondiale din Boldeşti-Scăeni este un monument modern 

amplasat în centrul oraşului. Acesta a fost ridicat la iniţiativa 

autorităţilor locale şi cu sprijinul financiar al S. N. „Petrom” 

S. A. Monumentul este alcătuit din: platforma octogonală din 

beton, soclul paralelipipedic, coloana obeliscoidală zveltă, prevăzută spre bază cu o cruce. Pe 

plăcile din marmură montate pe soclu au fost încrustate atât inscripţia dedicativă, cât şi numele 

eroilor locali. Inscripţia dedicativă de pe faţada soclului, are următorul conţinut: „Cinste eroilor 

din Boldeşti-Scăeni”; „Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,/ Strigaţi-l din când în când pe nume/ Ca 

şi când ar fi viu printre noi,/ ... şi atunci el va surâde în lume. Nichita Stănescu”. Pe alte plăci 

sunt nominalizaţi: 47 eroi din Boldeşti-Seciu, din anii 1916-1919; 37 eroi din Boldeşti-Seciu, 

căzuţi în anii 1941-1945; 15 eroi din Scăeni şi 14 din Balaca, căzuţi în războiul 1941-1945
33

.  

 

6. ORAŞUL BREAZA 

 

 Memoria eroilor locali din Primul Război Mondial este eternizată prin următoarele opere 

comemorative: obeliscurile din Breaza de Jos, Valea Târsei, Gura Beliei, precum şi de crucea 

eroilor şi complexul monumental din Breaza de Sus. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din 

Breaza de Jos este un obelisc ridicat în perioada interbelică. 

Acesta are o înălţime de 4,50 m şi este constuit din piatră, 

beton şi bronz
34

. Elementele componente ale acestuia sunt: 

baza din piatră, în două trepte, mărginită de zece stâlpişori 

din beton uniţi cu lanţuri; soclul, în retragere, decorat la 

partea superioară cu un brâu din frunze de stejar, cască şi 

frunze de laur; obeliscul profilat, cu cornişe mediană, 

superioară şi cruci în relief pe fiecare parte; vulturul din 

bronz cu aripile deschise. Monumentul, bine realizat, nu are 

inscripţii
35

. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din 

Valea Târsei este un obelisc ridicat, în 1924, în curtea şcolii 

din localitate. Este construit din beton şi are o înălţime de 5 

m. Elementele componente ale acestuia sunt: soclul de plan 

pătrat, obeliscul profilat la bază şi în partea mediană, crucea.  
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 Monumentul are o inscripţie dedicativă cu următorul conţinut: „Ridicat în amintirea 

eroilor morţi în războiul pentru independenţă pentru întregirea neamului din anul 1916-1919”. 

În continuare, sunt nominalizaţi 29 de eroi locali
36

.  

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Gura Beliei este un obelisc ridicat, 

în anul 1927, de Societatea „Cultul Eroilor”. A fost construit 

din beton, piatră, bronz şi are o înălţime de 5 m. Acesta este 

constuit din: bază în două trepte; soclul paralelipipedic cu 

cornişă la partea superioară; obeliscul, de plan pătrat, în 

retragere spre vârf, flancat de două coloane semicirculare 

profilate; vulturul din bronz, cu aripile întinse şi steagul în 

gheare, aşezat pe un mic postament. Pe soclul monumentului 

sunt reprezentate în relief casca ostăşească şi ramura de laur. 

Pe faţadă este încrustată în beton inscripţia dedicativă: „În 

amintirea ostaşilor din comuna Matei Basarab şi a tuturor 

ostaşilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pentru 

întregirea neamului”
37

.   

 Crucea eroilor din Breaza de Sus este amplasată pe 

Dealul Gurga (743 m), fiind iluminată în timpul nopţii. Este 

construită din beton şi are o înălţime de 11 m. Părţile 

componente ale acesteia sunt: baza în trepte; soclul masiv cu 

cornişă, crucea cu braţe drepte aşezată pe un mic 

postament
38

.  Crucea a fost ridicată, în anul 1930, de 

Societatea „Cultul Eroilor”. Acest lucru reiese, cu claritate, din inscripţia acesteia: „Înălţatu-s-a 

acestă cruce spre închinarea lui Dumnezeu care a binecuvântat credinţa şi jertfa fiilor acestui 

neam de-a lungul veacurilor spre întregirea lui şi a ţării. 1930. Societatea Cultul Eroilor”
39

.  

 Complexul monumental dedicat eroilor din Primul Război Mondial din Breaza de Sus 
este amplasat în apropierea Bisericii Sf. Nicolae. Este construit din beton, piatră, marmură şi are 

următoarele elemente componente: coloana centrală de formă dreptunghiulară (cca. 3 m), 

decorată cu o cruce; două coloane prismatice laterale mai scunde şi zidul masiv din piatră ca 

fundal. Pe placa din marmură, fixată pe coloana centrală, a fost săpată următoarea inscripţie: 

„Glorie veşnică ostaşilor români care au luptat cu eroism şi s-au jertfit pentru unitatea şi 

independenţa naţională, pentru viitorul luminos al patriei”
40

.  

 

7. ORAŞUL BUŞTENI 

 

 Pentru a cinsti memoria eroilor din Primul Război Mondial, pe aceste meleaguri, au fost 

ridicate: Crucea eroilor şi Monumentul „Ultima grenadă”. 

 Crucea eroilor de pe Caraiman este amplasată pe şaua mare a acestui munte, la 

altitudinea de 2991 m. Aceasta a fost ridicată prin grija Societăţii „Cultul Eroilor”, la iniţiativa 

reginei Maria, în semn de omagiu faţă de eroii neamului, căzuţi în Primul Război Mondial. 

Lucrările au fost executate, în perioada 1926-1928, de către Direcţia de Poduri din cadrul Căilor 

Ferate Române, iar inaugurarea a avut loc în 1928.  Crucea de oţel de pe Caraiman, înaltă de 33 

m, domină Valea Prahovei şi aminteşte viitorimii faptele de arme ale ostaşilor români din Primul 

Război Mondial. 
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 La baza acesteia se află un soclu, din beton armat şi 

piatră fasonată, în formă de trunchi de piramidă, cu feţele 

uşor arcuite şi terminat cu o cornişă. Acesta se continuă cu o 

cruce impozantă, cu braţe drepte, realizată din bare groase de 

oţel îmbinate într-o reţea armonioasă. În perioada interbelică, 

monumentul era luminat feeric, pe timp de noapte, de cele 

120 de becuri, alimentate de un generator electric aflat la 

baza soclului. Întreruptă mai multe decenii iluminarea 

acestuia a fost reluată în anul 1990
41

. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din 

oraşul Buşteni („Ultima 

grenadă”) este o statuie 

amplasată în spatele 

gării. Acesta a fost 

dezvelit la 9 septembrie 

1928 şi este opera 

sculptorului Ion C. 

Dimitriu-Bârlad. Are o înălţime de cca. 5 m şi este constuit 

din beton (soclul) şi bronz (statuia, plăcile). Elementele 

componente ale acestuia sunt: baza dreptunghiulară în trei 

trepte; soclul paralelipipedic cu cornişă la partea superioară; 

statuia din bronz a caporalului Constantin Muşat, înaltă de 

1,80 m, care îl reprezintă pe erou în momentul în care arunca 

ultima grenadă. Pe placa din bronz, montată pe soclu, este 

încrustată inscripţia: „Eroilor din comuna Buşteni căzuţi în 

războiul 1916-1918”. Tot pe soclu sunt înscrise numele a 52 

de eroi căzuţi la datorie în timpul Primului Război Mondial
42

.  

 

8. ORAŞUL COMARNIC 

  

Crucea eroilor din Primul Război Mondial din Comarnic este 

amplasată în curtea bisericii din localitate. Este construită din beton şi 

marmură şi are o înălţime de 2,50 m. Aceasta este constituită din 

următoarele elemente: soclul profilat cu stâlpişori la colţuri şi cască, armă, 

sabie, cunună de laur la bază; cruce cu postament şi medalion circular. 

O inscripţie scurtă precizează dedicaţia acesteia: „1916-1918. 

Eroilor pentru patrie şi neam”. Pe monument sunt nominalizaţi şase eroi 

locali, căzuţi pe câmpurile de luptă în anii Primului Război Mondial. În 

faţa grilajului metalic este postat un tun, relicvă din acest conflict 

militar
43

.  

 

9. ORAŞUL MIZIL 

  

În semn de recunoştinţă faţă de eroii din Primul Război Mondial, pe teritoriul oraşului 

Mizil s-a ridicat un grup statuar şi a fost organizat un cimitir militar. 
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 Monumentul eroilor din Regimentul 72 Infanterie 

din Mizil este un grup statuar amplasat în parcul din centrul 

oraşului. Acesta a fost ridicat, în anul 1921, prin subscripţie 

publică, din iniţiativa unui comitet. Monumentul, înalt de cca. 

5 m, a fost realizat, de către sculptorul Ion Iordănescu, din 

beton şi bronz (grupul statuar, basoreliefurile, plăcile). 

Elementele componente ale acestuia sunt: baza din trei trepte, 

în retragere; piedestalul masiv, cu profile rotunjite lateral; 

grupul statuar din bronz, cu o înălţime de 2,70 m. Acesta este 

alcătuit din trei personaje: o femeie în costum naţional 

(Patria) cu cunună de lauri în dreapta şi steagul în stânga, un 

ostaş şi o femeie cu o carte deschisă pe genunchi. Pe latura 

stângă a piedestalului este montat un basorelief din bronz, 

care reprezintă o scenă de luptă. Inscripţia dedicativă, 

încrustată pe o placă din bronz, este fixată pe faţa 

piedestalului şi are următorul conţinut: „Eroilor din 

Regimentul 72 Inf. Onoare Vouă. Patria vă este 

recunoscătoare”. Pe piedestalul monumentului sunt consemnate numele a 1179 eroi locali: 17 

ofiţeri, 2 plutonieri, 25 sergenţi, 49 caporali şi 1086 soldaţi
44

. 

 Cimitirul eroilor din Primul Război Mondial, situat în incinta cimitirului localităţii, are o 

suprafaţă de 90 mp. Acesta cuprinde 82 de morminte, individuale şi colective, ale eroilor români 

din Primul Război Mondial. Sunt ridicate 41 de însemne, pentru 40 de ostaşi necunoscuţi şi un 

ofiţer cunoscut. Tot aici, se află o cruce, inscripţionată în română şi germană, care străjuieşte 

mormintele a 8 ostaşi germani, căzuţi, în 1916, în luptele de la Mizil
45

. 

 

10. ORAŞUL SINAIA 

  

În oraşul de la poalele Bucegilor, memoria ostaşilor căzuţi pe câmpul de luptă a fost 

cinstită prin amenajarea unor cimitire militare şi ridicarea unor monumente. 

 Cimitirul eroilor 

români din Primul Război 

Mondial din Sinaia este 

situat pe strada Eroilor şi are 

o suprafaţă de 3000 m
2
. 

Incinta este protejată de un 

gard din piatră, iar accesul se 

face printr-o poartă metalică. 

A fost amenajat în memoria 

eroilor români căzuţi la 

Clăbucet, Susai şi Predeal. 

Aici se află morminte marcate 

cu 86 de cruci din beton, 49 

pentru eroi cunoscuţi şi 37 

pentru necunoscuţi. Pe ele 

sunt înscrise numele eroilor şi 

regimentele acestora
46

. 
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 Monumentul eroilor români din Primul Război Mondial din Sinaia este amplasat în 

incinta Cimitirului eroilor români. Ansamblul comemorativ cuprinde: un basorelief, un 

monument şi două tunuri. Prima operă comemorativă este situată în apropierea intrării în cimitir. 

Aceasta este alcătuită dintr-un soclu din beton pe care a fost montat un basorelief cu un vultur 

uriaş, care ţine în gheare o cunună din lauri. O inscripţie, fixată la baza acestei lucrări plastice, 

precizează: „Aici odihnesc ostaşii căzuţi pe aceste locuri 1916-1919. Construit de Societatea 

Cultul Eroilor, Comitetul Central Bucureşti”. Cea de-a două operă comemorativă dedicată 

eroilor români din Primul Război Mondial este situată ceva mai în spate. Monumentul, construit 

din beton şi marmură, are o înălţime de cca. 8 m. Elementele componente ale acestuia sunt: 

postamentul din patru trepte; un bloc paralelipipedic terminat cu cruce; portalul din beton, cu 

arcada rotunjită la partea superioară
47

. 

Cimitire şi morminte ale ostaşilor de alte naţionalităţi au fost realizate, în 1923, în 

apropierea Cimitirului eroilor români din Primul Război Mondial. Cimitirul ostaşilor germani 

cuprinde mormintele a 15 militari, străjuite de însemne memoriale din beton. În amintirea 

acestora a fost ridicat un monument din beton, terminat cu o cruce din metal. Pe faţadă se 

întâlnesc câteva simboluri: crucea germană, chipiul, cununa cu frunze de lauri. O inscripţie 

bilingvă aminteşte dedicaţia acestuia: „15 eroi germani pentru patria lor”. Cimitirul ostaşilor 

unguri cuprinde monumentul comemorativ şi 12 însemne individuale. Monumentul, înalt de 2,30 

m, este construit din beton placat cu marmură neagră. Pe faţadă se află o frunză din stejar şi o 

inscripţie bilingvă, care menţionează: „1916-1919. 12 eroi unguri”. Un alt monument, din beton, 

înalt de 2,10 m, a fost ridicat în memoria unui soldat sârb, căzut în Primul Război Mondial
48

.   

 

11. ORAŞUL SLĂNIC 

 

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Slănic este un grup statuar 

amplasat într-un rondou de pe strada Cuza Vodă. Acesta a fost ridicat, în anul 1928, la iniţiativa 

unui comitet şi cu contribuţia localnicilor. La realizarea monumentului, sculptorul Ioan Schmidt 

Faur a utilizat betonul şi bronzul (grupul statuar, basoreliefurile). Elementele componente ale 

acestuia sunt: baza octogonală; soclul prismatic în retragere; obeliscul tronconic, cu 

ancadramente, frunze de laur în ghirlandă, friză din ove şi perle succesive; grupul statuar. Acesta 

este alcătuit dintr-un ostaş, cu baioneta la armă şi în poziţie 

de atac, precum şi dintr-un personaj feminin, simbolizând 

Victoria, cu drapelul patriei în stânga şi o cunună de lauri în 

dreapta. În ancadramentele de pe faţa şi spatele soclului au 

fost montate două basoreliefuri, care redau infanterişti la atac 

şi o scenă de luptă în zona montană. Pe latura din faţă este 

încrustată inscripţia dedicativă: „Glorie eroilor din oraşul 

Slănic căzuţi pe câmpul de onoare în timpul războiului 

pentru întregirea neamului 1916-1919”. Tot aici se află şi o 

inscripţie explicativă care menţionează numele sculptorului şi 

locul unde s-a executat turnarea în bronz: „Faur. Turnătoria 

Fr. Guran Bucureşti”. O altă inscripţie de pe latura din spate 

a monumentului precizează modalitatea de realizare a 

acestuia: „Din iniţiativa unui comitet şi contribuţia 

cetăţenilor slăniceni. 1928”. Pe feţele laterale sunt înscrişi 

203 eroi locali căzuţi în Primul Război Mondial
49

.   
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12. ORAŞUL URLAŢI 

 

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial din 

Urlaţi, operă a sculptorului Dimitrie Măţăoanu, este amplasat 

în centrul localităţii. Are o înălţime de 5,50 m şi este 

construit din: beton, piatră albă de Albeşti (piedestalul) şi 

bronz (statuia şi basoreliefurile). Elementele componente ale 

acestuia sunt: baza de plan pătrat în trei trepte; piedestalul în 

formă de trunchi de piramidă, în retragere, cu feţe concave şi 

ancadramente triunghiulare în partea superioară; statuia din 

bronz a unui infanterist, care ţine cu dreapta un steag 

deasupra capului, iar cu stânga o armă al cărei pat atinge 

piedestalul. În ancadramentele de la baza piedestalului sunt 

montate trei basoreliefuri din bronz care reprezintă: chipurile 

lui Mihai Viteazul şi Ferdinand I (faţă), o scenă de atac 

(stânga) şi acordarea primului ajutor (dreapta). Pe faţada 

principală sunt reprezentate şi câteva însemne militare din 

bronz: armă, baionete, cască, drapel, frunze de laur, dar şi 

inscripţia dedicativă: „Eroilor urlăţeni morţi în războiul 

pentru întregirea neamului 1916-1918”. Alte inscripţii sunt încrustate pe latura din spate a 

piedestalului: „Cetăţenii urlăţeni recunoscători eroilor morţi în războiul pentru întregirea 

neamului 1916-1918”; „Asociaţia Arta Română. Turnătorie Buc.”; „Doctor medic Ştefănescu 

Mihail”. Pe părţile laterale sunt nominalizaţi 154 de eroi locali căzuţi în Primul Război 

Mondial
50

.  

 

13. ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

 

Pe meleagurile Vălenilor, memoria eroilor din Primul Război Mondial a fost cinstită prin 

organizarea unui cimitir militar şi ridicarea unui monument omagial.  

Cimitirul militar din Vălenii de Munte, amplasat în 

partea sudică a oraşului, are o suprafaţă de 510 m
2
. În acest 

spaţiu au fost înhumaţi, în 1916, 84 de militari cunoscuţi, 

dintre care: 63 români şi 21 germani. Ulterior, în 1930, au 

fost reînhumaţi, într-un mormânt comun, 182 militari aduşi 

din diverse localităţi prahovene: 75 de la Apostolache, 3 de la 

Văleni, 7 de pe Muntele Bratocea, 8 de la Mănăstirea Cheia, 

38 de la Starchiojd, 2 dintr-o pădure din zona Ceptura, 49 

germani de pe Muntele Roşca.  

În perioada comunistă, liniştea acestora a fost 

tulburată prin intercalarea unor morminte civile. Peste 

aproape şase decenii, în 1988, în incinta cimitirului a fost 

ridicată o cruce din marmură albă dedicată eroilor 

necunoscuţi
51

. 

Monumentul eroilor din Primul şi al Doilea Război 

Mondial din Vălenii de Munte este amplasat într-un spaţiu 

verde din zona centrală a oraşului. Acesta a fost ridicat la 

câţiva ani după evenimentele din 1989.  
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Este construit din beton şi marmură şi are o compoziţie arhitecturală şi plastică modernă. 

Elementele componente ale acestuia sunt: platforma pătrată, cu latura de 8 m, detaşată de zona 

înconjurătoare prin patru trepte; soclul mic, surmontat de 8 cuburi, dispuse în două registre şi o 

cruce din marmură albă; compoziţia plastică, formată din patru coloane (5 m) unite la partea 

superioară într-un octogon, care sugerează cupola unui panteon. Cuburile sunt astfel aşezate încât 

din îmbinarea lor să rezulte, pe fiecare latură, câte o cruce placată cu marmură neagră. Cele opt 

cuburi par să simbolizeze provinciile româneşti: Ţara Românească, Moldova, Transilvania, 

Basarabia, Bucovina, Dobrogea, Banat, Crişana şi Maramureş. Inscripţia dedicativă este scurtă, 

dar sugestivă: „Slavă eroilor”. Pe plăcile din marmură ale monumentului, sub genericele „1877-

1878”, „1916-1919” şi „1941-1945”, sunt nominalizaţi eroii locali căzuţi pe câmpurile de 

luptă
52

.                                                                        

 Operele comemorative de război din aşezările urbane prahovene impresionează nu numai 

prin valoarea lor de simbol, ci şi prin realizarea artistică a acestora. Pe lângă faptul că exprimă un 

pios omagiu faţă de jertfa înaintaşilor, monumentele conferă o notă de originalitate aşezărilor în 

care sunt amplasate. Prin ridicarea acestor monumente, locuitorii meleagurilor prahovene şi-au 

exprimat recunoştinţa faţă de eroii neamului care, prin  sacrificiile lor, au pus o piatră de temelie 

la desăvârşirea statului naţional unitar român. 
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PRESA PRAHOVEANĂ DUPĂ MAREA CRIZA  

(1934 – 1937) 
Marian PÎRVU

*
 

 

Pe măsura ce înaintam în studierea presei prahovene interbelice, am constatat, că şi în 

cazul Marii Crize, despre care am scris în volumul anterior, există multe asemănări între zilele 

noastre şi cele de atunci. Aşa s-a întâmplat, de exemplu, cu măsurile anticriză, luate cu întârziere 

sau ineficient, la fel ca şi acum, care au fost suportate, tot din greu, de către clasele de mijloc şi 

de jos ale societăţii româneşti. 

Majoritatea articolelor care abordează această tematică, a ieşirii din criză, semnalează 

sacrificiile prin care au trecut oamenii cu pregătire profesională redusă, numiţi „lucrători 

manuali”, dar şi cei angajaţi ca funcţionari ai statului, deci, cu studii cel puţin medii, adică 

„bugetarii”. Existau numeroase proteste publice faţă de măsurile restrictive ale guvernelor vremii 

şi se solicitau soluţii mai blânde care să nu lovească tocmai pe cei defavorizaţi. „Gazeta 

Ploieştilor”, din 4 martie 1936, prin articolul Agitaţia profesorilor secundari locali, se ridica 

împotriva noilor tăieri de salarii. Guvernul pregătea „reducerea de salarii prin neplata 

gradaţiilor şi a definitivatului, deoarece drepturile legale n-au fost respectate de 9 ani de zile. 

Această tratare vitregă se aplică numai membrilor corpului didactic, însemnând crearea de 

salariaţi năpăstuiţi de alţi privilegiaţi ai statului. Este exemplu grav de anarhie dat de sus în jos 

şi semn al disoluţiei naţionale prin neînţelegerea rolului cultural şi prin răpirea dreptului celor 

ce o pregătesc în care scumpetea vieţii a depăşit limita suportabilă”
1
. 

     Un alt ziar local, „Curentul Prahovei”, din 12 octombrie 1934, deplângea, în articolul 

Situaţia şomajului la Ploieşti, inconsecvenţa în tratarea şomajului prahovean: „Cum atât şomerii 

manuali, cât şi cei intelectuali, insistă să fie plasaţi la lucru chiar în condiţii modeste de 

salarizare... delegatul muncitorilor organizaţi, Mitică Niculescu, spune că sunt încă funcţionari 

şi muncitori lipsiţi complet de mijloace, care solicită posturi, astfel că afirmaţia că nu mai există 

şomaj este neîntemeiată”. În continuare, se preciza: „Comitetul de şomaj hotăreşte să se facă o 

intrevenţie la Casa de asigurări sociale spre a se elibera cota care se cuvine pentru ajutorarea 

şomerilor. De asemenea, se va interveni la Camera de comerţ pentru alimentarea fondului de 

şomaj şi ajutorarea funcţionarilor comerciali”
2
. 

     La rândul lui, ziarul „Ploieştii”, din 4 martie 1933, îşi expunea punctele de vedere legate 

de impunerea unor reduceri drastice în producţia de petrol şi în prelucrarea acestuia. Limitarea 

producţiei de petrol este un articol de analiză pertinentă, făcută de un specialist din vremea 

respectivă, anume  Cristel Ceauşoglu, care se declara mulţumit de acordul încheiat la Paris
3
. 

     Ieşirea din Marea Criză s-a făcut cu eforturi crâncene, dar ea nu s-a încheiat nici măcar în 

1936, după cum arăta presa prahoveană din perioada respectivă, cu toate aprecerile deja 

binecunoscute, care încheiau fenomenul pe la 1933. Impasul social-economic se mai resimţea 

încă în anii 1934- 1936, trezind, uneori, temeri trăite în apogeul crizei de la începutul deceniului 

al patrulea, din secolul al XX-lea şi genera diverse reacţii, în multiple planuri ale societăţii 

româneşti. Unele încercări de stingere a nemulţumirilor au declanşat adversităţi sonore, precum 

cele ocazionate de propunerile lui Grigore Iunian, şeful Partidului Radical Ţărănesc. Acesta 

observa decalajul exagerat dintre preţurile din agricultură şi cele din industrie, fapt ce 

dezavantaja, în mod evident, pe producătorii agricoli. De aceea, omul politic respectiv considera 

că soluţia era creşterea preţurilor la bunurile agricole, pentru echilibrarea raportului dintre rural şi 

urban şi pentru o apropiere întrte cele două medii sociale.  

                                                 
*
 profesor gradul I, Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti, judeţul Prahova. 
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 Autorul articolului menţionat mai sus, era împotriva acestei măsuri, pe care o vedea ca pe 

o sursă de inflaţie şi de slăbire a întregului sistem economic. „Bieţii orăşeni – care Dumnezeu 

ştie dacă trăiesc mai uşor ca sătenii – se află în situaţii similare dificile”
4
. 

     Deosebit de acid se arată şi articolul Guvernul liberal a făgăduit economii, apărut la 8 

martie1934, în acelaşi ziar plin de combativitate care era intitulat „Ploieştii”. Pe prima pagină se 

atenţiona că: „Până acum nu s-a văzut nicio pornire serioasă în această direcţie. Din contră, 

numărul miniştrilor şi subsecretarilor de stat, care a trecut de 30, ne îngrijorează, după cum ne 

nemulţumeşte modul cum se administrază judeţul nostru, unde se petrece desfrâul averii publice. 

Vedem că opera de legiferare sănătoasă întârzie, că guvernul n-are preparate reformele 

trâmbiţate prin program. Legea administraţiei, care trebuia să aibă prioritate, s-a amânat. 

Legea conversiunii, menită să liniştească ţara punând capăt diviziunii locuitorilor ei, nu-şi are 

găsită încă formula fericită, cu toate proclamaţiile răsunătoare din toate ocaziile. Guvernului 

liberal îi lipseşte de netăgăduit unitatea de conducere, iar disensiunile dintre bătrâni şi tineri au 

ajuns la situaţii care plesnesc. O luptă internă, în împrejurările actuale, ne face să prevedem că 

opera de refacere, la care s-a angajat Partidul Liberal, nu va putea nici pe departe să fie atinsă, 

periclitându-se interesele vii ale ţării”
5
. 

      În aceeaşi publicaţie se emiteau îndoieli faţă de măsurile impetuoase aplicate la Ministerul 

Instrucţiei Publice de către dr. C. Angelescu, aflat în plină campanie de reînfiinţare a şcolilor şi a 

posturilor didactice. În articolul Calitate, nu cantitate!, autorul anonim se arăta neîncrezător în 

seriozitatea iniţiatorului unor astfel de măsuri, observând o contradicţie redutabilă între politica 

de reduceri a cheltuielilor pentru bugetari şi relansarea învăţământului de stat, plănuită de dr. 

Angelescu. „Ne trebuie calitate, nu cantitate de învăţământ, aşa cum, foarte just, s-a exprimat  

un om al şcolii”
6
. 

      Nesiguranţa acestor măsuri era alimentată şi de lupta internă, din cadrul P.N.L., aflat la 

guvernare. Şeful partidului, C. I. C. Brătianu, nu se arăta consecvent cu poziţiile sale şi venea, de 

multe ori, în conflict cu Gheorghe Tătărescu, fruntaş al P.N. Liberal, dar care se afla pe alte 

poziţii decât „bătrânii liberali”. Articolul În jurul modificării Constituţiei, apărut în ziarul 

„Ploieştii”, din 28 iunie 1935, arăta lipsa de cooperare dintre C. I. C. Brătianu şi Gh. Tătărescu, 

divergenţele dintre ei şi efectele acestora asupra partidului aflat la guvernare şi care se angajase în 

scoaterea României din criză. Se mai atrăgea atenţia asupra schismei ce se produsese în P.N.L., 

prin formarea P.N.L.- Georgist, al lui Gheorghe Brătianu, care se pronunţa pentru menţinerea 

Constituţiei existente din 1923. 

     O risipire a forţelor destinate relansării economice se făcea simţită şi pe plan internaţional, 

după cum sesizau unele ziare locale. În schimb, „Gazeta Ploieştilor” a dovedit o orientare lipsită 

de inspiraţie, în contextul anilor ’30, prin compromisuri şi erori de judecată în analizele publicate. 

Aşa de exemplu, în numărul din 23 mai 1936, redacţia ziarului se alarma în articolul Criza şi 

şomajul, semnalând un pericol inexistent, de creştere a pericolului comunist în România. „Se 

descoperă mereu nuclee cu scopuri subersive, asociaţii comuniste etc. S-a făcut dovada că toate 

aceste cuiburi periculoase naţiei sunt dirijate dinafară, de unde primesc şi fonduri importante. 

Deci, e de înţeles cât de uşor poate prinde propaganda dăunătoare în rândurile celor cu moralul 

slăbit din cauza inaniţiei. Problema nu se poate rezolva numai cu bune intenţii în numeroase 

discursuri, ci cu mijloace eficiente, în ajutorul şomerilor intelectuali”
7
. 

     Inoportunitatea acestui organ de presă se arată şi mai gravă atunci când se elogiază 

prietenia dintre Hitler şi Mussolini, cei care se aflau în plină ascensiune şi care înşelau multe 

medii în vremea aceea.  
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6
 Idem. 

7
 „Gazeta Ploieştilor”, 23 mai 1936, p. 2. 

 



 

240 

 Articolul Fuhrerul şi ducele, din 1 octombrie 1936, face aprecieri optimiste, dar alte ziare, 

mai ales „Ploieştii”, observă, cu perspicacitate, direcţia nefastă, impusă de extremismul din 

Germania şi Italia, ce ducea către un nou război mondial. Astfel, era demascată escaladarea 

conflictului politico-militar declanşat de Japonia în Extremul Orient, unde apăruse statul 

Manciuria, acaparat de Japonia după ce a cauzat mari pierderi Chinei şi U.R.S.S., după cum arăta 

un articol din pagina externă a ziarului „Ploieştii”, din 3 februarie 1934. „Japonia îşi urmăreşte 

cu persistenţă planul de cucerire a teritoriului chinez. Ştirea constituirii Imperiului Manciurian, 

de altă parte, o verigă a planului japonez, n-a mai produs nicio surpriză pentru diplomaţia lumii, 

care stă mută la actele de provocare ale Imperiului. Se spune că Hitler dă semnalul recunoaşterii 

noului împărat manciurian. Dar Japonia nu este mulţumită. În calea expansiunii sale pe 

continent vede duşmănia Rusiei Sovietice. Provocaţiunile continuă şi relaţiile dintre cele două 

state sunt încordate, vorbind mereu de război. În ce priveşte Rusia Sovietică, nu mai este mister 

că posedă o armată bună şi că e înzestrată cu toate cuceririle ştiinţei. Aceasta au afirmat-o 

experţii francezi şi americani. De altă parte, legăturile Rusiei cu America, reluate de curând, nu 

se ştie ce complicaţii mai pot aduce Japoniei, deopotrivă cu ridicarea poporului chinez”
8
.  

 Tot acolo erau prezentate înscenările lui Hitler, care scosese Germania din Societatea 

Naţiunilor pentru a-şi impune linia agresivă, provocatoare, la adresa întregii omeniri. Desigur că, 

în acest fel, ziarul „Ploieştii” arăta tuturor că legăturile lui Hitler cu Mussolini şi cu Japonia 

militaristă, formau  o alianţă tenebroasă, vinovată de ameninţarea cu o mare catastrofă asupra  

celorlalte ţări. 

     După cum se ştie, începând cu 1933, Societatea Naţiunilor a făcut demersuri insistente 

pentru semnarea unui Pact internaţional de pace mondială, în cadrul unei Conferinţe a dezarmării. 

La acest subiect, a contribuit şi invocarea temerii faţă de extinderea comunismului, care era luată 

în serios de ziarul „Gazeta Ploieştilor”, care se dovedea a fi o tribună mincinoasă, luând apărarea 

celor doi lideri malefici, Hitler şi Mussolini. Luările de poziţie anticomuniste uitau de interesele 

României şi se axau pe împiedicarea, cu orice preţ, a revoluţiei bolşevice generale. Desigur că, 

până la urmă, Conferinţa pentru dezarmare, nu a avut aderenţi şi întregul proiect a fost abandonat, 

fapt ce demonstra,  în mod evident, lipsa de susţinere a păcii lumii. 

     Ziarul ploieştean mai surprindea şi alte situaţii politice conflictuale datorate, mai ales, 

Germaniei hitleriste şi Italiei mussoliniene, care se pregăteau pe mai multe „fronturi” pentru 

război. Astfel, chiar dacă reprezenta un dictator cu ambiţii mai mici decât cele ale lui Mussolini, 

conducătorul Austriei, Cancelarul Dolfuss,  nu accepta să cedeze „frâiele” ţării sale lui Hitler, 

fiind înlăturat cu brutalitate de naziştii locali, susţinuţi de führer. În activitatea aceleiaşi „Gazete” 

apăreau şi alte deficienţe de opinie datorate antisemitismului şi extremismului politic, capcane 

tentante şi astăzi pentru unii militanţi din diferite colţuri ale lumii şi chiar din ţara noastră.  

 Mai sunt multe de spus despre presa prahoveană anterioară Marii Conflagraţii, dar ne 

rezervăm pentru un alt studiu, în care să observăm şi percepţiile publiciştilor locali referitoare la 

ce s-a întâmplat după 1938, în România şi în afara ei. 

     Aspectul general al formatului ziarelor din Prahova, este al unui Buletin de ştiri de patru 

pagini, ceva mai mari decât pliantele din zilele noastre. Rareori apar fotografii alb-negru şi, de 

regulă, numai în anumite publicaţii, precum „Gazeta Ploieştilor” şi „Imparţialul”. Conţinuturile 

sunt structurate către o informare obiectivă a cititorilor în legătură cu evenimentele cotidiene şi 

mai apar, din când în când, articole preluate din jurnalele bucureştene, cu circulaţie naţională, aşa 

cum erau „Universul” şi „Adevărul”.  Existau, uneori, poziţii critice faţă de acestea, uneori cu 

tentă ironică, persiflantă, iar diferenţele sunt mult prea evidente pentru a fi tăgăduite. Avem un 

exemplu în ziarul „Imparţialul”, care, în numărul din 5 iulie 1935, abordează, pe prima pagină, în 

articolul intitulat Politica Germaniei şi o anumită presă, două analize concomitente. Una se 

referea la rapoartele dintre marile puteri: Marea Britanie, Franţa, Germania, dar şi Italia. 

                                                 
8
 „Ploieştii”, 3 februarie 1934, p. 1. 
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 Cealaltă era referitoare la modul de abordare a acestui subiect de către aşa numita „presă 

din Sărindar”, adică venită de la Bucureşti: „Accesul de francofilism de care e cuprinsă, de la o 

vreme, presa din Sărindar surprinde, desigur, pe cei neobişnuiţi cu evoluţiile sincer democratice 

ale acestei prese”
9
. 

     De altfel, o caracteristică a stilului jurnalistic al perioadei interbelice a fost utilizarea 

limbajului condimentat cu invective, ironic, pamfletar, prin care se urmărea atât menţinerea 

interesului cititorilor, cât şi criticarea ascuţită a unor personaje surprinse în ipostaze negative, 

„bune” de atacat şi demascat. 

     O altă caracteristică a celor scrise în presa prahoveană era aceea a sincerităţii, cu care se 

abordau diverse teme, situaţii sau persoane. Aşa de exemplu, tot ziarul „Imparţialul”, din 5 iulie 

1935, care, în articolul Inconscvenţele domnului Dinu Brătianu, lansează un atac la adresa şefului 

liberal, C. I. C. Brătianu, prezentat în mai multe situaţii cu totul nefavorabile.Este de remarcat că, 

fără să fie o denigrare la adresa liderului politic respectiv, articolul scotea în evidenţă inconstanţa 

greu de înţeles a acestuia, care era „aci reconciliere, aci lună de miere”
10

. 

     În final, putem aprecia că, printr-o lectură atentă, răbdătoare şi prin integrarea subiectelor 

în context mai larg, fiecare publicaţie în parte are un rol definit şi poate reprezenta o sursă 

importantă de informare asupra trecutului, dar care trebuie însoţită de o documentare riguroasă, 

pentru a evita intrepretările greşite sau înşelate de aparenţele momentului studiat. 
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ACTIVITĂŢI RECREATIVE ALE PETROLIŞTILOR PRAHOVENI 

ÎN ANII  ’30-’40 
 

                  dr. Mihaela SUCIU
*
 

 

I. CONTRIBUŢIILE COMPANIILOR PETROLIFERE ÎN PLAN SOCIAL 

 

 Ploieşti, capitala „aurului negru”, a constelaţiilor de rafinării - 14 la număr, atrage ca un 

adevărat magnet, pe parcursul sec. al XX-lea, mii de oameni atât din zona Prahovei şi din 

localităţile învecinate Ploieştiului, cât şi din alte zone ale ţării. Stabiliţi aici, împreună cu familiile 

lor, muncesc, urmează şcoli de calificare profesională şi devin, în timp, cei mai buni cunoscători 

şi specialişti ai preţiosului zăcământ. Formează o întreagă pleiadă care îşi transmit filonul 

pasiunii profesiei lor din generaţie în generaţie, în cadrul celor mai mari şi prolifice companii 

petrolifere din ţară. La rândul lor, companiile au gândit şi au aplicat proiecte îndrăzneţe, 

constructive, stimulative în plan social, printr-o nobilă implicare, în acţiuni care vizau suportul 

material în situaţii limită, dar şi ample activităţi culturale, spirituale şi sportive. 

 Studiul pe care l-am aprofundat pe acest palier relevă o intensă şi considerabilă 

preocupare a acestora în sfera socialului. Companiile nu erau interesate strict doar de atingerea şi 

depăşirea parametrilor de producţie, de beneficiile economice obţinute, ci au deschis o largă 

paletă de preocupări şi acţiuni demonstrate prin perfecţionarea profesională a întregului personal 

şi a administrării active a timpului liber. Raţiunea organizării unor activităţi de acest tip urmează 

o logică firească, specifică lumii afacerilor, prin care munca se împleteşte cu manifestări activ-

recreative şi de divertisment. Scopul desfăşurării acestora are la bază ideea conform căreia, un 

personal mai bine calificat şi motivat social contribuie la creşterea şanselor pentru a obţine un 

randament maxim, cu consecinţe financiare profitabile companiilor. Conceptul şi criteriile există 

şi astăzi în corporaţiile multinaţionale, doar că a fost redefinit prin formula „team – building”. 

 Raţionamentul are la bază un tip de egoism specific capitalismului, dar reuşeşte să 

transmită şi efecte pozitive actorilor implicaţi în efortul perfecţionării profesionale, 

determinându-i să accepte influenţele mentalităţii occidentale şi a politicii promovate de 

companiile petrolifere interesate să aibă angajaţi performanţi, pe fidelitatea cărora se bazau 

proiectele lor profitabile. Petrecerea timpului liber în acţiuni care aduceau satisfacţie în plan fizic, 

mental şi spiritual aveau ca obiectiv crearea unei imagini de mulţumire, împlinire şi fidelizarea 

personalului. Interesul companiilor - de orice factură ar fi fost - era uriaş în competiţia 

permanentă pentru profit şi calitate, elemente determinante în definirea reuşitei în afaceri. 

Factorii de succes din zona socialului constituie obiectivul urmărit în acest studiu susţinut în mare 

parte de bogate surse inedite.  

 Reperele alese pentru a demonstra realizările acestui segment sunt companiile „Astra 

Română”, „Concordia” şi „Româno Americană”. Informaţiile de arhivă sunt complexe şi 

evidenţiază diversitatea activităţilor, caracteristicile comune şi diferenţele politicilor promovate 

de aceste companii. Platforma de programe şi sistemele de organizare socială ale acestora sunt în 

mare măsură asemănătoare, însă, printr-o analiză comparativă, se remarcă anumite diferenţe în 

stil şi abordare.  

 Cele patru societăţi au dezvoltat proiecte multiple, generoase, care au răspuns situaţiilor 

ivite de-a lungul timpului, în mod deosebit în perioade de mari convulsii sociale  provocate de 

„marele război”, de criza economică mondială din anii 1929–1933 şi de cea de-a doua 

conflagraţie. Mai ales, în perioadele critice au făcut efortul de a menţine vie speranţa şi spiritul 

propriilor angajaţi. 

                                                 
*
 profesor, Şcoala Gimnazială Strejnic, judeţul Prahova. 
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II. „ASTRA ROMÂNĂ” ŞI „ CONCORDIA” 

 

 Cele două companii şi-au lăsat o amprentă adâncă în paginile istoriei naţionale, prin 

contribuţia la dezvoltarea economică a zonelor unde s-au stabilit, prin modul în care au 

demonstrat un foarte modern management, dar şi prin implicaţiile sociale, care derivă din 

întreaga lor activitate. Sunt două companii remarcabile, care reuşesc să cuprindă o vastă gamă de 

activităţi şi preocupări, însă „Astra Română” se distinge ca una din cele mai mari rafinării la 

nivel local şi naţional. Realizarea unei schiţe portret şi rememorarea istoriei acesteia aduc dovezi 

despre valoarea şi competitivitatea sa atât în plan economic, cât şi social. Prezentarea acţiunilor, 

prin prisma celei de-a doua perspective întreprinse de „Astra Română” şi „Concordia”, 

evidenţiază asemănările numeroase dintre cele două companii. 

 În primul deceniu al sec. al XX-lea se află alături de „surorile” lor în acţiuni care vizează 

acordarea unui sprijin în situaţii deosebite, chiar şi în afara graniţelor ţării. Edificator este actul de 

subscripţie din 1910, iniţiativă care le-a alăturat pe toate în donarea unei sume de bani necesare 

victimelor inundaţiilor din Paris
1
. Foarte active sunt şi în vremea marilor încercări ale Primului 

Război Mondial (1914-1918), a situaţiilor inedite survenite pentru România în perioada 

neutralităţii (1914- 1916). Astfel, la solicitarea guvernului, din 6/19 mai 1916, „Concordia”, 

alături de „Vega” şi „Creditul Petrolifer”, subscriu suma de 750 000 lei pentru Împrumutul 

Naţional şi, în acelaşi an, contribuie cu 231 500 lei la renta „Despăgubirilor pentru Război”
2
. 

 O contribuţie asemănătoare, în anii Primului Război Mondial, o are şi „Astra Română”, 

care în iarna anului 1918, răspunde la subscripţia lansată de Primăria Ploieşti pentru ajutorarea 

săracilor de Crăciun, cu suma de 100 lei
3
. În deceniile interbelice sunt numeroase situaţiile în 

care interesele sociale ale celor două companii se intersectează. La 7 mai 1920 subscriu la 

„Împrumutul Refacerii sau Consolidării”, unde „Astra Română” donează 20 milioane lei, sumă 

pe care o împarte în mod egal la „The Bank of Romania” şi, respectiv, „Banca Comercială 

Română”, iar „Concordia” pe lângă subscriere acordă şi o importantă donaţie financiară Şcolii 

de maiştri sondori din Câmpina (înfiinţată la 1904) pentru construirea unei clădiri. 

 Gestul similar este repetat de „Astra” în 1921 când, de asemenea, contribuie cu o sumă 

importantă pentru aceeaşi şcoală, plus o altă sumă de bani, la fel de necesară, acordată Şcolii 

Industriale de Ucenici nr. 2 Ploieşti
4
. În 1926 ambele societăţi oferă bani pentru ajutorarea 

copiilor basarabeni. „Astra Română” reuşeşte să susţină această cauză cu 24 700 lei, iar 

„Concordia”, prin directorul său Ion Marinescu, donează câte 1 500 lei lunar, din decembrie 

1935 până în iulie 1936, pentru „înfometaţii din Basarabia şi Moldova”, modalitate prin care a 

răspuns apelului „Crucii Roşii”
5
.  

 În perioada anilor ’20- ’30, s-a remarcat la „Astra Română” o preocupare foarte atentă 

acordată angajaţilor străini în asigurarea unor condiţii de trai decente în ţară, dar şi în susţinerea 

financiară a familiilor acestora rămase acasă, de exemplu, în Olanda. La vremea respectivă, cei 

mai mulţi dintre angajaţii străini erau veniţi din Olanda. Au existat numeroase situaţii, în care 

acestora li se acordau, la angajare, salarii mai mult decât decente, la care se adaugau numeroase 

bonificaţii
6
.  Astfel, salariul de bază se ridica, în acea perioadă, la suma de 4 000 de lei, plus 

„alocaţiune” de 11 000 de lei, ajungând la un total de 15 000 de lei, sumă la care angajaţii 

români, de exemplu inginerii, ajung în jurul anilor 1935- 1936. Bonificaţiile gratuite vizează 

„locuinţă, lumină, încălzitul după normele stabilite pentru schelă, ca şi asistenţa medicală din 

partea medicului societăţii”.  

                                                 
1
 MPR, nr.4/1940, p. 142. 

2
 Idem, nr. 9/1916, p. 401. 

3
 C. Dobrescu, M. Rachieru, Istoria Rafinăriei „Astra Română”Ploieşti, Ploieşti, Editura Cartea de Nisip, 1998. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr. 9/1920-1923, f. 9, document inedit. 
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 Îşi afirmă interesul şi faţă de activitatea practicanţilor, fie ingineri sau ucenici, viitori 

angajaţi aflaţi în serviciul său care, în perioada anilor 1928- 1930, înregistrează un număr 

considerabil, majoritatea fiind străini, mai exact, olandezi. Observaţiile înscrise în rapoartele 

lunare s-au dovedit deosebit de interesante, chiar dacă în mare parte sunt lacunare, acestea scot în 

evidenţă diverse aspecte referitoare la atitudine. Este o preocupare remarcată doar la această 

companie, care pune accent şi pe alte trăsături sensibile ale fiinţei umane. Nu se opresc în a 

evalua un viitor lucrător doar la capacităţile sale strict de specialitate, ci îşi exprimă interesul şi 

asupra comportamentului acestuia la locul de muncă. De exemplu, se fac menţiuni de genul:  „În 

ultima lună a lucrat la laborator. Este capabil, conştiincios şi silitor”, sau: „…este un om 

inteligent, dar vorbeşte prea mult”, „…este timid, dar zelos”, „este tăcut şi punctual”
7
. 

 Toate aceste rapoarte sunt însoţite de recomandări, adesea favorabile olandezilor, care se 

puteau întoarce la Haga, pentru a-şi continua munca în baza cunoştinţelor dobândite prin 

efectuarea pregătirii practice în România. La momentul de debut al marii depresii economice 

mondiale, în 1929, toate societăţile impun măsura de a participa la ajutorarea şomerilor, 

contribuind cu câte 2 lei pe săptămână de fiecare salariat aflat în serviciu la ateliere, rafinării sau 

schele, iar din 1931 suma se majorează cu 1 leu de fiecare angajat. Tot în 1929,  „Concordia” se 

angajează cu o donaţie de 1 000 de lei pentru elevii Şcolii Superioare de Comerţ din Ploieşti, în 

perioada sărbătoririi Crăciunului
8
. Marea criză economică mondială a anilor 1929- 1933, a dus la 

disponibilizări masive ale muncitorilor, fapt care a preocupat conducerile tuturor societăţilor 

petrolifere din România care s-au străduit, în condiţii economice extrem de dificile, să acorde o 

minimă protecţie socială. De exemplu, „Astra Română” a acordat bonificaţii benevole, în funcţie 

de salarii, care erau dintre cele mai bune în întregul sistem al rafinăriilor
9
. 

 Raportând la epoca respectivă, este un act de maximă importanţă socială, în condiţiile în 

care criza a creat un dezastru uriaş. Mai mult decât atât, în acele vremuri prea puţini dintre actorii 

economici, cu excepţia celor din industria petroliferă, erau interesaţi de o reală protecţie socială 

pentru angajaţii lor. Menţinând o constantă în sfera preocupărilor sociale, compania „Astra” a 

acordat „pentru scumpirea traiului”, care includea chiria lunară, lemne de foc şi o alocaţie care 

era stabilită pentru un salariu de 400 lei. Alocaţia exista însă şi pentru salarii mai mari, de 1 000 

lei, însă un aspect interesant constatat, îl reprezintă modalitatea de fixare a acesteia, în funcţie de 

starea civilă. Celor căsătoriţi li se acorda un ajutor de 6 000 m
3
 lemne de foc, iar celor 

necăsătoriţi li se distribuiau doar 3 000 m
3
 de lemne de foc

10
. Un real interes a manifestat şi faţă 

de viaţa socială a funcţionarilor săi, prin construirea a numeroase locuinţe decente şi confortabile 

pentru aceştia, care erau numite de localnici  „Colonia Astra Română”. 

 

III.  DEZVOLTAREA PROGRAMELOR CULTURALE 

 

 Pe parcursul celor două decenii interbelice, societăţile petrolifere dezvoltă programe 

culturale, de educaţie spirituală şi sportive de amploare, atrăgând, în modul acesta, un număr tot 

mai mare al propriilor angajaţi pentru a-şi petrece timpul liber într-un mod activ şi instructiv- 

educativ. Constituirea unor baze şi, respectiv, asociaţii sportive devenise o preocupare comună 

tuturor companiilor, însă diferă prin numărul de filiale, modul de organizare, administrare şi 

evenimente susţinute. „Concordia” a înfiinţat cluburi sportive care dispuneau de terenuri 

amenajate, unde activau cu o frecvenţă bine stabilită echipe de volei, fotbal, atletism, hochei, 

tenis de câmp, cu o componenţă formată din funcţionari şi lucrători din diferite departamente
11

. 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr.12/1928- 1929, f. 2-4. 

9
 C. Dobrescu, M. Rachieru, op. cit. 

10
 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr.10/1929, f. 4, 8, 9. 

11
 Dan Ovidiu Pintilie, Istoricul societăţii „Concordia”. 1907- 1948, Ploieşti, Editura Universităţii Petrol şi Gaze, 

2007. 



 

245 

 La schela din Gura Ocniţei, deţinea o arenă de tenis şi un teren de sport, care se întindeau 

pe o suprafaţă de 300 mp şi unde accesul era permis doar personalului tehnic şi de conducere. An 

de an, în luna iunie, pe stadionul ploieştean se organiza sărbătoarea sportivă  „Ziua Concordiei”, 

care aducea un plus de diversitate şi bucurie prin cursele de biciclete, jocuri de popice, atletism, 

fotbal şi volei. Regulamentul permitea participarea copiilor cu vârstă de până la 15 ani, juniori 

între 15–18 ani şi seniori peste 18 ani. Momentul culminant al serbărilor era întotdeauna cel al 

acordării premiilor şi a cupei câştigătoare a turneului de fotbal
12

. 

 „Astra Română” se distinge prin proiecte de anvergură în planul acţiunilor sportive. 

Filialele ei erau extinse pe o arie vastă, cuprinzând Ploieşti, Câmpina, Moreni, Ceptura, Ochiuri, 

Boldeşti, Constanţa. De pildă, la Moreni, până în jurul anilor 1915- 1920, nu se putea discuta 

despre o activitate sportivă organizată. Aceasta se dezvoltă odată cu apariţia societăţilor străine, 

care începuseră să-şi construiască colonii pentru oamenii lor, în primul rând cazinouri (nu cu 

percepţia din zilele noastre) şi cluburi bine înzestrate
13

. În acea vreme, înzestrarea acestora era 

compusă din ştranduri, terenuri de golf, iar cazinourile erau deschise de societăţile petrolifere, 

cum sunt: „Concordia” căreia îi aparţinea cazinoul cu acelaşi nume de la Schela Mare; cazinoul 

„Creditul Minier” Moreni – clubul Flacăra 1; cazinoul „Astra Română” Moreni – clubul 

Flacăra 2, toate adevărate lăcaşuri culturale unde se desfăşurau piese de teatru, coruri, programe 

cu solişti de muzică uşoară şi populară
14

. Baza sportivă a fiecărei filiale era compusă dintr-o serie 

de terenuri destinate activităţilor sportive, cu mici diferenţe între ele. La Ploieşti exista popicărie, 

teren de tenis şi ştrand; la Câmpina-teren de fotbal; la Moreni-teren de fotbal, tenis şi popice, iar 

accesul era deschis doar celor 60 de membri; la Gura Ocniţei existau terenuri de tenis destinate 

doar personalului tehnic şi de conducere
15

. Politica firmei pentru menţinerea şi dezvoltarea 

acestui vector important a determinat-o să impună obligativitatea fiecărui membru de a contribui 

cu suma de 80 lei şi de a purta insigna societăţii
16

. O bază mult extinsă pe 11 ha, cu o dotare de 

excepţie pentru club şi teren sportiv se distinge la Snagov şi este inaugurată la 26 iunie 1936. 

Transportul către Snagov era susţinut cu autovehicule închiriate care plecau din puncte fixe.  

 În toţi anii interbelici, aici au fost organizate meciuri de fotbal, volei, atletism, nataţie, 

canotaj, tenis. Pentru fiecare sport erau organizate concursuri în care se disputau diverse cupe, de 

exemplu: cupa challenge „Otto Stern”, iniţiată chiar de directorul societăţii; pentru proba de 

volei - cupa „Gartner”; la nataţie cupa „Optimus Narator”
17

. Toate aceste cupe puse în joc 

dispuneau de regulamente care întotdeauna erau respectate, aşa încât au creat o prestanţă 

deosebită întrecerilor sportive. Cupa challenge „Otto Stern” are o istorie deosebită. Este creată în 

1932, când directorul general Otto Stern o donează funcţionarilor societăţii. În 1935, dispune ca 

echipa care va câştiga cupa 3 ani consecutiv, să intre definitv în posesia ei. Pentru prima oară 

cupa se dispută chiar în anul apariţiei sale, când revine echipei I Bucureşti, câştigătoarea la tenis, 

şi în posesia căreia rămâne până în 1933. În anii 1934 – 1935 este câştigată tot la tenis de echipa 

II Ploieşti
18

. Adept al unui management riguros, directorul general constituie un comitet de 

organizare şi unul de arbitraj. Seriozitatea unei companii este dovedită şi de propunerile de 

petrecere a timpului liber într-un mod plăcut şi activ, aşa încât, cum era şi firesc, cupa beneficiază 

de un regulament. Comitetul de organizare îl are ca preşedinte pe dr. Alexander Miller şi o serie 

de membri, între care distingem personalităţi ale societăţii precum: Helmut Binder, William 

Bolton, Edward Page, Dumitru Pecici, Constantin Capşa. Numele membrilor demonstrează 

predominanţa personalului de conducere străin. 

                                                 
12

 Ibidem. 
13

 Traian Pavel, Tatiana Pavel, Moreni-Oameni-Petrol, Ploieşti, Editura Prahova, 2009, p. 66. 
14

 Ibidem, p. 55 
15

 C. Dobrescu, Istoricul Societăţii „Astra Română”. 1880 – 1948, Ceraşu, Editura Scrisul Prahovean, 2002. 
16

 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr.23/1940- 1941, f. 17. 
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 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr.5/1935, f. 29. 
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 Muzeul Naţional al Petrolului Ploieşti, Programul concursurilor sportive pentru Cupa Challenge Otto Stern, 

partea a doua, tenis, f. 199. 
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 Componenţa comitetului de arbitraj nu diferă prea mult, în sensul că întâlnim aproape 

aceiaşi oameni: Constantin Capşa, Edward Page, Traian Rădulescu, la care se adaugă şi patru 

membri supleanţi. Sarcina comitetului era interpretarea şi aplicarea regulamentului
19

. În 

Regulament se face precizarea, la primul punct, că se dispută anual „între trei grupări alcătuite 

din funcţionarii(ele) societăţii şi va fi căştigată de gruparea care va acumula cel mai mare 

număr de puncte la probele programate pentru concursurile anuale şi va fi păstrată timp de un 

an de acea grupare. În cazul când cupa va fi căştigată de o grupare trei ani consecutiv, intră în 

posesiunea definitivă a grupării respective”
20

. Modul de alcătuire al celor trei grupări cuprinde 

întreaga arie de desfăşurare a activităţii de producţie: grupa I era formată din Biroul Central – 

secţia Bucureşti; grupa a II-a avea în componenţă Direcţia Tehnică şi schelele de producţie 

Boldeşti, Câmpina, Ceptura, Moreni, Ochiuri, iar grupa a III-a aparţinea rafinăriei şi staţiilor de 

export – secţiile Constanţa, Giurgiu, Ploieşti
21

. Tot aici sunt înscrise şi atribuţiile comitetului 

organizator care fixează data, locul competiţiilor, întocmeşte normele care stau la baza susţinerii 

diferitelor probe. În sarcina aceluiaşi comitet se află şi numirea oficialilor, adică arbitri, 

judecători, cronometrori, starter. Sunt prevăzute norme pentru probele de atletism, nataţie, tenis, 

divizate pe categorii „domni şi doamne”. Conţinutul său prezintă detalii, care se referă la 

susţinerea corectă a probelor. 

 Un exemplu, în acest sens, îl constituie punctul 7 care aduce lămuriri asupra înscrierii. 

Fiecare concurent avea dreptul de a participa „la maxim 6 probe din cele 3 categorii sportive 

(atletism, nataţie, tenis)... repartizate după libera sa alegere, însă maxim la câte 3 probe din 

categoria atletism şi nataţie şi maxim 2 probe din categoria tenis”
22

. Se fac precizări şi pentru 

situaţia în care apare egalitate de puncte între două grupări. „Dacă în orice categorie de probe 

există egalitate de puncte între două grupări, punctele fixate pentru locul în chestiune şi cel 

următor vor fi împărţite în mod egal între ele. Cupa va fi acordată grupării care va acumula cele 

mai multe puncte la cele 3 categorii de probe. În cazul când există egalitate de puncte între 2 

grupări care au întrunit cel mai mare număr de puncte, cupa va fi deţinută de ambele grupări în 

comun, timp de un an, exceptând cazul când una din ele ar fi deţinătoarea cupei pe anul 

precedent, în care caz ea o va putea păstra timp de 1 an. În ambele cazuri însă, anul în chestiune 

nu va conta în vederea păstrării definitive a cupei, conform art.1, deoarece cupa nu a fost 

căştigată de o singură echipă”
23

. Este de remarcat ultima condiţie: „înaintea începerii 

concursurilor, fiecare participant va primi un exemplar al prezentului regulament şi programul 

scris sau tipărit al concursurilor, înţelegându-se că fiecare concurent a luat cunoştinţă de 

conţinutul lor şi că acceptă fără nici o rezervă condiţiunile concursurilor”
24

. 

 Programul competiţiilor prezenta rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi finale la 

tenis, precum şi informaţii despre jucători şi schelele unde lucrau: Bucureşti, Boldeşti, Ploieşti, 

Câmpina, Constanţa, etc. Este necesar de menţionat că majoritatea participanţilor înscrişi sunt 

salariaţi de origine străină ai structurilor administrative. Companiile continuă în perioada 

interbelică să angajeze masiv funcţionari străini, numărul românilor rămânând redus, cel puţin 

până la începutul celei de-a doua conflagraţii. Într-unul din programele „cupei Otto Stern” există 

o listă a concurenţilor de la probele de tenis din anii 1932- 1936 la cele două categorii: „domni şi 

doamne” şi un tabel comparativ al învingătorilor; numele acestora poartă „parfumul” acelor 

vremuri: „Dna (sic!) Alzner, dna Esinger, dna Lang, dna Poenărescu, dnii Davidescu, Muller, 

Pietraru”. La capitolul „învingători”, la proba „single” sunt menţionaţi „dnii Davidescu, 

Evangoloff, Densterville, Hugel” şi, respectiv, „dnele Milles, Noe, Chaillet”.  
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 Probele de „dublu” sunt câştigate de „dnii Davidescu – Peereboom; Evangeloff – Filz”, 

iar la „doamne”: „Densterville -  Hannuschak, Flacks – Went”
25

etc.  Astăzi sunt doar nume 

dintr-un alt timp, dar care vibrează în acorduri târzii. Completează filele unei realităţi istorice prin 

acţiunile în care s-au implicat, scoţând în evidenţă preocupările destinate petrecerii timpului liber 

în mod organizat, oferind autohtonilor posibilitatea contactului cu obiceiurile, valorile şi stilul 

organizatoric al civilizaţiei occidentale, un alt model de viaţă – o noutate în peisajul românesc. 

Conturarea acestei laturi de divertisment argumentează o pagină importantă din istoria 

companiei, iar prezentarea numelor şi rezultatelor unor concurenţi mărturiseşte modalitatea de 

penetrare şi integrare în societatea românească, în mod particular în comunitatea petroliştilor 

prahoveni, a lucrătorilor din afara graniţelor ţării. Aceste elemente s-au dovedit necesare pentru a 

demonstra implicarea lor profundă în manifestări care vizau acest target şi au reprezentat o 

contribuţie, poate chiar cu o subtilă nostalgie, pentru a zugrăvi o frescă asupra vieţii cotidiene a 

unei epoci trecute, dar nu uitate.  

 

IV. IMPLICAŢII LA NIVEL EDUCAŢIONAL 

 

 Interesul şi susţinerea, prin contribuţie proprie, a unui învăţământ de specialitate a făcut 

posibil ca societăţile petrolifere să-şi lărgească orizontul în planul educaţional, o parte dintre 

acestea sponsorizând şi instituţii de învăţământ public. La 10 august 1932, „Concordia” inaugura 

la Gura Ocniţei o şcoală generală cu numele „Sirius” şi o bibliotecă populară „G. J. Duque”, 

numele directorului Direcţiei Tehnice a Societăţii. Construirea şcolii generale a venit dintr-o 

necesitate stringentă pentru marele număr de copii ai funcţionarilor şi muncitorilor din regiune
26

.  

Un alt aspect care completează interesul pentru domeniul educaţional este actul de o deosebită 

nobleţe al directorului Ion Marinescu. În 1933 acesta, în calitatea sa şi de deputat de Hotin, îi 

adresează prefectului judeţului o scrisoare prin care anunţă renunţarea la diurna de deputat pentru 

anul şcolar 1933- 1934, oferind suma de 144 000 lei la 3 studenţi merituoşi. Nu era prima oară 

când efectua un act de mare generozitate, de suflet. Era cunoscut ataşamentul său faţă de studenţii 

lipsiţi de posibilităţi financiare, dar de o mare calitate intelectuală. I se adresau adesea în scris 

solicitări, în urma cărora primeau burse trimestriale, care ajungeau în centrele universitare din 

Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cernăuţi
27

. Acelaşi director, în Adunarea generală a acţionarilor din 

1940, organizată în urma rapturilor teritoriale, s-a asociat manifestărilor de fidelitate pentru 

Majestatea sa, Regele Carol al II-lea şi a adus un omagiu fraţilor din Bucovina şi Basarabia, 

teritorii pierdute prin ultimatum-urile din 26- 28 iunie. Întrega societate „Concordia” s-a alăturat 

„manifestărilor de dragoste şi devotament pentru rege şi ţară”
28

. Solidaritatea este pusă în 

practică prin organizarea cazării refugiaţilor din cele două provincii, în imobilul societăţii din B-

dul Domniţei, nr. 50. A pregătit dormitoare pentru bărbaţi, femei, copii şi separate pentru 

familişti şi, de asemenea, o cantină
29

. 

 În anii premergători celui de-al Doilea Război Mondial, activităţile cultural-sportive 

capătă un rol tot mai important în educaţia salariaţilor şi, în acelaşi timp, creşte intensitatea 

organizării şi funcţionării secţiei „Muncă şi Lumină”, a cărei ţintă era abaterea atenţiei de la 

influenţa curentelor politice extremiste – legionarismul şi comunismul – cu ample manifestări în 

acele timpuri. Se impune o remarcă, referitoare la numele organizaţiei, care se înscrie în 

specificul epocii, al extremelor politice manifestate din plin, întrucât formulări de acest tip  se 

întâlnesc doar în cadrul propagandei susţinute de cele două curente politice antitetice.  
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 Existenţa secţiilor „Muncă şi Lumină” s-a impus în programul administrării timpului 

liber în absolut toate companiile petrolifere româneşti. Ele reuşesc să-şi continue activitatea, 

inclusiv în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în ciuda tuturor dificultăţilor. În acele vremuri 

de grea încercare s-a simţit acut nevoia lor, pentru că ofereau o „evadare” din lumea plină de 

suferinţe şi temeri, pentru a simţi chiar şi pentru câteva clipe bucurie şi speranţă. Tocmai într-o 

astfel de epocă, unde răul pătrunde cu uşurinţă, oamenii reacţionează cu frenezie, vioiciune, 

acesta este răspunsul instinctului dorinţei de viaţă. Toate reacţiile fireşti, umane au condus la 

ample activităţi sportive, culturale, religioase, la organizarea de expoziţii, excursii.  

 În cadrul tuturor companiilor exista obligaţia ca angajaţii să contribuie cu suma de 5 lei 

pentru fondul de bibliotecă al secţiei respective. An de an s-au cheltuit sume, deloc neglijabile, 

pentru dotarea cât mai bună a acestora, inclusiv prin achiziţionarea unor echipamente de proiecţie 

cinematografică. „Concordia” avea astfel de aparate la schela Gura Ocniţei şi Lilieşti
30

. La acest 

capitol putem afirma că „Astra” avea o dotare mai vastă, în 1942 deţinea o bibliotecă cu 360 de 

volume, iar în 1946 numărul lor a crescut la 400. Proiecţia cinematografică avea loc săptămânal 

atât pentru funcţionari, cât şi pentru muncitori. Se vizionau filme puse la dispoziţie de Ministerul 

Propagandei
31

. La Constanţa au reuşit să înfiinţeze un teatru destinat muncitorilor şi 

funcţionarilor, reper cultural folosit în scopul redeşteptării conştiinţei naţionale, atât în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, cât şi după
32

.  

 O altă latură a acestei dimensiuni, care implică participarea la viaţa culturală a unui oraş, 

o întâlnim la Câmpina, unde se afla Direcţia Tehnică a „Astrei Române” şi la Atelierele Centrale 

de la Poiana Câmpina. Aici, în 1937, regăsim lucrători ai companiei care au participat la fondarea 

coralei bărbăteşti „Valea Prahovei”
33

. Tot în 1937, la 5 noiembrie s-a jucat piesa de teatru Conu’ 

Leonida faţă cu reacţiunea, a celebrului I. L. Caragiale la „Cercul Cultural al Meseriaşilor” şi, 

în acelaşi local, s-au susţinut serbările anuale de Crăciun. De asemenea, clubul rafinăriei dispunea 

de un cinematograf şi o bibliotecă. 

 Interesul companiei de a obţine un randament cât mai bun de la angajaţii săi ţinteşte şi 

asupra laturii spirituale prin organizarea misiunilor religioase. Desigur, şi în această situaţie, 

corporaţiile se supun în baza unei dispoziţii a Patriarhiei Române de susţinere, de două ori pe 

lună, a orelor de catehizare. În acest spirit, la 26 martie 1936, a avut loc o misiune religioasă la 

„Astra Română”, la care au participat un număr impresionant de muncitori, care au asistat la 

ceremonia susţinută de arhiereul Veniamin, profesorul Aurel Popescu, părintele (local) M. 

Davidescu. La final, s-au împărţit 2 000 de exemplare din broşura Privegheaţi şi vă rugaţi
34

. 

Orele de catehizare şi prelegerile preoţilor parohiali continuă şi în anii ‘40. O astfel de acţiune se 

manifestă în februarie 1942, când preoţii reuniţi ai parohiilor din Ploieşti şi Moreni au ţinut 

conferinţe şi au efectuat slujbe religioase sub genericul „Simbolul Credinţei”
35

. 

 În anii 1939- 1940 se aliniază toate corporaţiile petrolifere ale României şi răspund 

apelului Ministerului Economiei Naţionale prin subscrierea unor sume importante la „Bonurile 

Înzestrării Armatei”. Apelul ministrului Constantin Angelescu conţine următoarea precizare: „vi 

se cere un plasament productiv, nu un impozit. Unesc şi glasul meu la acest apel şi în calitate de 

ministru al economiei naţionale, vă declar că orice aţi avansa astăzi ţării, reprezintă în realitate 

o apărare a patriotismului şi familiilor dumneavoastră şi asigură bogăţia naţională şi sporirea 

producţiei…Comerţul şi industria au sacrificat întotdeauna pentru ţară”
36

.  

                                                 
30

 D. O. Pintilie, op. cit. 
31

 C.Dobrescu, op. cit. 
32

 D. O. Pintilie, op.cit. 
33

 C. Dobrescu, M. Rachieru, Viaţa culturală a Municipiului Ploieşti şi a judeţului Prahova.1900-  1948, Documente, 

Bucureşti, E.ditura Silex, 1997, p. 171. 
34

 „Ploieşti”, nr. 397-398/1936. 
35

 DJAN PH, dosar „Astra Română”, nr. 11/1940- 1942. 
36

 MPR, nr. 1/1940, p. 47. 



 

249 

 Este un apel care a dobândit conotaţii cu o încărcătură emoţională şi patriotică deosebită, 

într-un moment de mare dificultate al istoriei României, în anul pierderilor teritoriale şi al intrării 

forţate în alianţa cu Germania nazistă. Chemarea ministrului Constantin Angelescu a generat o 

acumulare de fonduri extraordinară, mesajul fiind receptat cu un adânc sentiment patriotic. La 

vremea respectivă patriotismul era încă viu, nu devenise desuet sau doar un simplu cuvânt în 

dicţionar, era o cinste şi o mare onoare să demonstrezi iubirea faţă de glia strămoşească, românii 

îşi exprimau sincer aceste sentimente nobile în acele momente. Cele 29 de societăţi membre ale 

Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România au subscris suma totală de peste 900 milioane 

lei
37

. Fără a arunca vreo urmă de îndoială asupra sentimentelor care le-au animat, totuşi a 

răspunde cu sume atât de mari într-o perioadă critică, se realiza în baza unor avantaje, pe care tot 

Ministerul Economiei Naţionale le punea la dispoziţie. Industria petroliferă, una din ramurile 

strategice ale ţării şi o afacere uriaşă, nu-şi permitea „să arunce” sume importante fără nici un 

beneficiu. Un prim avantaj oferit de „Bonurile pentru Înzestrarea Armatei” era dobânda de 4,5% 

pe an plătibilă netto, scutită de orice taxe şi impozite. Aceste bonuri erau  prevăzute cu un talon 

fracţionar, care să permită subscriitorului să primească oricând la cerere, înainte de scadenţa 

bonului, după 6 luni de la subscriere, o parte din suma cu care a contribuit
38

. Un alt avantaj: 

„toate operaţiunile de subscriere şi emitere a Bonurilor pentru Înzestrarea Armatei sunt scutite 

de orice fel de impozite sau taxe către Stat, Ţinut şi Comună”
39

.  

 În 1940 - cel mai zguduitor an al istoriei României, „Astra Română” contribuie în plus cu 

o sumă de 50 000 lei, fond de ajutorare pentru refugiaţii din Ardealul cedat. O altă donaţie 

impresionantă a companiei în valoare de 137 720 000 lei este îndreptată către Asociaţia 

Întreprinderilor Petroliere pentru construirea Depozitelor necesare Apărării Naţionale. Scopul 

viza construirea şi umplerea a 12 depozite de 124 818 m
3
 şi bordeie de 6 800 m

3
 cu butoaie şi 

cutii de uleiuri
40

. Asociaţia a cuprins primele 12 societăţi, care au fost obligate să verse fondurile 

băneşti rezultate în urma majorării preţului la produsele petroliere. Fiecare societate avea fixată o 

cotă, de exemplu, „Astrei” îi era atribuit un procent de 25,22%
41

. În 1942 continuă seria 

subscripţiilor cu 181 milioane lei, pe care i-a cedat la Împrumutul Reîntregirii. Respecta, astfel, 

obligativitatea impusă tuturor companiilor prin Decretul-Lege nr. 183/ 9 martie 1942. Revenind 

la evenimentele culturale ale „Astrei Române”, în anii ’40, reţinem că la 15 februarie a avut loc 

conferinţa profesorului Dumitru Sersea, care a  prezentat o temă la modă în epocă: „Rolul 

tineretului în Frontul Renaşterii Naţionale”, urmată de piesa de teatru Curcanii
42

. Deseori erau 

lansate invitaţii angajaţilor societăţii să audieze prelegerile de la Universitatea Liberă şi 

Muncitorească, organizată de Inspectoratul Muncii Prahova. 

 În 1940 au avut loc mai multe conferinţe susţinute la: 15 mai de celebrul profesor de 

istorie ploieştean Nicolae Simache; la 27 mai profesorul D. Munteanu-Râmnic, colaborator şi 

apropiat al savantului Nicolae Iorga. Suita prelegerilor a avut loc la sala  „Trocadero” de la 

Halele Centrale din Ploieşti
43

. Aniversarea şi sărbătorirea evenimentelor istorice, în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, i-a animat în plus pe angajaţii „Astrei”. La 1 decembrie 1941, în 

contextul dat, sărbătoarea capătă o dimensiune deosebită fiind însufleţită de conferinţa poetului 

ploieştean Leonida Secreţeanu, care deţinea şi funcţia de inspector la Oficiul „Muncă şi Lumină” 

Prahova. Aniversarea, în 1942, a zilei de 24 ianuarie, l-a avut ca invitat pe profesorul Gregorian 

de la liceul  „Sf. Petru şi Pavel” din Ploieşti, care a prezentat importanţa istorică acesteia
44

. 
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 În aceiaşi ani de relaţii predominante cu Germania, „Astra Română” se îngrijeşte – 

desigur obligată de situaţie – să organizeze cursuri de limba germană pentru funcţionarii ei. 

Această măsură era impusă de contextul epocii, fiind preluată şi de alte companii. Chiar şi aşa, la 

început sunt primite cu mult interes, însă în 1943 acestea se diminuează, fapt demonstrat de 

numărul scăzut de funcţionari, care le mai urmează în mod sporadic. În situaţia dată, a apărut 

problema să le menţină şi să continue plata profesorului cu suma de 10 500 lei. Cei care 

frecventau regulat cursurile, urmau să fie transferaţi la Academia Germană, filiala Ploieşti
45

. 

 Gama preocupărilor sociale apare foarte bine redată în Raportul Consiliului de 

Administraţie către Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 iunie 1942, alături de datele 

economice, de producţie, concesiuni
46

 etc. Datele cu caracter social pleacă de la o evaluare a 

numărului de funcţionari şi lucrători, care, în 1941, este vizibil mărit adunând în serviciul 

„Astrei” 1 212 funcţionari şi 7 556 lucrători, faţă de sfârşitul anului 1940, când erau înregistraţi  

1 151 de funcţionari şi 5 837 lucrători. Este explicabilă diferenţa de la finele anului 1940, 

deoarece un număr mare dintre angajaţi erau evrei – care intraseră sub incidenţa legilor fasciste, 

iar societatea a fost nevoită să renunţe la serviciile lor prin concediere. Au fost înlocuiţi abia în 

cursul lunii ianuarie 1941, când s-au făcut noi angajări. Din raport se desprind, pe larg, 

preocupările şi atenţia acordată cu privire la bunăstarea tuturor funcţionarilor şi lucrătorilor. În 

limita îngăduită de situaţia financiară, „Astra Română” s-a străduit să adapteze salariile la 

costurile foarte ridicate ale vieţii, acordând o mărire de 20%. De asemenea, s-au făcut eforturi 

pentru a procura alimente şi articole de primă necesitate, înţelegând prin aceasta îmbrăcăminte, 

încălţăminte pentru toţi angajaţii, în valoare de 73 600 000 lei susţinând că  „în această direcţie 

nu am precupeţit nici o osteneală şi nici cheltuieli, cu toate greutăţile foarte mari pe care le-am 

avut de întâmpinat în îndeplinirea acestei sarcini”
47

. Au mai înfiinţat 6 brutării proprii, 13 

cantine, unde în medie luau masa 418 funcţionari şi 1660 lucrători care plăteau consumaţiile la 

„preţurile de cost”.  

 Pe tărâmul educaţiei de specialitate, a continuat să contribuie în 1941, pentru Atelierul 

Central din Poiana Câmpina, la construirea unui cămin modern pentru ucenici „ce trebuie să 

corespundă tuturor trebuinţelor”; construirea unui cămin similar şi la Moreni, plus derularea 

unui alt proiect ambiţios de construire al unor clădiri în scopuri sociale
48

. În sfera preocupărilor 

pentru angajaţi, o deosebită atenţie se acordă sănătăţii acestora. Serviciul medical era gratuit şi 

permanent asigurat de medicii instituţiei, fiind deschis şi familiilor salariaţilor.  

 La capitolul „sănătate” se încadrează şi concediile regulate, cuvenite legal „acordând 

ocazional celor mai vechi chiar concedii mai lungi”. Pentru anul 1942 se exprimă regretul, 

deoarece nu s-a putut „menţine acest principiu din cauza situaţiei actuale şi a eforturilor sporite 

ce au trebuit să cerem personalului nostru, precum şi în urma dispoziţiilor din legea pentru 

regimul muncii în timp de război, care interzice orice acordare de concedii. În spiritul acestei 

legi concediile, ce nu s-au putut da funcţionarilor şi lucrătorilor în anul 1941, le-au fost plătite în 

bani”
49

. Ultimul punct din Raport este rezervat evaluării proiectelor sociale cu privire la 

organizarea timpului liber al salariaţilor prin activităţi desfăşurate pe terenurile sportive, la bazine 

de înot, în săli de spectacol şi cinematograf. Majoritatea referinţelor la acest capitol sunt legate de 

organizaţia „Muncă şi Lumină”, care a dispus administrarea activităţilor culturale şi sportive în 

aceşti ani. La finalul expunerii, pe acest subiect, sunt exprimate sincere mulţumiri adresate 

tuturor colaboratorilor şi, respectiv, angajaţilor pentru „serviciile credincioase şi preţioase aduse 

societăţii, în aceste timpuri grele”
50

. 
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 Într-o lume aflată în plin război, preocupările conducerii companiei pentru protecţia 

socială, când criza economică şi nemulţumirile salariaţilor erau din nou prezente, s-au îndreptat 

spre asigurarea şi facilitarea, pe cât posibil, a condiţiilor de trai. Astfel, au încercat să procure 

diferite alimente necesare pentru iarnă, ajutoare care au însumat 73 milioane lei, la nivelul anului 

1941
51

. Lucrătorii primeau 11 kg boabe porumb plus 8,5 kg pentru fiecare membru al familiei; 

0,750 kg zahăr plus 0,0500 kg pentru fiecare membru al familiei. Pe parcursul anului 1941, 

protecţia socială a fost asigurată şi de o creştere a salariilor cu 20%, procent care a venit în 

sprijinul funcţionarilor şi lucrătorilor pentru un minimum necesar al existenţei. În 1942, 

societatea înregistra suma de 1 577 016 lei acordată salariilor şi indemnizaţiilor. În timpul 

bombardamentelor aliaţilor anglo-americani, din 1942- 1944, mulţi lucrători şi funcţionari ai 

societăţii au pierdut o parte din efectele personale pe care le aveau în rafinărie, fapt care a 

determinat factorii de conducere să ia hotărârea de a-i despăgubi la preţurile acelei perioade
52

. 

La Ploieşti, ca şi în alte oraşe din ţară, au fost amenajate spitale militare provizorii, aflate în 

întreţinerea primăriei, cu scopul de a îngriji răniţii. Implicarea „Astrei” a fost dovedită şi de 

această dată, prin preluarea sub supraveghere a spitalului militar situat în strada Vlad Ţepeş
53

. Se 

înscrie ca remarcabilă acţiunea salariaţilor rafinăriei din Ploieşti, care au donat spitalului şi 

răniţilor efecte de cazarmament, îmbrăcăminte, ţigări, cărţi şi alimente. Pentru a-şi apăra întregul 

personal şi a dispune de condiţii de siguranţă în timpul atacurilor aeriene, în baza Planului de 

Apărare Pasivă, foarte bine conceput, au construit bunkere şi au amenajat tranşee acoperite pe 

islazul comunei Tătărani, în total 16 adăposturi şi tranşee
54

. 

 

IV. ORGANIZAREA EXCURSIILOR ŞI  A ACŢIUNILOR 

SPIRITUAL RELIGIOASE 

 

 Spre deosebire de celelalte companii, cei de la „Româno Americană” au fost primii care, 

împreună cu „Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România” şi Ministerul Muncii, au organizat 

excursii cu itinerarii turistice de cunoaştere a celor mai frumoase locuri din ţară. Prima colaborare 

este iniţiată, la 5 august 1938, printr-o scrisoare a Ministerului Muncii către Asociaţia 

Petroliştilor, unde transpare interesul asupra utilizării timpului liber al muncitorilor care erau 

membri ai organizaţiei „Muncă şi Voie Bună”: 

  „…acest departament în urma consfătuirii avute cu delegaţii celor mai importante 

asociaţiuni profesionale de muncitori, funcţionari particulari şi meseriaşi au hotărât să se 

organizeze o primă excursie, cu câte un grup de muncitori, funcţionari particulari şi meseriaşi 

din următoarele centre: Regiunea Reşiţa, Pietroşani, Cluj, Cernăuţi, Chişinău, Timişoara, 

Braşov, Iaşi, Valea Prahovei şi Bucureşti. În total 685 de muncitori, 145 de funcţionari 

particulari, 120 meseriaşi”
55

. Este necesar de remarcat faptul că este prima acţiune organizată în 

acest mod, care îşi conturează scopul „ca lumea muncitoare din diferite regiuni să cunoască ţara 

şi să tragă din aceasta toate foloasele instructive şi educative”. 

 Iniţiativa lăudabilă prinde contur şi devine realitate la 14 august 1938, în Bucureşti,  

punctul central de întâlnire şi deschide programul cu prima manifestare simbolică: depunerea de 

coroane de flori la mormântul soldatului necunoscut. A doua zi, de marea sărbătoare creştină – 

„Adormirea Maicii Domnului” – au pleacat cu trenul la Constanţa, iar obiectivele vizitate au fost 

portul şi oraşul, continuate cu o excursie în largul mării. Seara au revenit la Bucureşti şi apoi la 

locul de plecare al fiecărei grupe.  
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 Evenimentul a avut loc în 1938, anul în care regele Carol al II-lea îşi impunea regimul de 

autoritate monarhică.  Activitatea fusese organizată în perioada dificilă de trecere la un regim 

autoritar cu tendinţe dictatoriale, care se îndepărta şi se rupea destul de repede de democraţie. 

Rigorile impuse societăţii româneşti, în noul context, nu întâmpinau o opoziţie fermă nici măcar 

din partea companiilor petrolifere, care se repliau şi se adaptau la orice schimbare pe care o 

dictau interesele lor. 

 Un element pozitiv, care a continuat să se menţină în noul cadru politic, au fost 

conferinţele pe teme religioase susţinute de preoţi în baza acordului cu Patriarhia Română, pe 

care societăţile îl respectau. Poate fi menţionat în acest sens cazul preotului Vasile Ionescu, a 

cărui autorizaţie de la Ministerul de Interne şi al Apărării Naţionale i-a dat posibilitatea să susţină 

predici şi conferinţe în centrele industriale, după cum consemnează un document al vremii. 

 „Având în vedere frumosul trecut şi buna reputaţie de care se bucură în sânul bisericii, vă 

rugăm să binevoiţi a-i da tot concursul pentru îndeplinirea programului său de activitate, 

îngăduindu-i să ţină conferinţe personalului schelelor şi fabricelor, în localurile de care 

dispuneţi, îngăduindu-i în acelaşi timp să vândă lucrătorilor broşuri din biblioteca 

„Mărgăritarele lumii”, al căror preţ este de 2 lei exemplarul”
56

. 

 În acelaşi context politic al autoritarismului, la 21 mai 1940, societatea „Româno 

Americană”, primeşte o scrisoare de la eforia „Doamna Basarab”, care anunţă, ca în fiecare 

vară, organizarea coloniilor la mare, pentru copii între 12 şi 19 ani, după tipul taberelor 

străjereşti
57

. Prin aceasta, se oferea posibilitatea tinerilor merituoşi, dar şi celor suferinzi cu 

anumite afecţiuni cronice „să-şi caute sănătatea în condiţiuni mai uşoare, având la dispoziţie 

plaja şi tratamentul medical, într-o atmosferă de joc şi voie bună”
58

. Prin bunăvoinţa eforiei erau 

oferite 50 de locuri pentru copiii funcţionarilor şi lucrătorilor companiei. Pentru fiecare copil era 

fixată suma de 3 600 lei, pe care societatea o plătea parţial sau în totalitate din fondurile 

prevăzute la „ajutoare şi opere sociale”. Se reaminteşte, în scrisoare, că astfel de gesturi erau 

realizate de toate instituţiile importante. Taberele organizate de eforia „Doamna Basarab” se 

aflau la Mangalia, spre comuna 2 Mai, şi erau formate din „corturi igienice, iar bucătăria... 

excelentă”. Se oferea siguranţa copiiilor prin personal specializat, profesori şi medici, care aveau 

obligaţia de a-i supraveghea permanent. Se preciza că întreg personalul avea o strălucită 

„activitate străjerească”
59

. Invitaţia, de altfel binevenită, apărea într-un moment dificil pentru 

companie, ca şi pentru ţară, într-o perioadă în care cel de-al Doilea Război Mondial parcursese 

deja un an, România era sfâşiată de rapturile teritoriale prin Dictatul de la Viena şi se făceau 

concentrări masive de personal din întreaga industrie. 

 Asemenea iniţiative aveau scopul de a ridica moralul angajaţilor şi familiilor acestora, era 

o politică a firmei pentru a-i ajuta să treacă peste ororile războiului şi neajunsurile pe care această 

situaţie le-a declanşat, pentru a le da curaj să înfrunte greutăţile, creându-le condiţii decente ca să 

poată avea un trai normal. Doar dacă salariaţii erau mulţumiţi, exista posibilitatea obţinerii unui 

randament la locul de muncă şi companiile îşi păstrau neschimbate proiectele profitabile. Existau 

în tot acest peisaj cu accente dramatice şi numeroase gesturi de omenie
60

, ajutoare umanitare, dar 

teama că oricine putea deveni într-un moment neprevăzut ţintă, aducea la un numitor comun 

bogaţi, săraci, salariaţi, şomeri, patroni, muncitori, bancheri. Tensiunile unui război nu erau 

anulate de bani sau alte beneficii materiale, dar măcar în acea perioadă de grea încercare, 

ajutoarele financiare reuşeau să împingă viaţa mai departe, erau speranţa unei lumini pentru 

promisiunile din viitor. 
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V. ACTIVITĂŢILE SPORTIVE ŞI RECREATIVE 

 

 La acest capitol, nici compania „Româno Americană” nu face excepţie, nu se diferenţiază 

prea mult, organizând activităţi asemănătoare cu ale companiilor „surori”. Raportul, amplu şi 

detaliat al acţiunilor de acest tip, pe anul 1940, aduce informaţii preţioase cu privire la modul de 

organizare şi susţinere a lor. În cursul anului, societatea introduce tenisul în preocupările sportive 

ale angajaţilor, apreciat unanim ca un bun început. Directorul societăţii, Maxwell, donează 

proaspătului club de tenis o cupă de argint, care este jucată în cadrul competiţiilor. Ca şi în cazul 

cupei „Otto Stern” de la „Astra”, şi aceasta funcţionează pe acelaşi principiu: câştigată de trei 

ori consecutiv, rămâne definitiv căştigătorului
61

. Datorită evenimentelor naţionale şi 

internaţionale ale anului 1940, organizarea competiţiilor sportive a fost mult îngreunată faţă de 

anii anteriori. Cu siguranţă şi spiritul angajaţilor implicaţi a fost afectat, atins de bulversarea 

întregii vieţi pe care a adus-o cu el al Doilea Război Mondial. 

 În ciuda tuturor acestor aspecte, au existat dorinţa şi coeziunea de a face eforturi în a 

menţine viu spiritul sportiv, care a prins atât de bine încă din primăvara anului 1931, când au 

pornit toate activităţile de gen, organizate şi administrate de Asociaţia de Recreere şi Sport, care a 

luat fiinţă în schelele societăţii. Astfel, sunt organizate competiţii de volei, fotbal şi tenis, la 

schelele din Băicoi şi Moreni. La Bucureşti, în subsolul clădirii centrale se suţineau în plus şi 

antrenamente de gimnastică, coordonate de un profesor de specialitate
62

. În atenţia societăţii, 

permanent a stat şi interesul pentru organizarea bibliotecilor, care a fost dublat şi de cel al 

angajaţilor, întrucât majoritatea cheltuielilor erau suportate prin contribuţia lor. Fiecare schelă 

beneficia de o mică bibliotecă pentru muncitorii şi funcţionarii săi. Aceasta reprezenta un pilon 

de bază al educaţiei susţinute de rafinărie şi un punct forte al preocupărilor sociale.  

 În acest sens, în raportul schelei de la Moreni se menţionează existenţa a 652 de volume 

pe care le deţine, din care pe parcursul anului au fost citite 340 de 200 de cititori. Interesant este 

genul literar către care tinde majoritatea cititorilor, cărţile preferate fiind cele de ficţiune
63

. 

Probabil, dorinţa de a evada din cotidianul cenuşiu şi apăsător, instalat de declanşarea celui de-al 

Doilea Război Mondial, a determinat o redirecţionare a majorităţii angajaţilor de a alege şi a 

savura din plin acest gen literar, scris cu multă inteligenţă. Un gen care oferea o lectură plăcută, 

relaxantă, care invita imaginaţia să exploreze necunoscutul sau dorinţele imposibile să devină 

împliniri virtuale, un gen care  putea să creeze detaşarea de care aveau atâta nevoie şi evadarea 

fictivă, chiar şi pentru câteva momente, dintr-o lume care-şi pierdea omenescul. În acele vremuri 

de încercări neaşteptate, refularea imaginarului putea să le dea speranţa unui ideal pentru a se 

mobiliza şi a-şi regăsi energia de a „merge mai departe”. În raportul amintit sunt cuprinse 

informaţii şi despre cursurile de protecţie, pregătirea pentru apărarea antiaeriană, educaţie 

profesională şi educaţie generală. Deşi războiul impunea regulile lui, compania nu a renunţat la 

organizarea cursurilor de formare profesională şi educaţie generală. Menţinerea lor demonstrează 

dorinţa de a păstra o anumită normalitate sau măcar de a crea impresia.  

 Cursurile de educaţie profesională se derulau la fel ca şi până atunci, fiind orientate către 

metode corecte de lucru, cunoaşterea perfectă a echipamentului (motoare, pompe), buna 

menţinere a uneltelor şi echipamentelor, metode de a pregăti corect un raport. Cele de educaţie 

generală respectau, la rândul lor, aceleaşi criterii, coordonate pe igienă, alimentaţie, boli, 

îmbrăcăminte
64

. Obligată de situaţia creată de război, include şi cursuri de pregătire antiaeriană, 

pe care toate companiile petrolifere le urmau, cum era şi firesc, atâta timp cât reprezentau ramura 

strategică a unei industrii şi a ţării, deci o ţintă, un obiectiv în planurile militare.  
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 Întâlnirile au fost suspendate în vara anului 1940, timp de o lună, în unele schele 

(Ceptura) datorită evenimentelor majore şi a dispoziţiilor date de autorităţile militare. Până 

atunci, au avut loc întâlniri speciale cu gărzile militare la schele. De la începutul anului, 

autorităţile ordonaseră prezenţa pe toate câmpurile petrolifere a acestor gărzi, pentru a stopa 

actele de sabotaj. Cei mai mulţi dintre sodaţi nu erau familiarizaţi cu instalaţiile unui câmp 

petrolifer şi ignorau diversele surse de incendii. Din acest motiv, s-a insistat pe o pregătire mai 

ales asupra acestora, cu toate că ei erau cei care trebuiau să apere obiectivele. 

În acelaşi program erau stabilite şi întâlnirile, obişnuite şi speciale, care aveau loc săptămânal, cu 

inginerii de la fiecare schelă. În aprilie au fost întrerupte, datorită concentrării unui mare număr 

de ingineri, aşa încât cei care au rămas în serviciu şi-au asumat toate responsabilităţile celor 

concentraţi, fapt care a stopat întâlnirile de pregătire, nemaifiind timp pentru o astfel de 

activitate
65

. Cu toate acestea, rămân remarcabile eforturile susţinute de toate companiile, cu 

privire la segmentul preocupărilor sociale, mai ales în condiţiile impuse de război.  
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Timp de peste un secol şi jumătate, industria românească de petrol a cunoscut o 

permanentă dezvoltare, înscriind pagini de larg răsunet mondial în istoria „aurului negru”. 

Această inestimabilă bogăţie a subsolului României a stat întotdeauna în atenţia marilor 

economii ale lumii, ca factor de progres şi civilizaţie, dar şi ca sursă sigură de combustibili pentru 

infernalele maşini de luptă, în timpul monstruoaselor conflagraţii mondiale. 

Sunt cunoscute şi unanim apreciate priorităţile româneşti în acest domeniu, creativitatea 

cercetătorilor şi specialiştilor români din foraj, extracţie, proiectarea de utilaje şi rafinării, 

tehnologiile de vârf din petrochimie, precum şi înalta ţinută academică a şcolii superioare de 

petrol, frecventată, de-a lungul anilor, de studenţi şi doctoranzi din peste 90 de ţări ale lumii. 

Benzinele, motorinele, fabuloasele procese şi produse ale petrochimiei, fără de care nu 

pot fi explicate uimitoarele progrese ale societăţii umane – pe multiple planuri – au plasat 

România în centrul atenţiei universale. 

Miile de sonde, zecile de rafinării şi combinate, sistemele ample şi sigure de transport, 

marile capacităţi de depozitare au atras, încă de la începuturi, ca un magnet, sau ca un veritabil 

stup de miere, bondarii cei lacomi din toată lumea, care au supt, şi au supt, cu nesaţ, până în zilele 

noastre, „mierea” din străfundurile acestor binecuvântate locuri Carpato-Danubiano-Pontice. 

În tot acest univers economic, ştiinţific, tehnic, strategic şi militar, zona petrolieră a 

Prahovei a jucat un rol fundamental, Ploieştiul primindu-şi, cu îndreptăţire, renumele de 

„Capitală a aurului negru”. 

Aici au pornit, în 1856-1857, fraţii Mehedinţeanu prima rafinărie din lume, de aici a 

plecat gazul pentru iluminarea Bucureştilor şi a altor centre urbane, plasând România pe un loc 

de frunte şi în acest domeniu, aici au fost consemnate producţii record de ţiţei extras şi prelucrat, 

aici s-au înfiinţat cele mai mari şi mai prestigioase institute de cercetări şi proiectare în petrol şi 

petrochimie, care au executat obiective de anvergură în ţări de pe toate continentele, şi tot aici, 

din nefericire, s-au produs cele mai mari dezastre în timpul bombardamentelor infernale şi 

luptelor terestre. 

Despre toate aceste resurse naturale, contribuţii româneşti şi nenorociri s-au scris mii de 

volume de tratate şi enciclopedii, de studii de istorie economică, politică, militară, încât cei 

neavizaţi ar fi tentaţi să spună că puţine noutăţi ar mai putea să apară de acum înainte. 

Şi totuşi, cercetătorii sunt unanimi în a afirma că în arhivele strategice ale marilor puteri, 

şi nu numai, zac încă mii de documente ce-şi aşteaptă descoperitorii. Acest adevăr se află şi la 

baza modestei noastre încercări de a aduce la lumină un document inedit, de reală importanţă 

istorică, ce poartă în sine semnificaţii multiple cu privire la interesul de care s-a bucurat, în 

preajma şi în timpul celui de al Doilea Război Mondial, petrolul din aria Ploieştilor. 

Prezentăm, pentru prima dată, Cartea de Onoare a Rafinăriei Brazi  („Creditul 

Minier”), din perioada 1936-1942, care cuprinde informaţii deosebit de interesante. 

Timp de 74 de ani, după ce a scăpat din dramele războiului şi ale evenimentelor 

ulterioare, aruncată dintr-un loc în altul, aceasta îşi capătă dreptul de a cunoaşte lumina tiparului, 

pentru a ne relata despre acei ani în care foamea nepotolită a maşinilor de război impunea găsirea 

unor surse sigure şi ieftine de aprovizionare. 

Ne revine deci nouă această onorantă misiune de a o aduce în atenţia cititorilor. 
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Se cunoaşte că, la punerea în funcţiune, în anii 1934-1935, rafinăria „Creditul Minier” 

Brazi, cu o capacitate de prelucrare de 450000 tone pe an, era una dintre cele mai noi şi mai 

moderne din Europa, care, împreună cu celelalte 15 rafinării existente în Ploieşti, făcea din 

această zonă o puternică bază strategică-operaţională în perspectiva declanşării iminente a marii 

conflagraţii mondiale. 

Era în vremea în care, conform unui raport din 1938, cerut instituţiilor abilitate de către 

Banca Naţională a României (publicat, în 1939, sub titlul Contribuţiuni la problema materiilor 

prime în România, II, Bucureşti, Tiparul Românesc), „petrolul a ajuns peste noapte 

combustibilul cel mai dorit de toate popoarele”, iar aceasta din cauză că acesta, „atât în timp de 

pace, dar mai ales în timp de război, este nervul mişcării şi al energiei”. Nu este de mirare deci 

că Rafinăria Brazi a devenit, pentru ani buni, un adevărat Eldorado politic, economic şi militar. 

Practic, majoritatea delegaţiilor oficiale străine la nivel înalt şi ale unor importante 

organisme economice, ştiinţifice, militare sau de altă natură aveau inclusă în programele lor şi 

vizitarea acestui spectaculos şi apreciat obiectiv-simbol al capacităţii tehnologice a României. 

Cartea de Onoare pe care o avem în faţă prezintă, în cele 77 de file, un număr de 69 

asemenea vizite, efectuate între 10 septembrie 1936 şi 29 septembrie 1942, care s-au încheiat cu 

însemnări autografe elogioase la adresa colectivului acestei unităţi de elită a industriei petroliere 

româneşti şi europene. Sunt reprezentate state de pe toate continentele: Japonia, China, Turcia, 

Egipt, Statele Unite ale Americii, Anglia, Franţa, Austria, Italia, Belgia, Olanda, Suedia, 

Norvegia, Jugoslavia, Cehoslovacia, Danemarca, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Polonia, Spania, 

Portugalia etc. 

Din Germania, apar nu mai puţin de 25 de delegaţii, mai ales economice şi militare, ceea 

ce arată importanţa acordată de Reichul german, de führerul Hitler, personal, şi de 

comandamentele militare, resurselor petroliere româneşti, în cadrul strategiei războiului, deja 

declanşat, în 1939, şi aflat în plină desfăşurare continentală, în anii 1940-1942, ani în care aceste 

vizite se intensifică, prin prezenţa la această rafinărie a unor mari comandanţi militari, generali de 

Stat Major, şefi ai comisiilor economice, miniştri şi consilieri ai Cancelariei Führerului, printre 

care: general von Mann, şeful Misiunii Germane Aviatice, dr. W. Funk – ministru al Reichului, 

general von Heemskerch, din Ministerul Aerului, general maior dr. ing. Meyer, Ulrich Hassen, 

consilier al Reichului, asul aviaţiei germane – locotenent colonel G. Lutzow etc. Importanţa pe 

care germanii o acordau benzinelor româneşti este ilustrată şi prin vizita unui grup de 95 de 

ofiţeri din armata feldmareşalului Litzt, efectuată la 10 februarie 1941. (A se vedea lista 

următoare). Nu lipsesc nici oamenii de ştiinţă din diferite ţări, reprezentanţii unor Comisii ale 

Înţelegerii Balcanice, ale Tratatelor de cooperare economică, iar din Germania chiar delegaţii al 

organizaţiei tineretului hitlerist -  „Hitler – Jugend”, ale învăţământului şi sportului, ale unor 

celebre firme industriale şi, desigur, ale presei. Încă de la început, printre vizitatori se află şi 

reprezentanţi ai unor capete încoronate, precum Mélék – regina văduvă a Egiptului, principele 

moştenitor al Suediei, dar şi ai armatei imperiale a Japoniei, participantă la Pactul Tripartit, având 

reşedinţa la Roma, în Italia (vice-amiralul Nomura, şeful misiunii navale). 

Observăm că lipsesc, cu desăvârşire, delegaţi din Rusia sovietică. Aceştia nu apar nici 

măcar în cadrul unor convenţii sau congrese ştiinţifice şi culturale internaţionale, ai căror membri 

trec şi pe la Brazi. Explicaţia este clară: în cadrul alianţelor României şi al pregătirilor de război, 

aceştia erau excluşi cu desăvârşire. 

Cum se va vedea, toate delegaţiile străine erau însoţite de înalţi demnitari ai Guvernului 

României, ori ai instituţiilor şi departamentelor corespunzătoare rangului acelora. Astfel, întâlnim 

numele lui Gheorghe Tătărăscu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi de Ministru 

al Armamentului (10 sept. 1936), al lui Mihai Ralea, ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale (13 

oct. 1938), al generalului Sichitiu, Şeful Marelui Stat Major al Armatei Române (7 oct. 1937), ale 

generalilor Paul Teodorescu, M. Ionescu, V.I. Bădulescu, precum şi ale unor oameni de ştiinţă şi 

lucrători în Ministerul de Externe. 
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Cartea de Onoare reţine şi numele unor personalităţi din Ploieşti şi din alte localităţi 

prahovene, care însoţeau unele delegaţii străine, sau vizitau pe cont propriu această nouă şi 

emblematică rafinărie. 

Astfel, mai ales în timpul războiului, oficialităţile germane, dar şi alte delegaţii, erau 

întâmpinate şi însoţite şi de prefectul de Prahova, col. C. Bartolomeu, iar cu alte prilejuri de 

primarul oraşului – Gh. I. Văgăunescu şi de unii intelectuali prestigioşi, printre care şi prof. 

Nicolae I. Simache, care îşi pune semnătura, alături de participanţii la Congresul al XII-lea al 

FIDAC Internaţional, la 15 august 1938. 

De asemenea, merită să fie menţionată consemnarea vizitei membrilor Cluburilor Rotary 

din Ploieşti, Bucureşti, Câmpina şi Braşov, printre care: D. Munteanu-Râmnic, Costin Moţoiu, 

arhitectul Barbu T. Socolescu, T. Nicolau, scriitorul I.A. Bassarabescu, Corneliu Tacit şi alţii, 

care semnează pe pagina purtând data de 26 septembrie 1937. 

 

* 

Iată, aşadar, cum un obiectiv economic de importanţă internaţională majoră, atrage atenţia 

lumii întregi, dar care, împreună cu celelalte rafinării petroliere, face din Ploieşti şi Prahova o 

placă turnantă care determină scurtarea cu peste 200 de zile – după cum apreciază istoricii 

militari – a sângerosului război mondial, prin pierderea de către germani a acestor produse 

strategice. 

 

* 

... O simplă Carte de Onoare, dar cât de ample sunt semnificaţiile însemnărilor pe care le 

conservă! 

Ea capătă astfel o valoare de document istoric. 

Ţinând seama de importanţa sa, reproducem în continuare o parte dintre filele sale, 

însoţite de un tablou sinoptic al delegaţiilor, conducătorilor acestora, numărului de membri, 

precum şi persoanelor oficiale române care le însoţesc. 

 

 

OPINII PRIVIND PETROLUL ROMÂNESC  

ŞI RĂZBOIUL 

                                                                   

• Hitler către generalul Gerstenberg, însărcinat cu paza regiunii petroliere Ploieşti:  

- „Mizăm tot ce avem. Dacă pierdem regiunile petroliere, nu mai putem câştiga 

războiul”. 

• Generalul Alfred Jodl: 

- „Nici un succes al inamicului nu este atât de mortal pentru noi, în afară de ocuparea 

zăcămintelor de petrol româneşti”. 

• Ziarul „New York Times (27 august 1944): 

- „Numai pierderea petrolului din România singură poate fi fatală planurilor ei de 

război” (ale Germaniei, n.a.). 

• Lucrarea Războiul mondial 1939-1945 (Germania, după război): 

- Generali nazişti au afirmat că pierderea regiunilor petroliere româneşti a fost pentru 

Germania „cea mai grea lovitură decisivă”. 

• Albert Speer – ministru: 

Fostul ministru al Reichului în domeniul armamentului a declarat referitor la pierderea 

zonei petroliere de la Ploieşti: „Aceasta a fost cauza înfrângerii. Ea a apărut (...) prin pierderea, 

după 23 august 1944, a surselor de aprovizionare din România (...) Fără doar şi poate, acea zi a 

dus la o întorsătură decisivă în istoria producţiei şi economiei de război, deci în istoria 

conflagraţiei însăşi”. 
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LISTA DELEGAŢIILOR CARE AU VIZITAT RAFINĂRIA BRAZI („CREDITUL MINIER”) 

ÎN PERIOADA 10.IX.1936-29.IX.1942 

Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

1 10.IX.1936 Milan Stoiadinovici, 

preşedintele Consili-

ului de Miniştri şi Mi-

nistru de Afaceri Stră-

ine al Regatului 

Jugoslaviei 

6 Gh. Tătărăscu, Preşedintele Consili-

ului de Miniştri şi Ministru al 

Armamentului 

2 18.IX.1936 Membrii Societăţii 

Inginerilor Civili din 

Franţa, condusă de G. 

Jacobovi, preşedinte 

18 Buşilă, preşedintele Societăţii 

Politehnice, prof. dr. P. Nichita 

3 22.IX.1936 Membrii Conferinţei 

Parlamentare Interna-

ţionale de Comerţ 

26 Ing. Vasile Alimănişteanu, Maria 

Alimănişteanu, Vasile Damaschin 

4 26.IX.1936 Mélék, regina văduvă 

a Egiptului 

4 

5 18.X.1936 Membrii Consiliului 

Economic al Micii 

Înţelegeri 

14 N. Ic. Arion 

6        (1936) Shouying Hsieh - 

Inspector    general al 

Educaţiei Nanking-

China 

4 D. Edeleanu 

7        (1936) Reprezentanţii 

Procedeului Gray 

4 

8 21.II.1937 Comisia Austro-

Română pentru 

negocierea Tratatului 

Comercial 

12 Victor Stătescu 

9 12.V.1937 A. Boulard-vicepre-

şedintele Consiliului 

Municipal al oraşului 

Paris 

1 Ing. B. Negrea 

10 22.V.1937 Membrii Comitetului 

Consultativ Internaţi-

onal de Radio-

Comunicaţie 

37 El. V. Vasiliu, 

Ing. Ion C. Schileru 

11 26.V.1937 Asociaţia Greco-

Română Atena 

21 I. Dragu 

12 17.VIII1937 Cercul German de 

Studii Economice 

24 

13 5.IX.1937 Congresul de 

Antropologie şi 

Arheologie Preistorică 

18 Stelian Popescu, C. Negulescu-

Costin 
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Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

14 11.IX.1937 Comitetul Maritim 

Permanent al Consi-

liului Economic al 

Înţelegerii Balcanice 

10 Virgil Dragalina 

15 16.IX.1937 Membrii Congresului 

Interbalcanic al 

Matematicienilor 

25 N. Mironescu, Olga Andronescu, 

Octav Onicescu 

16 19.IX.1937 Congresul de Oto-

Rino-Laringologie 

44 Dr. A. Ştefaniu (Ploieşti), Dr. B. 

Maijo (Bucureşti), Coca Meţianu 

17 26.IX.1937 Cluburile Rotary  

din Bucureşti,  

Ploieşti, Câmpina, 

Braşov 

44 

18 7.X.1937 G-ral Gamelin - Şef  al 

Marelui Stat Major al 

Armatei Franceze 

6 G-ral Sichitiu – Şeful Marelui Stat 

Major al Armatei Române 

19 27.X.1937 Principele moştenitor 

al Suediei 

6 Barbu Constantinescu 

20 26.V.1938 Profesorii: Dr. L. 

Mrazek, Dr. ing. N. 

Dãnãilã 

3 - 

21 6.VI.1938 G-ral G. Valle – 

Subsecretar de Stat al 

Aerului – Italia 

15 G-ral adj. Paul Teodorescu 

22 7.VI.1938 Congresul  al XII- lea 

al Comisiunii Interna-

ţionale de Poliţie 

Criminală 

25 C. Negulescu 

23 11.VI.1938 Prof. H. Parodi 10 G-ral M. Ionescu 

24 13.VI.1938 Dr. J. Costinescu – 

fost ministru al 

Industriei  

2 - 

25 19.VI.1938 Prof. Dr.W.Svietos-

lavski, Ministrul 

Instrucţiunii Publice 

Polonia 

10 Insp. general G. Marinescu, 

D.V. Ţoni 

26 21.VI.1938 Doamna şi Domnul 

J.W. Beyen 

Preşedintele  

Băncii Reglementelor 

Internaţionale 

7 N. Bălăcescu 

Sf. Bălăcescu 

27 15.VIII1938 Congresul al XII-lea al 

FIDAC-ului 

Internaţional 

32 Alexandrina Cantacuzino, Ileana 

Brezoianu, Col. Bâgu, N.I. Simache 
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Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

28 2.X.1938 A. Cortez Piulo –vice-

preşedinte Asociaţia 

Industrialã Portughezã 

16 Ella Rădulescu, Col. N. Herescu, 

Coca Meţianu, ş.a. 

29 13.X.1938 Dr. Ley – Şeful 

Frontului Muncii din 

Germania 

10 Mihai Ralea, Gral V.I. Bădulescu 

30 30.X.1938 Conducătorii Tinere-

tului German „Hitler 

Jugend” 

27 Marguerite Crudu, Elena 

Manolescu, Tr. Manolescu 

31 5.XI.1938 D. Bojiloff – Guver-

natorul Băncii Naţio-

nale Bulgare, Kiroff, 

ministrul Regatului 

Bulgar la Bucureşti 

7 N. Bălan 

32 5.XI.1938 Comisia Economicã 

Italiană condusă de R. 

Ricardi 

11 

33 27.XI.1938 Delegaţie Comercialã 

Italianã 

12 

34 14.XII1938 Dr. Fischer –  director 

la I.G. Farbenindustrie 

Berlin 

3 F. Minovici 

35 17.I.1939 Comitetul de Direcţi-

une al Soc. „Creditul 

Minier” 

3 Costin St. S. 

36 18.III.1939 Sărbătorirea numirii 

lui Dobrescu, director 

general al „Creditului 

Minier”  

98 - 

37 11.VI.1939 Grup de delegaţi stră-

ini participanţi la ser-

bările jubileului de 70 

de ani al CFR şi la 

„Ceferiada 1939” 

38 George Panaitopol,  sub-director 

general CFR 

38        (1939) Comandanţii Organi-

zaţiei „Gioventù Itali-

ana del Littorio”, Co-

mandant: Sergio 

Bernardini 

16 

39 11.VI.1939 Hans Brockjaus – 

Consilierul Economic 

al Führerului (Hitler) 

4 F. Minovici 

40 16.XI.1939 Lufti Kidar – Guver-

natorul Istanbulului 

6 Lt. Col. L. Suslãnescu 
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Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

41 1939 Marguerite Gandy – 

Berna Elveţia 

3 Ing. Paul Vernescu 

42 20.XI.1939 von Tschammer und 

Osten – Conducãtorul 

sportului german 

11 Ing. Şerban Grigore, Maior Casian 

43 28.III.1940 General adjutant 

M.Orăşanu 

2 

44 1.IV.1940 Delegaţia Camerei de 

Comerţ Româno-

Jugoslave 

31 Andrei Marinovici, industriaş român 

stabilit la Belgrad 

45 IV.1940 Comitet de Direcţie 

(C. Stoicescu, Pavel 

Rãdulescu, Dobrescu; 

indescifrabil) 

4 

46   1940 Et. Biering – Ministru 

al Danemarcei 

3 

47 23.V.1940 Comisiunea de vali-

dări miniere 

7 

48 23.VI.1940 Gheron Netta – Comi-

sarul General al 

Petrolului 

6 

49 26.VI.1940 Comisiunea Economi-

cã a Reichului German 

8 Ştefan Tătărescu, N. Bugulescu 

50 1.VIII1940 Edit v. Coler, A. 

Schommer, H. Going, 

Germania 

4 

51 17.VIII1940 Comisiunea Economi-

cã Italo-Românã – 

pentru încheierea 

noului Tratat 

Comercial  

22 C. Dobrescu, Dr. Theodor T. 

Ivanovici 

52 8.XII.1940 Delegaţia Comisiunii 

Militare Economice 

Germane, condusã de 

Nitschke, ober-şef  în 

O.K.W. 

9 

53 10.II.1941 Vizita unui grup de 95  

de ofiţeri germani din 

armata Feldmareşalu-

lui Litzt 

95 

54 19.V.1941 Generalul von Mann, 

Şeful Misiunii 

Germane Aviatice 

7 

55 25.V.1941 Prof. Knoll– rectorul 

Universităţii din Viena 

2 Dr. Petre Niculescu, Fac. de 

Medicinã Iaşi 
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Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

56 5.VI.1941 Participanţii la recep-

ţia oferită de coman-

dantul Grupării ALA – 

col. Turtureanu – ca-

marazilor din armatele 

română şi germană  

50 - Col. Jugănaru, cdt. Şcoala de 

Ofiţeri Ploieşti,  

- Gh. I. Vagăunescu, primar 

temporar la Ploieşti 

57 1.VIII1941 Ing. diplomat J. K. 

Fliglmüller  

1  

58 22.VIII1941 Ziarişti germani  18 Mihail Livadaru, ŞtefanTheodorescu 

59 11.XI.1941 Karl Megerle – Consi-

lier de presă din 

Germania  

3 Ovid Ciordaş 

60          1941 Dr. Ralf Zeitler – vice-

preşedintele Uniunii 

oraşelor din Germania 

şi conducătorul Secţi-

unii germane a Uniu-

nii Internaţionale a 

Oraşelor; Dr. Harry 

Goetz – Berlin, secre-

tar general al Uniunii 

Internaţionale a Oraşe-

lor; Dr. Alfred Kroth – 

referentul preşedinte-

lui Uniunii Internaţio-

nale a Oraşelor  

5 Col. V. Bartolomeu, prefectul 

judeţului Prahova 

61 15.XII1941 Prof. dr. Wilhelm Eitel 

– directorul Institutu-

lui Kaiser – Wilhelm 

Berlin  

3 Prof. dr. D. Ionescu-Bujor 

62 12.IV.1942 Col. Kinzel din Marele 

Stat  Major al armatei 

germane  

7 Lt. col. Lazăr Marinescu – M.St.M., 

Cpt. P. Milculescu – M.St.M. 

63 19.IV.1942 Ulrich Hassen – Con-

silier ministerial al 

Reichului German  

6 T.P. Ghiţulescu, I. Mihalache 

64 20.IV.1942 Asul aviaţiei germane 

– Lt. Col. G. Lutzow  

8 Lt. col. Istrãtescu 

65 21.IV.1942 General-major dr. ing. 

Meyer (Germania)  

7  

66 31.V.1942 Ph. Iung – Primarul 

Vienei  

8 Col. Bartolomeu, prefect jud. PH 

67 25.VII1942 General von Heem-

skerch – din Minis-

terul German al 

Aerului 

8  
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Nr. 

crt. 

Data Delegaţia Nr. 

membri 

Însoţitori (români) 

68 5.IX.1942 Dr. W. Funk – Minis-

tru al Economiei 

Reichului German  

14 C. Stoicescu 

69 29.IX.1942 Vice-amiral Nomura, 

Şeful Misiunii navale 

japoneze în Comisiu-

nea Pactului Tripartit; 

Contraamiral Abbe, 

Şeful Misiunii 

Militare japoneze la 

Roma, cu suita 

13 Lt. col. S. Ionescu 

 

 

RAFINĂRIA BRAZI – DUPĂ RĂZBOI 
 

Rafinăria Brazi a rămas un pilon de bază al industriei de prelucrare a ţiţeiului şi după al 

Doilea Război Mondial. 

Cităm din cartea Istoria Petrolului în România, scrisă de specialişti în domeniu: Gh. 

Ivănuş, I. Ştefănescu, Şt.-Tr. Mocuţa, Şt. N. Stirimin şi N.P. Coloja, apărută în anul 2004, în 

Editura AGIR (pagina 270): 

„Amplasată raţional şi bine structurată, Rafinăria Brazi va fi, în România, după 1960, 

prima rafinărie modernă la nivel tehnic mondial, un model de dezvoltare şi conducere a întregii 

industrii de petrol din ţară, sursă de inspiraţie şi şcoală de personal tehnic pentru dezvoltarea 

altor rafinării. «Şcoala de la Brazi» a creat premisele pentru proiectarea, construirea şi 

operarea de către specialiştii şi muncitorii români a unor mari rafinării exportate în diferite ţări 

ale lumii: Turcia, Siria, Iordania, Pakistan...”. 
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MIŞCAREA LEGIONARĂ ÎN JUDEŢUL PRAHOVA 

 

drd. Vasile-Virgil COMAN
*
 

 

 La 24 iunie 1927 în Iaşi s-a întemeiat Legiunea Arhanghelului Mihail, sub conducerea lui 

Corneliu Zelea Codreanu. Acesta n-a înscris organizaţia la tribunal, deoarece considera că 

L.A.M., nu era un partid, ci o mişcare politică şi naţională, care nu se putea încadra în prevederile 

legale.  

 În ordinul nr. 3603/1931 al Comisariatului de Poliţie Câmpina, judeţul Prahova, se arăta 

că Zelea Codreanu, a expediat din închisoarea Văcăreşti o circulară către conducătorii 

organizaţiilor arhangheliste din ţară cu instrucţiuni pentru întreţinerea spiritului de solidaritate, 

prin facerea de rugăciuni zilnice şi prin chete discrete pentru prieteni, pentru ajutorarea celor 

închişi la Văcăreşti
1
. 

 Garda de Fier a depus lista partidului pentru alegerile parlamentare din iulie 1932, ce 

cuprindea 8 candidaţi, în fruntea căreia se afla Hristodulo Luzi. Pe listă mai figura Th. Raica, N. 

Taşca, Al. Cojocaru, N. N. Popescu, C. Constantinescu, Şt. Dumitrescu, I. Munteanu
2
. Astfel, în 

aceste alegeri parlamentare, din 17 iulie 1932, Garda de Fier a obţinut 389 voturi, adică 0,55% 

din total voturi, sub rezultatul naţional de 2,37%, s-a situat pe locul 14 din cele 16 grupări 

participante la scrutin înaintea Partidului Evreiesc (0,33%) şi a Candidaţilor Independenţi 

(0,03%).  

 Garda de Fier a depus lista partidului pentru alegerile parlamentare din decembrie 1933, 

care cuprindea următorii candidaţii:  Hristodulo Luzi, Al. Cojocaru, I. Drosu, Iancu Iliescu, M. 

Dumitrescu. Gh. Loghiade, C. Constantinescu, A. Mateescu
3
, fiind anulată la 9 decembrie 1933 

de către guvernul liberal condus de I.G. Duca. 

 La orele 21.55, în ziua de 29 decembrie 1933, pe peronul gării Sinaia s-a produs atentatul 

împotriva primului ministru  I. G. Duca de către arma legionarului Nicolae Constantinescu, însă 

au mai fost implicaţi şi alţi doi legionari, Ion Caranica şi Doru Belimace
4
. Asasinatul de la Sinaia 

a produs consternarea întregii opinii publice, a membrilor clasei politice, a reprezentanţilor 

puterii şi chiar a Palatului. Toate aspectele legate de acest asasinat conducea într-o primă fază la 

concluzia că securitatea personală a premierului a fost total neglijată de către autorităţile abilitate 

ale Ministerului de Interne
5
.  În judeţul Prahova, un număr de 489 legionari, în frunte cu şeful 

acestora, Hristodulo Lutzi, au fost arestaţi, iar întreg judeţul a fost încadrat în regimul stării de 

asediu. Cercetările organelor de Poliţie şi Siguranţă au dovedit însă neimplicarea legionarilor 

prahoveni în atentatul de la Sinaia
6
.  

 Într-o notă informativă din februarie 1934 la Inspectoratului Regiunii I de Poliţie se 

specifică faptul că se va urmări activitatea organizaţiilor de extremă dreapta, în special „Garda de 

Fier”, a cărei acţiune a ieşit din limita îngăduită, trecând la acte de teroare. „De această situaţie 

au căutat să profite organizaţiile comuniste, cari în ultimul timp au speculat situaţia, răspândind 

un bogat material de propagandă”
7
. 

                                                 
*
 profesor Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Mizil, judeţul Prahova, doctorand al Universităţii Valahia din Târgovişte. 
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 După anul 1934 Mişcarea Legionară a prins rădăcini adânci în unele medii sociale, de 

mare diversitate, mergând de la elevii de liceu până la muncitori. Ducând o viaţă austeră şi 

modestă în cele mai multe cazuri, înclinaţi spre religiozitate şi tradiţie, capabili de sacrificiu 

pentru binele public, întotdeauna dornici de a ajuta pe cei nevoiaşi şi neajutoraţi fără a cere vreo 

compensaţie, aceşti tineri reprezentau ceva cu totul original pentru societatea românească. Astfel 

îşi făcea loc ideea, uneori pe cât de dreaptă, pe atât de periculoasă, că numai prin metode 

violente, numai prin forţă pot fi stăpânite diletantismul, trădarea sau josnicia care după concepţia 

lor caracterizau clasa politică ce guverna ţara. Aceste consideraţii generale caracterizează şi 

evoluţia Mişcării Legionare în Prahova, unde deşi ea începuse timid, a devenit ulterior un bastion 

al acesteia.  

 În judeţul Prahova, unde Legiunea „Arhanghelului Mihail” debutase prin atragerea 

elevilor în Frăţiile de Cruce şi a studenţimii în rândurile Gărzii de Fier, şi-a păstrat şi intensificat 

acţiunile în captarea acestor grupuri dat fiind faptul că ele erau cel mai uşor de convertit la noua 

ideologie. Propaganda în rândurile elevilor şi tineretului s-a desfăşurat, în această perioadă, în 

paralel cu aceea vizând celelalte grupări sociale. Frăţiile reprezentau la vremea respectivă declara 

Codreanu „corpul de elită al tinerimii”
8
. Asemenea tuturor legionarilor şi tinerii Frăţiilor de 

Cruce erau organizaţi conspirativ şi paramilitar, pe principiile unităţii camaraderiei, vieţii cinstite 

şi modeste. Ele n-au contribuit decât târziu la succesul electoral al Legiunii, însă constituiau, pe 

de o parte, o adevărată şcoală de cadre şi pe de altă parte asigurau fonduri importante acesteia.  

 Primele Frăţii sunt semnalate ca existente în Prahova şi în septembrie 1932, într-un raport 

a Chesturii Poliţiei din Ploieşti. Raportul menţiona faptul că „Frăţiile de Cruce” apar printre 

elevii din liceu cursul superior. Propaganda în rândul elevilor era realizată atât de colegii lor 

organizaţi în Frăţii, cât şi de studenţi legionari ce vizitau periodic elevii în şcoli. La începutul 

anului 1934, în plin proces de prigonire a Legiunii, după asasinarea lui I. G. Duca  autorităţile 

poliţiei prahovene şi ale Inspectoratului Şcolar au supus supravegherii, dezvoltarea F.D.C. în 

rândul elevilor. Astfel că, în februarie 1934, în Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel”, directorul 

Teodorescu şi o comisie a Inspectoratului Şcolar anchetau printre elevi răspândirea ideologiei 

legionare. „Această formaţiune - se menţiona în raportul dat poliţiei -  e formată numai din elevii 

de la clasele a III-a până la clasa a VIII-a, capul ei fiind un elev numit I. Vîlcu”
9
.  Deşi nu s-au 

luat măsuri represive dure la adresa elevilor în cauză, şcolile şi Inspectoratul Şcolar şi mai puţin 

Poliţia, au avertizat familiile acestor elevi în cauză, de consecinţele negative şi posibilele 

pedepse. 

 La 10 decembrie 1934, a fost înfiinţat partidul politic „Totul pentru Ţară”, având ca 

preşedinte pe generalul Cantacuzino-Grănicerul, şi ca şef spiritual pe Corneliu Zelea Codreanu, 

dorind să respecte următoarele, în „ordinea spirituală: înaintarea morală a poporului român, 

cinste, demnitate, ordine, dor de muncă, credinţă în Dumnezeu, în ordinea naţională: apărarea 

legală a României în contra primejdiilor care o pândesc, fie din afară, fie din înăuntru, în 

ordinea socială: dreptate şi pâine pentru toţi care muncesc, în ordinea statală: o organizare 

monarhică de Stat şi în Stat, adecvată noilor împrejurări de viaţă românească, în ordinea 

internaţională: pace şi bună învoire cu toţi cei care vor respecta hotarele României şi toate 

drepturile noastre de Stat liber
10

 . 

 În vara anului 1935 noul comandant al Frăţiilor, legionarul Gh. Istrate, a iniţiat un proces 

de reorganizare a acestora pe baze mai apropiate de realitate şi conforme cu interesele Mişcării 

Legionare. Statutul, apărut acum, sublinia că scopul acestora era „înfrăţirea în realizarea 

idealului legionar”.   
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 Pentru a intra în F.D.C., fiecare membru trebuie pregătit într-un „mănunchi de prieteni” 

constituit mai ales în şcoli, format din cel puţin două persoane pentru o perioadă de cel puţin 13 

şedinţe ale „mănunchiului”.  Trebuia să susţină activităţi educative şi să citească „Haiducul”, 

„Pandurii”, „Cei trei muşchetari”
11

.   

 Pentru a stăvili accesul şcolarilor şi tineretului în Frăţii, Palatul a iniţiat întemeierea 

organizaţiei Straja Ţării, condusă de Teofil Sidorovici, dar în fruntea căreia se situa „marele 

străjer” chiar suveranul Carol al II-lea
12

.   

 Treptat se poate aprecia că în anumite privinţe între cele două organizaţii destinate 

tinerilor s-a declanşat o luptă nedeclarată. Faptul este probat nu numai de acţiunile acestora, ci şi 

de acuzele reciproce pe care le-au lansat. Astfel, în privinţa Legiunii, aceasta a lansat în 

permanenţă apeluri tineretului să nu se înscrie în organizaţia rivală aparţinând regelui. Într-un 

astfel de manifest descoperit de agenţii de poliţie ploieşteni în noaptea de 15 spre 16 aprilie 1936, 

se menţiona că „străjeriile sunt organizaţii francmasonice, adică filo-jidovineşti. 

Francmasoneria e contra religiei creştine, monarhiei şi vieţii naţionale
13

.   

 Un alt grup important în Mişcarea Legionară din judeţul Prahova era acela al studenţilor. 

Prezidând congresele studenţeşti, patronând o parte din organizaţiile acestora, acaparând 

controlul asupra căminelor şi cantinelor, Mişcarea  Legionară şi-a implantat oamenii săi în 

principalele structuri studenţeşti. Astfel stăteau faptele şi cu organizaţiile studenţimii prahovene 

ai căror membrii erau legionari sau simpatizanţi cu aceştia, fără însă ca marea masă a studenţilor 

din Prahova să facă politică sau să adere la Legiune. Important pentru legionari în general era ca 

să poată controla mişcarea studenţească, organizaţiile acesteia, ocupând posturile cheie.  

Manifestaţiile studenţeşti organizate cu prilejul procesiunii funerare a celor doi legionari morţi în 

Spania, dar mai ales atentatul comis împotriva rectorului Universităţii din Iaşi, Traian Bratu
14

, au 

determinat autorităţile să închidă temporar universităţile, căminele şi cantinele studenţeşti.  

 Pentru a îndepărta muncitorimea de social-democraţie, de bolşevism, propaganda 

legionară în rândurile acesteia a crescut simţitor mai ales în zonele unde existau resentimente 

puternice ale muncitorilor împotriva guvernului şi autorităţilor. Judeţul Prahova – o zona în care 

muncitorimea era pe cât de puternică pe atât de nemulţumită, o dovediseră şi grevele din 1933 –  

a constituit primul bastion al muncitorimii legionare. Primul Corp Muncitoresc Legionar s-a creat 

în Prahova cu ocazia unei întruniri ce a avut loc la Azuga, la vârful Şorica din Bucegi unde, cu 

acest prilej, la 25 octombrie 1936, s-a ridicat un „Triptic” în memoria eroilor din războiul de 

reîntregire
15

. La adunare au participat ing. Gh. Clime, şeful noii structuri legionare şi g-ralul Gh. 

Cantacuzino-Grănicerul, preşedintele Partidului „Totul pentru Ţară”. Din partea legionarilor 

prahoveni participa Hr. Luzi, şeful Organizaţiei judeţene Prahova a Partidului „Totul pentru 

Ţară”, însoţit de un număr destul de mare de legionari din judeţ şi muncitorii de la fabricile din 

Azuga, Buşteni, Sinaia, Câmpina şi Ploieşti
16

.   

 Din informaţiile autorităţilor prahovene rezultă că scopul înfiinţării noii structurii a 

Mişcării Legionare era „de a atrage cât mai  mulţi muncitori din Valea Prahovei către legiune. 

Corneliu I. Codreanu a hotărât să lanseze un manifest adresat muncitorimii citit de ing. Clime, 

şeful noului grup”
17

.  
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 Muncitorimea legionară din Prahova avea să constituie cea mai importantă forţă 

electorală la alegerile din toamna anului 1937, asigurând prin votul ei succesul de necontestat al 

campaniei electorale legionare. Aceste forţe sociale şi într-o mai mică măsură comercianţi, liberi 

profesionişti, intelectuali, ţărani, au constituit baza socială a legiunii în Prahova. Prima tabără de 

muncă în Prahova a fost iniţiată la Predeal, pe muntele Susai, în toamna anului 1936, sub 

conducerea profesorului B. Dobre din Bucureşti
18

. Ulterior ea s-a extins în masivele Cioplea şi 

Cocoş. Săpăturile iniţiate de legionari pentru construirea unei cabane-pensiuni a dus la 

descoperirea mormintelor colective ale ostaşilor români, morţi în 1916, în timpul războiului de 

reîntregire a neamului. A fost luată hotărârea ridicării unui mic mausoleu, în care scop tabăra a 

fost mărită. Afluenţa legionarilor spre Predeal  şi propaganda „având la dispoziţie un bogat 

depozit de literatură, fotografii, insigne, cordoane pe care le desfac spre vânzare”
19

, au alertat 

autorităţile locale, care au intervenit pentru dizolvarea taberei. La 5 septembrie 1936, la orele 17, 

reprezentanţii Parchetului, însoţiţi de 50 jandarmi, au desfiinţat tabăra de la Susai-Predeal, 

arestând 17 legionari mai furioşi, distrugând materialul găsit
20

. Aceste fapte l-au determinat pe 

Codreanu să vină la Ploieşti în seara zilei de 8 septembrie pentru a stabili demersurile ce trebuie 

făcute către autorităţi, de comun acord cu şeful legionarilor prahoveni Hr. Luzi
21

.  

 A doua zi, preşedintele partidului „Totul pentru Ţară”, g-ralul Cantacuzino adresa o 

scrisoare publică către mai mulţi generali, foşti combatanţi în Primul Război Mondial, în care 

acuza autorităţile de profanarea mormintelor şi osemintelor românilor morţi pentru patrie. Fără a 

mai aştepta rezultatele anchetei, în duminica din 13 septembrie 1936, tabăra a fost redeschisă de 

profesorul Dobre, cu o slujbă de pomenire a ostaşilor căzuţi aici în 1916. Autorităţile n-au mai 

intervenit, astfel că, la 4 octombrie 1936, prof. Dobre semnala într-o scrisoare trimisă generalului 

Cantacuzino, că în tabără au fost vizitaţi de „ing. Gigurtu, un general  activ şi un colonel, 

îmbrăcaţi în civil, care s-au închinat şi ne-au făcut donaţii”
22

. 

 În ziua de 10 iulie 1937, comisarul Poliţiei Câmpina, M. Mazilu, a solicitat autorizaţia de 

construcţie şefului taberei C. Popescu. Deoarece această autorizaţie nu exista comisarul a ordonat 

evacuarea taberei şi a anunţat autorităţile în drept
23

. A doua zi, la 11 iulie, a sosit la Câmpina 

procurorul militar Mihăilescu şi comandantul Legiunii de Jandarmi Prahova, lt-col. Virgil Arion, 

însoţit de 90 de jandarmi. În tabără au sosit de la Bucureşti, C. Z. Codreanu, Gh. Clime, Alex. 

Constantinescu, cu maşina proprietarului terenului pe care a fost organizată tabăra legionară
24

. În 

lipsa unei autorizaţii, C. Z. Codreanu s-a supus deciziilor autorităţilor locale şi a dispus evacuarea 

taberei până când autorizaţia va fi dobândită. După cum au decurs faptele, ulterior tabăra nu a 

fost reînfiinţată.  

 Realizări de amploare mai redusă au fost iniţiate de legionarii din Prahova şi în alte 

localităţi. Astfel, la Azuga, Buşteni, Brebu, Călugăreni, Predeal-Susai, Moreni, Bărăitaru, 

Dârvari
25

, au fost ridicate cruci  de pomenire a eroilor neamului şi au fost reparate bisericile, la 

Mislea, Brebu, Talea
26

. Muncile şi acţiunile obşteşti s-au împletit cu activitatea propagandistică 

devenită mai eficientă odată cu apropierea anului electoral 1937. Deşi acţiunile Mişcării 

Legionare intrau sub incidenţa legii ordinii publice, noua organizaţie creată în 1935 pe structurile 

Legiunii, partidul „Totul pentru ţară” nu a fost decât arareori împiedicat în a-şi susţine 

propaganda. Noua organizaţie a încercat în anii 1935-1936, primele tatonări de alianţă politică, 

atât la nivel naţional, cât şi la nivel local cu celelalte forţe politice.  
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 La alegerile parlamentare din 1937, Mişcarea Legionară se afla atât în dezacord cu 

celelalte forţe naţionaliste, cât şi sub supravegherea aspră a forţelor de ordine supuse intereselor 

suveranului. Legiunea a urmărit să-şi apropie noi aliaţi pentru alegeri, să nu aibă conflicte nici cu 

opoziţia naţionalistă, nici cu autorităţile. În vederea acestor obiective generale şi a obţinerii unor 

succese la viitoarele alegeri, şi în Prahova s-a produs reorganizarea mişcării. Mai întâi organizaţia 

judeţeană a Partidului „Totul pentru Ţară”a fost încadrată în regiunea a XII-a condusă de noul şef 

al acesteia ing. Gh. Clime
27

, iar vechiul şef legionar, Hr. Luzi, i-a găsit un înlocuitor în persoana 

avocatului Alexandru Constantinescu, venit direct de la centrul legionar pentru a conduce 

organizaţia „Totul pentru Ţară” din judeţul Prahova
28

.  

 Încă de la numirea sa, din 27 ianuarie 1937, Al. Constantinescu a luat iniţiativa 

reorganizării propagandei legionare în rândurile muncitorilor, ţăranilor, funcţionarilor şi a 

studenţilor. În vizita întreprinsă la Căminul Studenţesc Prahova, Al. Constantinescu, a promis 

sprijinul său studenţilor prahoveni nemulţumiţi de ajutoarele prefectului Alex. Bondoc şi de 

administraţia inexistentă a prof. I. A. Bassarabescu
29

. În marşurile de propagandă organizate în 

vara anului 1937 la Mislea, Telega, Talea, Azuga, Buşteni, Homorâciu, Vălenii de Munte, Slănic, 

Al. Constantinescu însoţit de fruntaşii legionari, precum fraţii Luzi, fraţii Ghimbăşeanu, Paul 

Cojocaru, Alex. Cojocaru, I. Drosu, Tr. Boeru, N. Belciu, N. Comănescu, fraţii Popescu, ing. 

Aurel Chira, a acuzat guvernarea liberală de „dezastrul ţării” şi a promis schimbări radicale
30

 .  

 Încă din 26 octombrie 1937, vizitând organizaţia din judeţul Prahova, C. Z. Codreanu, a 

dat indicaţii liderului local din Ploieşti, avocatului Dimitrie Stoicescu şi liderului din judeţ, Alex. 

Constantinescu, pentru a strânge fier vechi şi donaţii în vederea fondurilor necesare campaniei 

electorale. În cursul zilei de 21 noiembrie 1937, campania electorală legionară din Prahova 

demara cu marile întruniri publice organizate la Ploieşti şi Câmpina. La Ploieşti, în dimineaţa 

aceleiaşi zile erau prezenţi toţi fruntaşii legionarilor prahoveni şi circa 2 500-3 000 de 

simpatizanţi. Au luat cuvântul preşedintele partidului „Totul pentru Ţară”, Gh. Clime, prof. 

Codreanu liderul judeţean Alex. Constantinescu şi C. Mânzu venit de la Bucureşti. Adunările 

propagandistice au continuat în zilele următoare numai cu participarea forţelor locale la Ploieşti, 

Flipeştii de Târg, Vălenii de Munte, Bucov şi Valea Călugărească, Ariceşti Rahtivani, Târgşorul 

Nou şi Dărmăneşti
31

. N-au lipsit nici incidentele electorale, în special cu forţele Partidului 

Naţional-Creştin şi ale P.N.L., cu care Mişcarea Legionară nu a încheiat nicio înţelegere de tipul 

„pactului de neagresiune”  încheiat de Codreanu, la 25 noiembrie 1937, cu P.N.Ţ. condus de Iuliu 

Maniu şi P.N.L. – Gh. Brătianu
32

.  

 În 20 noiembrie 1937 a avut loc un incident în clădirea Palatului de Justiţie din Ploieşti cu 

ocazia depunerii listelor electorale, între avocaţii I. Creţoiu- liberal şi P. Cojocaru-legionar. 

Incidentul avea să fie aplanat de colegii acestora şi de forţele de ordine. La Valea Călugărească, 

în 6 decembrie, şi la Slănic, în 11 decembrie, s-au produs altercaţii şi violenţe între partizanii 

legionari şi cei ai Partidului Naţional-Creştin, care au impus intervenţia forţelor jandarmeriei 

locale. În noaptea de 13-14 decembrie incidente între legionari şi Partidul Naţional Creştin aveau 

să se producă şi în Ploieşti. În acea noapte 7-8 cuzişti au rupt afişele electorale legionare, fiind 

bătuţi de circa 12-15 legionari care nu au putut fi prinşi de jandarmii sosiţi la faţa locului. La 20 

noiembrie 1937 organizaţia „Totul pentru Ţară” depunea candidaţii săi pe lista electorală în 

Prahova: C. Şumuleanu, Gh. Clime, Alex. Constantinescu, I. Moraru, Hr. Luzi, D-tru Stoicescu, 

I. Niculescu, I. Dobre
33

.  
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 Antibolşevismul, antioccidentalismul transpar şi cu ocazia declaraţiilor acordate presei, la 

30 noiembrie 1937, de C. Z. Codreanu: „Eu sunt contra marilor democraţii ale Occidentului, eu 

sunt contra Micii Înţelegeri, eu sunt contra Înţelegerii Balcanice şi nu am nici un ataşament 

pentru Societatea Naţiunilor, în care eu nu cred. Eu sunt pentru o politică externă a României de 

partea Romei şi a Berlinului, de partea revoluţiilor naţionale. Eu sunt contra bolşevismului. În 

48 de ore după victoria Mişcării Legionare, România va avea o alianţă cu Roma şi Berlin, 

intrând în acest mod pe linia misiunii sale istorice în lume: apărarea Crucii, a culturii şi 

civilizaţiei creştine”
34

. 

 La 20 decembrie guvernul liberal a realizat alegerile electorale pentru Cameră, însă pentru 

prima dată în istoria interbelică, nicio formaţiune politică nu a întrunit minimul de 40% din 

sufragii pentru a beneficia de majoritatea parlamentară. Listele Partidului „Totul pentru  Ţară” 

întruneau la nivel naţional 478 378 sufragii, adică circa 15,58% din totalul voturilor exprimate, 

situându-se pe locul al treilea după partidul aflat la guvernare- 35,92% şi P.N.Ţ. -20,4%.  

 Prahova a fost judeţul unde şi datorită dinamicii demografice şi datorită susţinătorilor săi, 

Partidul „Totul pentru Ţară” a obţinut cel mai mare număr de voturi chiar decât în Bucureşti 

(14401 voturi) sau în judeţele unde Mişcarea Legionară a întrunit majoritatea (Covurlui, Neamţ, 

Rădăuţi). Astfel, din totalul voturilor exprimate pentru cameră de 80 020, legionarii au obţinut  

19 200 de voturi (24%), primind un mandat din cele opt de deputaţi, situându-se pe acelaşi loc 

trei, după liberalii guvernamentali- 23 301 (29,16%), şi ţărăniştii -22 805 voturi (28,50%)
35

. 

Judeţul Prahova a făcut parte din rândul acelor organizaţii judeţene felicitate de Codreanu pentru 

rezultatele obţinute în alegeri în „ordinul de încheiere al luptei electorale”, din 23 decembrie 

1937. După datele electorale, Partidul „Totul pentru Ţară” trebuia să deţină în noul parlament 66 

de mandate, ceea ce însemna o victorie. Profitând însă de criza generată de alegeri, suveranul a 

amânat convocarea forurilor legiuitoare până la noi alegeri stabilite pentru 2 martie 1938 şi a 

impus la cârma ţării guvernul Goga-A.C. Cuza.  

 Au început iarăşi adunările şi marşurile de propagandă prin sate, fabrici, localităţi urbane, 

s-au lansat manifeste, s-au vândut simboluri electorale, atât la Ploieşti, cât şi la Câmpina s-au 

ţinut, la 23 ianuarie 1938, adunări publice prezidate de Alex. Constantinescu la care participau şi 

delegaţii centrului de la Bucureşti, Gh. Clime şi Bănică Dobre. La 11 februarie 1938,  regele 

Carol al II-lea instala regimul său autoritar şi personal. Anticipând cu claritate măsurile represive 

ale noului regim, Mişcarea Legionară  s-a autodizolvat încă din 21 februarie 1938.  

 Prigoana legionarilor din Prahova s-a declanşat după arestarea lui Codreanu, la 17 aprilie 

1938, în urma unei acţiuni judecătoreşti intentate acestuia de Nicolae Iorga, devenit de curând 

consilier regal. Peste două zile, Tribunalul Militar al Corpului  II de Armată Bucureşti, îl 

condamna pe C. Z. Codreanu la maximum de pedeapsă pentru ultraj, 6 luni închisoare. În 

încercările sale de a reprima definitiv Legiunea şi pe Codreanu guvernul şi regele au folosit toate 

mijloacele avute la îndemână. Pentru a dobândi documente compromiţătoare necesare unui nou 

proces intentat lui Codreanu  şi Legiunii, încă din 10 martie, au fost confiscate de autorităţile 

prahovene cărţile de propagandă legionară, manifestele, însemnele electorale, prin descinderi 

făcute în sediile legionare, domiciliile legionarilor cunoscuţi, librării şi chioşcuri de ziare
36

. Deşi 

nu au fost încă dizolvate oficial partidele politice, încă din 18 martie sediile organizaţiei „Totul 

pentru Ţară” din judeţ au fost percheziţionate şi sigilate de poliţie până la o nouă decizie. Încă de 

la 11 mai, un grup de avocaţi ploieşteni, membri sau nu ai fostelor partide, lansau o telegramă 

către Tribunalul Militar Bucureşti, înscriindu-se ca apărători în procesul lui Codreanu. Ei însă nu 

s-au mai prezentat la proces atât datorită intervenţiilor autorităţilor prahovene, cât şi datorită 

temerii existente în rândul avocaţilor că ulterior vor avea probleme cu autorităţile regimului.  

                                                 
34

 Horia Sima, op. cit., p. 390.  
35

 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Prahova, Fond Prefectura Judeţului Prahova , dosar 2/1937, f. 2-4. 
36

 C. Dobrescu, C. Vrînceanu, Mişcarea Legionară prahoveană între „mica” şi „marea” prigoană” (1934-1938), în 

„Arhivele Prahovei”, anul VII, 2002, p. 149.   
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 Corneliu Zelea Codreanu avea să fie condamnat, în ziua de 27 mai 1938, la 10 ani de 

muncă silnică, 6 luni degradare civilă, 5 mii de lei amendă şi 2 mii de lei cheltuieli de judecată 

pentru crimă de „reproducere în public de secrete interesând securitatea statului” şi pentru 

„delictul de uneltire contra ordinei sociale” şi pentru „crimă de răzvrătire”. Carol al II-lea a 

făcut o vizită neoficială în Germania, unde a avut loc, la 24 noiembrie, o întrevedere cu Adolf 

Hitler,  discuţia s-a desfăşurat într-o atmosferă de neîncredere reciprocă. Revenit în ţară, regele 

Carol al II-lea, de comun acord cu Armand Călinescu, a hotărât suprimarea lui Codreanu şi a 

altor legionari. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, C. Z. Codreanu şi alţi legionari au fost 

strangulaţi în timp ce erau transportaţi de la închisoarea din Râmnicu Sărat la cea din Jilava.  
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SUPRAVEGHEREA  STRĂINILOR DE CĂTRE AUTORITĂŢILE 

PRAHOVENE ÎN ANUL1940 
 

dr. Sergiu-Nicolae BAROIAN
*
 

 

Anul 1940 se anunţa unul greu pentru România, mai ales că una din aliatele ei, Polonia, 

fusese cucerită de Rusia şi Germania. O parte din populaţia poloneză se refugiase în România, 

inclusiv în Prahova. După începerea celui de al Doilea Război Mondial, judeţul Prahova a fost 

atent monitorizat de serviciile străine ale ambelor tabere datorită producţiei de petrol. Din acestă 

cauză organele de supraveghere a populaţiei au fost în alertă pentru a dejuca toate planurile care 

vizau distrugerea economiei petrolifere prahovene de către cele două tabere beligerante. 

La începutul anului 1940, supravegherea străinilor aflaţi în România includea mai ales 

observarea şi urmărirea polonezilor refugiaţi după lichidarea ţării lor. În acest sens, Chestura 

Ploieşti, la 10 ianuarie 1940, înainta tuturor Comisariatelor de Poliţie din judeţ un ordin trimis de 

Inspectoratul Regional al Poliţiei Ţinutului Bucegi
1
. În acesta se menţiona că refugiaţii polonezi 

din România primeau scrisori din Polonia în care li se descria adevărata situaţie de sub ocupaţia 

germană şi sovietică şi erau, de asemenea, sfătuiţi să părăsească de urgenţă România deoarece, în 

primăvara anului 1940, urma să intre şi ea în război. Potrivit aceluiaşi ordin, se mai menţiona că, 

pe 30 decembrie 1939, preşedinţii comitetelor refugiaţilor polonezi fuseseră chemaţi la 

Ambasada Polonă din Bucureşti. Se cerea, în consecinţă, Poliţiei să facă investigaţii în legătură 

cu corespondenţa pe care refugiaţii polonezi o primeau şi motivele pentru care preşedinţii de 

comitete fuseseră chemaţi la Bucureşti
2
. Toate aceste măsuri de supraveghere a refugiaţilor 

polonezi, de către statu român, aveau, evident, ca scop şi informarea autorităţilor române cu 

privire la starea de spirit a polonezilor, în condiţiile ocupării Poloniei de către Germania şi Rusia.  

 Dar erau implicate aici şi alte aspecte conexe. Poliţia Câmpina primea, de pildă, la 18 

ianuarie 1940, de la Chestura Ploieşti ordinul nr. 3.833, din care aflăm că Inspectoratul Regional 

Bucegi fusese informat că, odată cu intrarea în ţară a refugiaţilor polonezi, veniseră şi agenţi ai 

Gestapoului. Se preciza că aceştia aveau misiunea de a strânge informaţii şi a face agitaţii în 

România. Organele de Poliţie trebuiau, deci, să verifice foarte atent această informaţie şi să 

raporteze rezultatul obţinut Inspectoratului
3
. Rezulta, în plus, că rolul agenţilor Gestapoului era, 

inclusiv acela, de a determina statul român să ia măsuri împotriva refugiaţilor polonezi, iar acest 

fapt trebuia împiedicat de către organele de ordine româneşti. Mai exista însă şi o altă latură a 

supravegherii polonezilor. Aflăm acest lucru din împrejurarea că la Comisariatele de Poliţie din 

judeţ se recepţiona de la Poliţia Ploieşti, la 20 ianuarie 1940, un ordin emis de Inspectoratul 

Regional al Poliţiei Ţinutului Bucegi, prin care se cerea să se culeagă de la refugiaţii polonezi şi 

informaţii despre situaţia actuală din fosta Polonie
4
. Acest ordin avea, deci, ca principal scop 

obţinerea unor diverse şi utile informaţii referitoare la noua situaţie din fosta Polonie.  

 Cât priveşte supravegherea altor străini, aflăm că, la 15 februarie 1940, Poliţia Ploieşti 

expedia Comisariatelor de Poliţie din judeţ un ordin, trimis de Inspectoratul Regional al Poliţiei 

Ţinutului Bucegi, prin care se cerea supravegherea strictă a trei englezi: Hannau, Grannau şi 

Brown, bănuiţi ca spioni englezi. Sub masca unor cercetări ştiinţifice, ei culegeau date şi 

informaţii militare. Se aprecia că Anglia dorea, ca în cazul în care ne aliam cu nemţii împotriva 

lor, să dispună de date suficiente pentru a putea distruge industria petroliferă prahoveană.
5
 

                                                 
*
 profesor, Şcoala Gimnazială Brazi, judeţul Prahova. 

1
 S.J.A.N. Prahova, Fond Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne Prahova, dosar 1/1940, f. 50. 

2
 Ibidem, dosar 22/1940, f. 7. 

3
 Ibidem, dosar 66/1940, f. 23. 

4
 Ibidem, dosar 1/1940, f. 60. 

5
 Ibidem, f. 115; a se vedea şi dosarele 51/1940, f. 15 şi  66/1940 f. 49. 
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Lucruri interesante rezultă şi din documentul pe care Biroul Siguranţei Ploieşti îl trimitea, 

la 21 februarie 1940, tuturor comisariatelor din judeţ. Din el rezulta că, potrivit unei note 

informative întocmite de un informator, pe 22 februarie 1940, la birourile societăţii „Astra 

Română” din Câmpina se manifestau două curente, antigerman şi antienglez. Membrii curentului 

antigerman erau: şeful secţiei de producţie, englezul Forster Pagge şi inginerul Dimitriu. Membrii 

curentului antienglez erau: şeful secţiei transporturi, inginerul Bölling, şeful secţiei de comenzi, 

Khaczow, şeful secţiei de buget, E. Schuller şi inginerul Lehmann. Persoanele străine erau, în 

consecinţă, atent supravegheate deoarece se considera că ele puteau spiona sau produce acte de 

sabotaj în funcţie de interesele statului naţional al fiecăruia
6
. 

Biroul Siguranţei Ploieşti trimitea, de asemenea, la 22 martie 1940, Inspectorului 

Regional de Poliţie al Ţinutului Bucegi o altă notă informativă relativă la faptul că informatorii 

Poliţiei descoperiseră, pe teritoriu oraşului, o întreaga reţea de spionaj engleză condusă de 

spionul britanic Blackley Iohann Dawson Charles, care lucra pentru Intelligence Service
7
. 

Blackley recrutase în Ploieşti o serie de oameni, români şi polonezi, care aveau misiunea de a 

urmări transporturile feroviare de combustibili spre Germania şi de a le plasa explozibil cu 

declanşare întârziată, care urma să distrugă vagoanele cisternă pe teritoriul Ungariei
8
.  

Este evident faptul că englezii, la fel că şi germanii, de altfel, foloseau toate mijloacele 

pentru a forţa statul român să nu mai exporte produse petroliere către inamic. Urmărirea 

mişcărilor acestor agenţi străini a preocupat intens, în primăvara anului 1940, cum bine se 

cunoaşte, autorităţile româneşti, fiind în joc valoarea strategică deosebită a petrolului românesc 

pentru toate statele beligerante sau implicate în evenimentele majore ce se derulau sau aveau să 

se producă în viitor.  

Şeful Comisariatului Câmpina, M. Mazilu raporta, de pildă, la 3 aprilie 1940, Chestorului 

Poliţiei Ploieşti, că la Societatea „Astra Română” din Bucureşti sosise supusul englez Sedright, în 

calitate de asistent al directorului general al societăţii, Dl. Stern. Din informaţiile deţinute de 

Mazilu rezulta, de asemenea, că la etajul III, al Societăţi „Astra Română” din Bucureşti, exista un 

compartiment unde se adunau diferiţi informatori
9
. 

 Alte astfel de detalii le transmitea şi Comandantul Legiunii de Jandarmi Prahova, maiorul 

Virgiliu Ariton, care expediase, la 18 aprilie 1940, o notă informativă către Corpul de Jandarmi, 

Serviciul G–1 Control, Regimentul 2 de Jandarmi Bucegi şi Prefectul Judeţului Prahova. Potrivit 

acestei note, în noaptea de 16-17 aprilie 1940, organele Ministerului Apărării Naţionale 

surprinseseră, în gara Brazi, două persoane care încercau să saboteze trenurile cu combustibil 

pentru Germania.  

Dar din cei doi indivizi, doar unul, de origine franceză, a fost prins având asupra lui un 

revolver, o cheie franceză şi diferite unelte. Cel prins a fost trimis de organele M.A.N. la 

Bucureşti, pentru cercetări. Prefectura Prahova era informată, la 19 aprilie 1940, de către 

Legiunea de Jandarmi Prahova, că persoana prinsă în gara Brazi, care dorise să saboteze trenurile, 

se numea Alfons Theodor Taguy. Acesta fusese inginer la secţia metalurgică de la Societatea 

Concordia din Ploieşti
10

. 

La 6 mai 1940, Comisariatul Slănic primea şi el, de la Biroul de Control al Străinilor 

Ploieşti
11

, un ordin cu nr. 1.719, prin care poliţia era informată că în scurt timp urmă să sosească 

în România Sienecki Miecyslav, ca refugiat polonez, acesta fiind, în schimb, spion sovietic. Dacă 

ajungea în circumscripţia Poliţiei Slănic, comisariatul amintit trebuia să raporteze urgent 

Chesturii Ploieşti.  

                                                 
6
 S.J.A.N. Prahova, Fond Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne Prahova, dosar 43/1940, f. 41. 

7
 Ibidem, dosar 55/1940, f. 24 - 27. 

8
 A.N.I.C., Fond Direcţia Generală a Poliţiei, dosar  91/1940, f. 2, 3. 

9
 S.J.A.N. Prahova, Fond Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne Prahova, dosar  66/1940, f. 93. 

10
 Ibidem, dosar 55/1940, f. 44. 

11
 Ibidem, dosar 1/1940, f. 345. 
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Pe 15 iunie 1940, Şeful Comisariatului Câmpina, V. Benescu
12

, expedia Chestorului 

Poliţiei Ploieşti, în acelaşi context problematic, o notă informativă referitoare la adunarea care 

urma să aibă loc, pe 16 iunie 1940, la Casa Franceză din Bucureşti, unde fuseseră invitaţi toţi 

francezii din oraşul Câmpina. V. Benescu raporta şi mai târziu Chestorului, la 29 iunie, că 4 din 

cei 8 supuşi francezi din Câmpina plecaseră la Constantinopol. Aceste plecări, împreună cu 

politica internă românească, erau interpretate, la momentul respectiv, de către germani ca 

însemnând apropierea totală a României de Germania
13

. 

Tuturor Comisariatelor din judeţ li se comunica, de asemenea, la 29 iunie 1940, de către 

Biroul Siguranţă Ploieşti, ordinul trimis de Inspectoratul Regional al Poliţiei Ţinutului Bucegi, 

prin care se semnala faptul că englezul David Scott Mancrief, care intrase în ţară cu automobilul 

personal, la sfârşitul lunii aprilie 1940, prin vama Giurgiu, era posibil un spion
14

. În momentul în 

care îşi făcea apariţia pe raza comisariatului de Poliţie, acesta trebuia, deci, să fie supravegheat 

discret iar rezultatul trebuia să fie trimis Inspectoratului Regional. 

Tot V. Benescu mai raporta Chestorului, la 30 iunie, că în Câmpina veniseră 9 refugiaţi 

basarabeni care erau încartiruiţi la rude. Comisarul întreba dacă refugiaţii pot rămâne la rude sau 

trebuie să plece în localităţile anume fixate de autorităţi. De asemenea, potrivit informatorilor, în 

rândul cercurilor englezilor şi francezilor din localitate se observase o anumită îngrijorare datorită 

situaţiei interne din România
15

. 

Postul de jandarmi din Câmpina comunica apoi, la 16 iulie 1940, Legiunii de Jandarmi o 

notă informativă, cu nr. 20, de natură sa creeze serioase îngrijorări, dacă lucrurile stăteau chiar 

aşa. Potrivit acestei note informative, Anglia urma să trimită bombardiere să distrugă rafinăriile şi 

depozitele de petrol româneşti în cazul în care România continua să furnizeze Germaniei produse 

petroliere
16

. Dar informaţia nu s-a dovedit exactă, până la urmă. 

În împrejurările tulburi de după dictatul de la Viena, s-au dispus măsuri şi mai stricte în  

privinţa supravegherii refugiaţilor polonezi. În acest sens, la 31 august 1940, Comisariatul Slănic 

primea de la Poliţia Prahova un ordin prin care se cerea ca, urmare a dispoziţiei Ministrului de 

Interne, toţii refugiaţii să fie interogaţi şi să li se întocmească dosare în dublu exemplar. Unul din 

cele două dosare rămânea la Poliţie, iar al doilea urma să fie trimis Direcţiunii Generale a Poliţiei. 

Refugiaţii polonezi puteau să se deplaseze din localitatea unde erau doar cu aprobarea Poliţiei, 

făcând excepţie de la această regulă doar foştii miniştri şi demnitarii polonezi. Polonezii care 

cunoşteau o profesie urmau să fie angajaţi în întreprinderi şi fabrici, urmau să intre sub protecţia 

legii pentru protecţia muncii indigene
17

. 

Poliţia Ploieşti mai trimitea, la 16 septembrie 1940, Comisariatului Slănic ordinul nr. 

4.469, prin care se cerea întocmirea de tablouri separate pentru: englezi, americani, italieni şi 

germani
18

. Aceste tablouri trebuiau să conţină următoarele elemente:  

„1 Numele, vârsta şi anul naşterii, 2 Ocupaţia, 3 Originea etnică, 4 Supuşenia, 5 De când 

se află în ţară, 6 În ce localitate, 7 Domiciliul exact, 8 Singur, familist, numărul membrilor 

familiei, 9 Dacă vizitează zona petroliferă, motivul şi cu cine are relaţiuni în zonă, 10 Aprecieri 

şi caracteristici asupra lui, dacă e un om sobru, cheltuitor, risipitor, dacă e capabil de acte de 

sabotare, aprecieri asupra mediului social în care trăieşte, relaţiunile mai intime şi în general 

orice informaţiuni se vor putea culege, 11 Dacă are relaţiuni intime, 12 Puterea de convingere şi 

corupere, 13 Intenţii”
19

. 

 

                                                 
12

 Ibidem, dosar 29/1940, f. 285. 
13

 Ibidem, dosar 66/1940, f. 175. 
14

 Ibidem, dosar 51/1940, f. 91. 
15

 Ibidem, dosar 66/1940, f. 177 - 178. 
16

 Ibidem, dosar 40/1940, f. 38. 
17

 Ibidem, dosar 68/1940, f. 88. 
18

 Ibidem, f. 128 - 129. 
19

 Ibidem, f. 129. 
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 Sursele analizate mai conţin şi pentru finalul lui 1940, alte câteva documente 

semnificative privind supravegherea străinilor în Prahova. Poliţiei Câmpina i se expedia, de 

exemplu, la 20 octombrie 1940, ordinul secret personal nr. 5.383, spre executare. Din el rezulta 

că după datele deţinute de Poliţie, Legaţia Engleză fusese informată că de la Istanbul urmau să 

sosească în România, din Turcia şi Grecia, 5 spioni englezi. Aceştia erau doi turci: Nucet Pasan şi 

Osman Cekir şi trei englezi: Willy Fockler John Russet, Leon Pitark şi Jak Mossey, toţi cu 

paşapoarte de comercianţi. Dacă erau descoperiţi, ei trebuiau puşi sub o strictă supraveghere de 

către organele de Poliţie
20

. 

La 2 noiembrie 1940, Ministerul Afacerilor Interne cerea, de asemenea, Directorului 

General al Poliţiei, să înlăture din zonele petrolifere mai multe persoane care erau suspectate de 

acte de sabotaj sau care erau spioni în slujba unei ţări străine. Din Prahova se dorea, de pildă, 

internarea în lagăre a lui Adlerstein Herbert, suspectat că lucrează pentru englezi, la „Astra 

Română” Câmpina
21

. Interesant era şi faptul că Biroul Siguranţei Poliţiei Ploieşti expedia, la 12 

noiembrie 1940, Comisariatului Câmpina un ordin al Serviciul de Informaţii român, prin care 

informase poliţia că Legaţia engleză din ţară reuşise să-şi asigure concursul unor colaboratori 

români şi evrei, care fuseseră plătiţi cu sume mari de bani pentru a provoca incidente trupelor 

germane din ţară. Legaţia engleză urmărea să atribuie aceste incidente stării de spirit româneşti 

antigermane. Această informaţie fusese trimisă de S.S.I. Marelui Stat Major şi Comandamentului, 

pentru a lua măsurile necesare prevenirii unor astfel de incidente
22

. 

În legătură cu aspectul anterior abordat, Poliţia Ploieşti trimitea, la 15 noiembrie 1940, 

tuturor Comisariatelor de Poliţie din judeţul Prahova ordinul nr. 5.916. Din acesta reieşea că 

persoanele care frecventau birourile Legaţiei engleze discutau că organizatorii sabotajului 

petrolifer din România reuşiseră să formeze o echipă de atentatori români şi străini, care lucrau 

deghizaţi în ţărani şi muncitori. Echipa avea misiunea de a deteriora, în mai multe puncte, 

conducta petrolieră Câmpina - Ploieşti - Giurgiu
23

. Dacă această conductă era distrusă, atentatorii 

cauzau pagube uriaşe statului român. Poliţia trebuia, de aceea, să investigheze cele semnalate şi 

să raporteze rezultatul. 

Detalii privind străinii urmăriţi oferea şi Şeful Comisariatului Câmpina, C. Maziliu, când 

îl informa pe chestorul Poliţiei Ploieşti, la 28 noiembrie 1940, referitor la situaţia străinilor din 

localitate. Astfel, potrivit ordinului nr. 81.110, primit de comisariat de la Direcţia Generală a 

Poliţiei, pe 2 noiembrie 1940, elveţianului Maximilian Veber i se permisese să rămână în 

localitate până la noi ordine. Supuşii francezi Arnoud Reymond şi Cance George părăsiseră ţara, 

pe 10 noiembrie, prin punctul de frontieră Constanţa. Supusul olandez Calischi Fredi Donald îşi 

schimbase domiciliul de la Câmpina la Boldeşti, de la 6 mai 1940
24

. 

Pe tot parcursul anului 1940 organele Ministerului de Interne din Prahova și-au făcut 

datoria în mod exemplar, luând toate măsurile legale pentru a ține sub continuă supraveghere 

populația străină din județ.  
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SPIONAJUL BRITANIC ÎN PRAHOVA ÎN PERIOADA CELUI DE-AL 

DOILEA RĂZBOI MONDIAL. OPERAŢIUNEA   „AUTONOMOUS” 
 

dr. Denisa-Anca IRIMIA
*
 

 

I. „AURUL NEGRU” DIN VALEA PRAHOVEI – OBIECTIV PRINCIPAL  

AL STATELOR BELIGERANTE 

 

În România exploatarea petrolului  s-a dezvoltat foarte mult după 1880. Germania  făcuse 

investiţii în domeniul petrolier din România, însă după Primul Război Mondial, pierduse tot ceea 

ce investise. În perioada anterioară izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, cele mai mari 

companii petroliere occidentale îşi deschiseseră sucursale în România, printre acestea 

numărându-se: Româno-Americana – afiliată la Standard Oil of America, Astra Română – la 

Royal Dutch/Shell Oil Company, Unirea – la British Phoenix Oil and Transport Company şi 

Concordia – la Petrofina. 

În vreme de război, problema petrolului a captat interesul  tuturor statelor beligerante, 

„aurul negru” reprezentând o resursă vitală pentru desfăşurarea operaţiunilor militare.  Încă de la 

începutul războiului, cu toate că România era neutră, încheiase un acord cu Aliaţii, ca în caz de 

invazie germană, instalaţiile petroliere să fie distruse printr-o acţiune comună a englezilor, 

francezilor şi românilor. Distrugerea puţurilor prin introducerea unor dispozitive acţionate 

electric, i-ar fi silit pe germani să sape alte puţuri. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, problema petrolului românesc a prezentat o 

mare importanţă mai ales pentru Germania, care îşi asigura materiile prime necesare desfăşurării 

conflictului, din Suedia (oţel), Polonia şi România (petrol). În aceste condiţii, autorităţile 

britanice au acordat o atenţie deosebită industriei petroliere româneşti, mai ales zonei petroliere 

din Valea Prahovei, care asigura germanilor o mare cantitate de combustibil. Prin infiltrarea 

spionilor şi sabotorilor britanici în industria petrolieră prahoveană,  britanicii au încercat să 

îngreuneze aprovizionarea Germaniei cu petrol, să-i facă acesteia inaccesibile sursele de 

combustibil necesare maşinilor de război. După intrarea României în război de partea Axei, 

petrolul românesc a asigurat o mare parte din combustibilul necesar germanilor pe front. 

România acceptase ca cel mult şase trenuri cu petrol să plece zilnic spre Germania. O mare parte 

dintre acestea nu reuşeau să ajungă la destinaţie, agenţii secreţi, mai ales cei britanici, organizând 

acţiuni de sabotaj (de exemplu: se punea zahăr în benzină sau nisip în gresoarele vagoanelor 

cisternă). 

 

II. METODE ŞI MIJLOACE DE SABOTAJ ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ 

 

Principalele mijloace de sabotaj folosite în industria petrolieră şi în domeniul 

transporturilor, la trenurile ce transportau produsele petroliere, au constat în defectarea frânelor 

automate prin inciziuni practicate la tuburile şi conductele de aer confecţionate din material 

cauciucat şi la cele care legau vagoanele între ele, fiind folosite foarfece de horticultură. Alte 

acţiuni de sabotaj au vizat scoaterea din circulaţie a vagonului cisternă prin aprinderea osiei 

respective şi prin topirea palierelor de la osii prin diverse metode: turnarea de acid sulfuric în 

cutia de ungere de la osie, fapt ce făcea ca uleiul existent acolo să-şi piardă puterea de ungere şi 

să producă topirea palierului. Acelaşi efect  se obţinea şi prin introducerea în cutia de ungere a 

unui amestec de ulei sau vaselină cu praf de şmirghel. Uneori se provoca incendierea  vagonului 

cisternă prin fixarea de dispozitive de aprindere cu întârziere . 
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În industria petrolieră acţiunile de sabotaj constau în incendierea instalaţiior de petrol prin 

folosirea unor dispozitive improvizate de aprindere cu întârziere, pe cale chimică, care funcţionau 

astfel: într-o sticlă de un litru se introducea  acid sulfuric şi se umplea sticla cu benzină. Dopul de 

plută al sticlei era scobit în partea de jos şi i se introducea o fiolă de celuloid conţinând clorat de 

potasiu amestecat cu pudră de zahăr pentru alimentarea flăcării. Sticla, astfel astupată, nu 

prezenta pericol dacă era aşezată în poziţie verticală, dar dacă era aşezată invers, acidul sulfuric 

venea în contact cu dopul sticlei, cu fiola de celuloid, pe care o descompunea  intrând în contact 

cu cloratul de potasiu, producând flacăra incendiului
1
. 

 

III. SERVICIILE SECRETE BRITANICE ŞI-AU LANSAT SPIONII ÎN PRAHOVA 

 

Un rol important în activitatea de spionaj desfăşurată în România,  l-a avut S.O.E.(Special 

Operations Executive), organizaţie britanică specifică războiului, care a desfăşurat misiuni 

operaţionale şi de spionaj. Principalul său scop era hărţuirea inamicului în teritoriile ocupate prin 

încurajarea acţiunilor grupurilor de rezistenţă, indiferent de orientarea lor politică sau ideologică.  

Ivor Porter, care a devenit agent al S.O.E şi a participat la Operaţiunea  „Autonomous”, 

prezenta clar obiectivele acestei organizaţii britanice de spionaj: „petrolişti, bancheri şi militari 

de profesie, toţi trebuiau să colaboreze cu civili, lideri ai opoziţiei, monarhişti, anarhişti, 

comunişti, cu oricine era în stare să-i hărţuiască pe nemţi, să arunce în aer poduri, cu orice 

mijloace, să facă trenurile să deraieze şi să contribuie la provocarea nesupunerii civile”
2
. 

Unul dintre cei mai importanţi agenţi ai S.O.E., care au activat în România, a fost 

inginerul petrolist Gardyne de Chastelain, care a lucrat sub indicativul DH 13. Acesta sosise în 

România, în 1927, ca inginer constructor la societatea  petrolieră britanică  „Unirea”, unde l-a 

cunoscut  pe Rică Georgescu, un român care îşi desăvârşise studiile superioare în Anglia, la 

Universitatea din Birmingham şi care l-a iniţiat pe Chastelain în tainele meseriei de inginer 

petrolist
3
. Chastelain  a progresat în cariera petrolieră ajungând să deţină, în 1940, când a părăsit 

România, funcţia de director comercial al societăţii „Unirea”, în timp ce Georgescu devenise 

director general al sucursalei americane  „Româno-Americana”. Valeriu Rică Georgescu, bun 

cunoscător al limbii engleze, a făcut parte din rândul agenţilor S.O.E., sub numele conspirativ   

„Jockey” şi a fost arestat, în august 1941,  la câteva luni după invadarea  Rusiei.  

În cursul anului 1943, S.O.E. a încercat să-şi infiltreze agenţii  prin mai multe acţiuni.  În 

iunie 1943 a fost organizată operaţiunea  „Ranji”, în cadrul căreia căpitanul britanic David 

Russell, împreună cu operatorul  său Nicolae Ţurcanu, au fost paraşutaţi în Iugoslavia, trecând 

ulterior în România. Russell a fost asasinat de un ghid sârb, Ţurcanu reuşind să scape şi să 

menţină  legătura între grupul S.O.E. din Balcani şi gruparea lui Iuliu Maniu, fiind cunoscut cu 

numele de cod: postul de emisie/recepţie „Reginald”. După semi-eşecul operaţiunii Ranji, 

britanicii au organizat o expediţie de mare importanţă, net superioară operaţiunii Ranji. 

 

IV. OPERAŢIUNEA   „AUTONOMOUS” –  „CAZUL DE CHASTELAIN” 

 

Pentru desfăşurarea războiului secret  ca şi pentru derularea evenimentelor din sud-estul 

Europei, a fost organizată de britanici Operaţiunea Autonomul. La sfârşitul anului 1943, trei 

spioni britanici ai S.O.E., au fost paraşutaţi în România, având misiunea de a purta discuţii cu 

reprezentanţii  partidelor politice despre necesitatea încheierii unui armistiţiu cu Aliaţii. În cazul 

în care erau capturaţi, cei trei agenţi britanici erau pregătiţi să-l convingă pe Antonescu şi pe 

aliaţii săi germani că o debarcare britanică în Balcani era iminentă. 

                                                 
1
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Deşi iniţial Operaţiunea Autonomul a fost planificată ca o operaţiune S.O.E. clasică, de 

dezorganizare a comunicaţiilor germane, cu scop militar, ea s-a transformat într-o operaţiune 

politică, Chastelain având scopul de a-l informa pe Maniu de situaţia în care se afla România şi 

despre necesitatea de a accepta capitularea necondiţionată în faţa ruşilor. Operaţiunea  

Autonomul cuprindea o echipă de trei spioni britanici: locotenent-colonelul A.G.Gardyne de 

Chastelain, maiorul Ivor Porter şi Silviu Meţianu, căpitan în armata britanică, de origine română. 

Toţi trei cunoşteau bine ţara, obiceiurile şi limba română. Primii doi stătuseră mulţi ani în 

România, Chastelain ca director comercial al societăţii petroliere Unirea, Ivor Porter ca lector la 

Universitatea din Bucureşti.   

După două încercări nereuşite, Autonomii au fost paraşutaţi, în noaptea de 21/22 

decembrie 1943, în zona satului Plosca, în judeţul Teleorman, la o distanţă de câţiva kilometri 

faţă de locul prestabilit. Lansarea a avut loc la orele 23,45, ceaţa şi neidentificarea locului 

prestabilit, determinând dezorientarea Autonomilor
4
. Agenţii britanici au fost arestaţi de 

jandarmi, dar deoarece erau îmbrăcaţi în uniforme militare britanice, aveau acte pe numele reale, 

nu purtau documente scrise (în afara unei hărţi realizate pe mătase subţire şi a unui cifru pentru 

staţia radio), nu au fost trataţi ca sabotori. Ospitalitatea românească i-a uimit pe cei trei agenţi 

britanici care au primit hrană şi au fost trataţi cât se poate de bine, asemeni unor prizonieri de 

război români, întorşi acasă. Chastelain  relata cu uimire că, din cei 200-300 de săteni care s-au 

perindat pe la postul de jandarmi  unde erau reţinuţi, cu simplul scop de a-i cunoaşte, doar unul a 

fost nepoliticos, acesta probabil fiind legionar. Cei trei agenţi au fost duşi la Bucureşti  şi au 

rămas în sediul Jandarmeriei din capitală până în după-amiaza zilei de 23 august 1944, 

bucurându-se de multă simpatie din partea celor însărcinaţi să-i păzească. 

 În martie-aprilie 1944, Gardyne de Chastelain a codificat şi decodificat, în mai multe 

rânduri, mesaje  transmise sau recepţionate între Bucureşti şi Cairo, acest lucru fiind realizat din 

ordinul mareşalului Antonescu, prin intermediul  lui Vasiliu, Cristescu şi Tobescu. Chastelain a 

expediat în cifrul său cinci mesaje. Din momentul în care au aflat despre capturarea Autonomilor, 

germanii au cerut predarea acestora de către autorităţile române, lucru care nu s-a întâmplat. 

Pe 23 august 1944, la aproximativ o oră de la difuzarea mesajelor radio, Autonomii au 

fost transportaţi la Palatul Regal din Bucureşti unde s-au întâlnit cu regele şi cu mai mulţi 

politicieni precum C. Sănătescu, Gr. Niculescu-Buzeşti. Deoarece nu s-a reuşit reluarea 

legăturilor radio cu Aliaţii, s-a luat hotărârea trimiterii lui Chastelain la Istanbul de unde să 

anunţe Aliaţii despre evenimentele din România (arestarea lui Antonescu şi a colaboratorilor lui, 

preluarea puterii de către regele Mihai şi de politicienii ţării). 

Chastelain a plecat la Istanbul, 24 august 1944, ora 7,30, cu un avion pilotat de Ştefan P. 

Niculescu, promiţând regelui Mihai că se va întoarce în România, fapt care nu i-a fost permis 

ulterior. A ajuns la Istanbul la ora 13,00 şi a fost întâmpinat de agenţii S.O.E. Nu i s-a permis 

revenirea în ţară, iar ceilalţi doi Autonomi, Porter şi Meţianu, au fost retraşi din România. 

După eşecul operaţiunii Autonomous şi eliberarea din arestul oficialităţilor române, 

Gardyne de Chastelain a părăsit România,  a primit titlul de  „Companion of the Distinguished 

Service Order”, a lucrat la diferite întreprinderi  producătoare de echipament petrolier din Canada 

şi Australia, în 1967 devenind consilierul băncii statului New South Wales în materie de petrol, 

gaze şi minereuri. După pensionare, la 65 de ani, Chastelain s-a întors în Canada, împreună cu 

soţia, fiind până la moartea sa, în 1974, consilier particular pe probleme de petrol şi servicii 

auxiliare. 

„Cazul de Chastelain” sau „Operaţiunea Autonomul” a reprezentat, în perioada celui de-al 

Doilea Război Mondial, un exemplu perfect de îmbinare, în vâltoarea evenimentelor, a politicii, 

diplomaţiei şi spionajului. 
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ASPECTE ALE EVOLUŢIEI INDUSTRIEI PETROLIERE PRAHOVENE 

DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 

dr. Denisa-Anca IRIMIA
*
 

 

 Al Doilea Război Mondial a avut efecte dezastruoase asupra statelor beligerante şi, 

implicit, asupra României, care a devenit, pe parcursul derulării evenimentelor, un adevărat 

„teatru de război”. Această conflagraţie mondială a afectat profund nu numai economia 

românească, dar şi viaţa oamenilor din acea perioadă. Bombardamentele au distrus fabrici, 

rafinării, sonde, instalaţii petroliere, terenuri agricole, drumuri, poduri, căile de comunicaţii, case 

de locuit şi numeroase instituţii. Pe lângă efectele pe care le-au avut bombardamentele din timpul 

războiului, distrugerile provocate de trupele germane şi maghiare în perioada retragerii din 

teritoriul românesc, confiscările abuzive realizate de trupele ruseşti, au generat un dezastru 

economic în România postbelică. Producţia industrială se diminuase cu 50% faţă de anul 1940, 

iar producţia agricolă scăzuse la mai mult de jumătate. Transporturile au fost grav afectate prin 

distrugerea căilor şi mijloacelor de transport, în timpul războiului. În plus, despăgubirile de 

război impuse României prin Convenţia de armistiţiu de către Uniunea Sovietică şi Aliaţi, au 

agravat situaţia economică a ţării noastre. În timpul războiului, un obiectiv principal al inamicului 

l-a reprezentat de zona judeţului Prahova, care avea un mare potenţial petrolifer şi asigura resurse 

vitale statelor beligerante. Din Prahova erau trimise pe front produse petroliere necesare 

maşinilor de război, carburanţi, lubrifianţi, echipament militar, muniţie, armament, alimente etc. 

În urma bombardamentelor desfăşurate în ultimii ani ai războiului, multe rafinării, rezervoare 

petroliere şi sonde au fost distruse pentru a determina scăderea cantităţii de produse petroliere 

trimise pe front. 

  Situaţia industriei prahovene după război era foarte grea, datorită următoarelor cauze: 

secătuirea rezervelor în timpul ocupaţiei germane, distrugerile provocate de bombardamentele 

aeriene, jaful trupelor germane, dezorganizarea producţiei industriale, criza mijloacelor de 

transport civil, uzura instalaţiilor şi utilajelor, lipsa materialelor şi a pieselor de schimb, reducerea 

forţei de muncă. Din cauza războiului, numărul de întreprinderi mari şi mijlocii scăzuse de la 1 

171 în 1938, la 360 în 1944, ceea ce însemna o scădere de 30,7 %
1
. Multe unități industriale au 

fost distruse de bombardamentele şi incendiile din timpul războiului, altele însă, deşi figurau în 

registrele de firme ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova, erau inactive din lipsa 

materiilor prime, materialelor şi a pieselor de schimb.  

 Industria petrolieră, cea textilă şi alimentară, industria materialelor de construcţii au fost 

ramurile industriale prahovene care au suferit cel mai crunt efectele războiului. În industria 

petrolieră, din cele 22 de rafinării mai rămăseseră doar 10 şi acelea parţial distruse, capacitatea 

lor fiind mult redusă (sub 20%). Din 233 şantiere de extracţie existente în 1938, rămăseseră doar 

105 aparţinând celor 70 de societăţi petroliere din Prahova. În acelaşi timp, din cele 76 de 

exploatări petroliere individuale rămăseseră numai 27, acestea având o producţie scăzută
2
.  

 La Conferinţa Naţională a P.C.R., din octombrie 1945, a fost analizată situaţia economiei 

româneşti fiind dezbătute măsurile care trebuiau adoptate în vederea refacerii economice a ţării. 

După încheierea celui de al Doilea Război Mondial, refacerea potenţialului industrial al judeţului 

Prahova, care suferise mari distrugeri pe parcursul derulării conflictului, a fost un obiectiv 

principal.  

                                                 
*
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 Refacerea industriei prahovene avea o importanţă mare pentru întreaga economie 

naţională. Aceasta însemna reintrarea în producţie a  fabricilor, uzinelor, rafinăriilor, şantierelor 

de extracție a petrolului, a minelor de cărbuni. Acest proces de refacere a industriei prahovene 

distruse de război, a cuprins perioada 1944-1950, necesitând un efort constant din partea 

prahovenilor. Bineînţeles că mobilizarea prahovenilor pentru reconstruirea rafinăriilor, pentru 

săparea de noi sonde, pentru înfiinţarea de fabrici şi uzine, refacerea rezervoarelor şi instalaţiilor, 

a avut efecte asupra vieţii cotidiene din Prahova. Toată această acţiune, întreprinsă după război, a 

influenţat şi mentalul colectiv prahovean, lucrătorii din industria petrolieră prahoveană, fie ei 

simpli muncitori sau ingineri, devenind conştienţi de necesitatea de a fi uniţi pentru atingerea 

unor obiective. S-a conturat astfel o categorie socială aparte, denumită de unii „găzari”, de alţii 

„petrolişti”, o categorie conştientă şi mândră de importanţa naţională a activităţii sale. Cea mai 

potrivită denumire pentru aceşti oameni devotaţi muncii lor, cred că este sintagma „oamenii 

aurului negru”.   

 Bombardamentele aeriene din vara anului 1943 şi, mai ales, din 1944 afectaseră puternic 

industria petrolieră prahoveană. Aceasta se confrunta cu probleme majore din cauza distrugerii 

unor rafinării (de exemplu, Rafinăria „Steaua Română” din Câmpina fusese distrusă în proporție 

de 60 %), a unor sonde, a instalaţiilor şi conductelor care transportau ţiţeiul către rafinării. Unele 

rezervoare de depozitare a produselor petroliere fuseseră distruse şi necesitau reparaţii capitale. 

Cu efortul muncitorimii prahovene au fost reparate instalaţiile de foraj în vederea forării de noi 

sonde, au fost repuse în funcţiune unele sonde, au fost refăcute conductele de transport. Până la 

sfârşitul anului 1944, au fost repuse în funcţiune 80% din sondele existente în Prahova, producţia 

de ţiţei crescând considerabil în perioada următoare. În luna octombrie 1944, producţia de ţiţei 

din Prahova a crescut cu 237 % faţă de luna septembrie a aceluiaşi an, pentru ca, în decembrie 

1944, acest procent să ajungă la 276%. La sfârşitul anului 1944, se produceau în şantierele de la 

Băicoi, Ţintea şi Floreşti, 2 800 vagoane de ţiţei pe lună, la Urlaţi şi Ceptura câte 6 vagoane de 

ţiţei pe zi
3
.  

 Pentru mărirea producţiei de petrol şi de produse petroliere, în Prahova au avut loc 

conferinţe tehnice (la 15 şi 29 martie 1945, la 2 aprilie 1945), la care au participat reprezentanţții 
şantierelor petroliere, ai rafinăriilor, fiind luate decizii privind refacerea întreprinderilor din 

Prahova, reintrarea în producţie a unor sonde, realizarea de investiţii pentru săparea de noi sonde, 

aprovizionarea salariaţilor industriali cu produse de maximă necesitate. Până la 30 mai 1945 au 

fost finalizate aproximativ 75% din reparaţiile la instalaţiile de prelucrare a petrolului, iar 

cantitatea de ţiţei extras şi prelucrat a crescut de aproape 3 ori faţă de luna septembrie 1944
4
. Au 

fost făcute lucrări de reparaţii la nivelul întregii ţări, care au permis continuarea activităţii de 

producţie, astfel încât, în 1946, capacitatea de prelucrare a rafinăriilor româneşti era de 9 012 000 

tone, faţă de 10 340 000 tone în anul 1939
5
. Refacerea industriei petroliere era un pas important 

pentru redresarea economiei româneşti şi pentru intensificarea exporturilor.  

 Refacerea potenţialului petrolier era un obiectiv naţional dar şi sovietic, pentru că din 

producţia petrolieră, mai mult de două treimi se exporta în U.R.S.S. În vederea cunoaşterii şi 

exploatării subsolului românesc, a fost înfiinţat un minister special, Ministerul Minelor şi 

Petrolului, printr-un Decret-lege , publicat în „Monitorul Oficial”, din 12 mai 1945.  

 Problema necesităţii refacerii potenţialului petrolier al României a fost abordată şi într-un 

editorial publicat în „Monitorul Petrolului Român”, din august 1945, în care se arăta că trebuiau 

intensificate lucrările pentru descoperirea de noi zăcăminte, trebuia înlocuit utilajul petrolier 

considerat învechit şi insuficient, pentru ca nivelul instalaţiilor petroliere din teritoriul românesc 

să ajungă la cel al instalaţiilor din ţările dezvoltate, precum S.U.A., Marea Britanie, Franţa etc.  

                                                 
3
 Ibidem, p. 96.  

4
 Ibidem, p. 97. 

5
 *** Istoria petrolului în România, coord. Gheorghe Ivănuş, Bucureşti, Editura AGIR, Bucureşti, 2004, p. 377. 
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 Programul de refacere a industriei petroliere avea la bază creşterea numărului şi a calităţii 

instalaţiilor petroliere, descoperirea de noi zăcăminte, refacerea rafinăriilor afectate de 

bombardamente, înlocuirea instalaţiilor învechite, creşterea numărului de tehnicieni şi muncitori 

calificaţi pentru a lucra în industria petrolieră. Toate acestea necesitau fonduri care lipseau, cu 

toate că în ianuarie 1945, prin Legea nr. 655, fusese  lansat „Împrumutul refacerii naţionale”
6
. 

Concomitent cu programul de refacere a economiei româneşti, s-a realizat şi o subordonare totală 

a ţării faţă de Uniunea Sovietică. În industria petrolieră s-a urmărit creşterea producţiei de ţiţei, 

mai ales că, în perioada războiului, zăcămintele cunoscute fuseseră exploatate intens, fără a se 

desfăşura activităţi de identificare a noilor zăcăminte, fapt care a generat o scădere continuă a 

producţiei (de la 5 273 000 tone în 1943, la 4 149 000 tone în 1948). Nivelul de producţie din 

perioada antebelică nu a  fost atins multă vreme, chiar dacă numărul de muncitori din industria 

petrolieră crescuse foarte mult (44 000 în 1946, faţă de 29 700 în 1939)
7
. 

 Acordul româno-sovietic, semnat în februarie 1947, prevedea importuri de mărfuri din 

Uniunea Sovietică în valoare de 15 000 000 de dolari, prin schimb de mărfuri precum şi un credit 

sovietic de 10 000 000 de dolari, rambursabil în 4 ani. Aspectul ascuns al acestui acord, semnat la 

3 februarie 1947, la Moscova, prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej ca un real succes al 

diplomaţiei româneşti, era de fapt subordonarea faţă de sovietici a petrolului românesc. În 

primele luni ale anului 1947, din totalul petrolului exportat, de 1 372 393  tone, au fost livrate în 

Rusia 1 240 985 tone, aşa cum reiese din „Monitorul Petrolului Român”. Această revistă de 

specialitate a suferit efectele cenzurii sovietice, datele prezentate ulterior acestei estimări, fiind 

falsificate. 

 Un program mai amplu de refacere a industriei petroliere româneşti a fost adoptat pe 27 

august 1947, în şedinţa Comisiei Ministeriale de Redresare Economică, desfăşurată sub 

preşedinţia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Subcomisia Petrolului a propus un program în 14 

puncte vizând măsuri drastice. Se continua însă exploatarea neraţioanlă a zăcămintelor cunoscute, 

fiind adoptate, totodată, măsuri care încălcau dreptul de proprietate al unor persoane, garantat 

totuşi de Constituţie (semn al pregătirii Legii naţionalizării). 

 Refacerea rafinăriilor distruse de război a fost o condiţie importantă pentru asigurarea 

produselor cerute pe front dar şi pentru plata despăgubirilor de război. Situaţia economică a 

României din acea perioadă fusese grav afectată de seceta din 1946-1947. Procesul de refacere a 

rafinăriilor a fost dificil, mai ales pentru că lipseau materialele, mijloacele tehnice, 

echipamentele, astfel încât, abia în 1951 s-a ajuns la nivelul producţiei din anul 1939. Refacerea 

rafinăriilor a început în condiţii de război, a continuat sub ocupaţie şi, ulterior, în paralel cu 

naţionalizarea (realizată prin Legea din 11 iunie 1948) şi crearea centralelor „Muntenia” şi 

„Moldova”, înglobate de Sovrom.  

 Dezvoltarea rafinăriilor s-a făcut în mod planificat, aşa cum s-a dezvoltat întreaga 

economie românească din acea perioadă, prin planuri anuale şi cincinale. La început, refacerea 

rafinăriilor s-a făcut individual, de către fiecare rafinărie, cu potenţialul uman de care dispunea. 

Dacă la începutul războiului existau 44 de rafinării, în 1945 numărul lor scăzuse mult, dispărând 

rafinăriile mici, aşa numitele „fabrici de gaz”, supravieţuind doar cele de mărime medie. Unele 

s-au comasat după naţionalizarea din 1948, urmând ca în 1960 să apară marile rafinării. În 

articolul Proiectul unei rafinării moderne pentru România, publicat în „Monitorul Petrolului 

Român”, din 1947, dr. ing.G. C. Suciu considera că rafinăriile româneşti erau operative, dar 

fuseseră afectate de bombardamentele din timpul războiului şi de trecerea timpului, produsele 

realizate de acestea fiind net inferioare celor realizate de S.U.A. şi de alte ţări occidentale. Se 

propunea,  totodată, modernizarea a două sau trei rafinării mari şi construirea de noi rafinării. 

Aceste propuneri ale inginerului G. C. Suciu au stat la baza refacerii industriei prelucrătoare de 

petrol din România. 

                                                 
6
 Ibidem, p. 375. 

7
 Ibidem, p. 378. 
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 Au existat mai multe etape în refacerea şi transformarea rafinăriilor. Între 1944-1949, s-a 

desfăşurat etapa refacerii avariilor de război. Între 1950-1960, s-a desfăşurat etapa dezvoltării 

capacităţilor de producţie, pentru ca în perioada 1961-1968 să se treacă la o etapă de 

modernizare. După naţionalizare, rafinăriile şi-au pierdut numele, primind numere în funcţie de 

mărimea lor sau de poziţionare. Rafinăria „Astra Română”, comasată cu „Orion” şi „Noris” din 

Ploieşti, a devenit Rafinăria nr. 1, Rafinăria „Vega” din Ploieşti a devenit Rafinăria nr. 2, fosta 

Rafinărie „Româno-Americană” din Ploieşti-Teleajen a devenit Rafinăria nr. 3, Rafinăria „Steaua 

Română” din Câmpina a devenit Rafinăria nr. 4 . 

 Economia românească a fost treptat aliniată la interesele politice şi economice ale Uniunii 

Sovietice. Perioada care a urmat anului 1945, a fost una de ocupaţie sovietică, legislaţia în 

vigoare la acel moment, ca şi Constituţia, fiind încălcate sistematic de Uniunea Sovietică. Ritmul 

forţat al plăţii despăgubirilor, înfiinţarea Sovromurilor, efectele secetei din acea perioadă, au 

determinat creşterea inflaţiei. Leul s-a devalorizat foarte mult comparativ cu dolarul, astfel că 

dacă în 1939 un dolar echivala cu 537 de lei, la 30 iunie 1947 un dolar echivala cu 2 600 000 lei
8
. 

 Articolul 8, din Convenţia de Armistiţiu, impusă României pe 12 septembrie 1944, 

prevedea obligativitatea guvernului român de a nu permite exportul sau exproprierea  oricărei 

forme de proprietate (inclusiv bunuri de valoare şi bani) care aparţinuseră Germaniei şi Ungariei 

sau naţionalităţilor lor sau persoanelor care aveau reşedinţa pe teritoriile lor sau pe teritoriile 

ocupate de ele, fără a avea, în prealabil, aprobarea Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). Prin 

acest articol, sovieticii au preluat custodia acestor proprietăţi şi bunuri ale inamicilor înfrânţi, pe 

care le-au folosit, ulterior, ca pretext pentru a se implica în problemele economiei româneşti. Deşi 

Convenţia ruso-română, din 16 ianuarie 1945, stabilea regimul plăţii daunelor de război în 

conformitate cu Convenţia de armistiţiu din septembrie 1944, începând din 1945 au fost 

rechiziţionate de sovietici locomotive, vagoane de transport, vase fluviale şi maritime, 

autovehicule, produse petroliere aparţinând societăţilor cu capital englez şi american, chiar 

instalaţii de rafinării şi utilaje pentru foraj şi exploatarea ţiţeiului, multe luând calea U.R.S.S.-

ului, chiar dacă acestea ar fi fost necesare pentru refacerea industriei petroliere româneşti.  

 În cadrul negocierilor, care au avut loc la Moscova, pentru semnarea unui tratat economic 

cu delegaţia română, delegaţia sovietică a propus înfiinţarea unor societăţi mixte pe teritoriul 

României. În şedinţa din 7 mai 1945, conducătorul delegaţiei sovietice, A. I. Mikoian, menţiona 

ca domenii prioritare pentru înfiinţarea acestor societăţi mixte: domeniul petrolului, domeniul 

bancar, al transportului pe apă şi aerian. La 8 mai 1945 s-au finalizat tratativele, fiind semnate 2 

acorduri
9
. Pe baza Acordului din 8 mai, România a semnat, în iulie 1945, un Contract de livrare 

către U.R.S.S. a 265 000 tone de produse petroliere, suplimentar faţă de clauzele anterioare. 

 Prima societate mixtă româno-sovietică, înfiinţată prin convenţia din 17 iulie 1945, a fost 

Societatea Sovieto-Română de Petrol „Sovrompetrol”. Această societate mixtă româno-sovietică 

a fost prima dintr-un lanţ de astfel de întreprinderi numite „sovromuri”, care au funcţionat în cele 

mai profitabile sectoare ale economiei româneşti, ducând la subordonarea totală a economiei 

noastre faţă de cea a U.R.S.S. Colaborarea româno-sovietică pentru înfiinţarea de astfel de 

societăţi a avut ca pretext existenţa în sectoarele economiei româneşti a unor capitaluri aparţinând 

statelor foste inamice, mai ales Germaniei. Procesul de înfiinţare a acestor societăţi a fost 

intensificat după Conferinţa de la Potsdam (17 iulie- 2 august 1945), în cadrul căreia aliaţii 

occidentali ai Uniunii Sovietice i-au recunoscut acesteia dreptul asupra bunurilor foştilor inamici, 

aflate în sfera sa de influenţă. Prin Decretul-lege, din 1 august 1945, s-a impus construirea unei 

conducte magistrale pe ruta Făurei-Brăila-Galaţi- Reni, pentru transportul produselor petroliere 

spre U.R.S.S. Realizarea acestei conducte s-a făcut prin desfiinţarea unei conducte existente pe 

ruta Ploieşti-Teleajen-Giurgiu, costurile de 3 800 000 000 lei fiind suportate de ţara noastră.  

                                                 
8
 *** Istoria petrolului în România, coord. Gheorghe Ivănuş, p. 374. 

9
 Florian Banu, Ajutorul internaţionalist al Moscovei – Cazul Sovromutilajpetrolier (1951- 1955), în „Festung 

Ploieşti, vol. I, coord. Gavriil Preda, Ilie Manole, Eugen Stănescu, Ploieşti, Editura Printeuro, 2003, p. 356. 
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 În anii 1945- 1946, mare parte din produsele petroliere exportate au fost livrate Uniunii 

Sovietice. De exemplu, în 1946, dintr-un export total de 2 270 631 tone, în Uniunea Sovietică au 

ajuns 2 166 108 tone, iar restul, de aproximativ 77 000 tone, au fost exportate în Cehoslovacia, 

Polonia, Elveţia şi Ungaria
10

. Au fost înfiinţate în România: Sovrompetrol, Sovrombanc, 

Sovromtransport, Sovromgaz, Sovromlemn, Sovromchim, Sovrommetal, Sovromtractor, 

Sovromasigurare, T.A.R.S.(Transporturi Aeriene Româno-Sovietice), Sovromconstrucţii. Iniţial, 

liderii comunişti, dorind să-şi consolideze puterea, au desfăşurat o politică de supunere totală faţă 

de Moscova. Treptat, pe măsură ce şi-au întărit poziţiile în fruntea statului, au permis să se 

evideţieze şi unele dezavantaje ale funcţionării acestor sovromuri, propunându-se o reorganizare 

în vederea ameliorării rezultatelor economice. În pofida propagandei oficiale, populaţia 

percepuse oricum caracterul real al acestei colaborări economice româno-sovietice, din care 

principalii beneficiari erau sovieticii (obţineau profit din economia românească folosind, de fapt, 

capital şi bunuri care aparţinuseră foştilor inamici, deci fără a realiza investiţii proprii).  

 În 1951 s-au făcut propuneri pentru crearea a două noi sovromuri: Sovromnaval şi 

Sovromutilajpetrolier. Acestea erau întreprinderi desprinse de sovromuri deja existente: 

Sovromtransport, respectiv Sovrompetrol. Principalul obiectiv menţionat în Legea nr. 21, din 30 

decembrie 1949, pentru Planul de stat al R.P.R. pe anul 1950, a fost dezvoltarea industriei 

energetice şi extractive, în domeniul petrolului şi cărbunilor, aceasta fiind condiţia esenţială 

pentru dezvoltarea industriei şi transporturilor în special şi a economiei naţionale în general
11

. 

Planul cincinal pentru dezvoltarea economiei româneşti în perioada 1951-1955, exprima 

necesitatea dezvoltării industriei petroliere, adică a extracţiei şi prelucrării petrolului, 

intensificarea cercetării geologice pentru o mai bună cunoaştere a bogăţiilor naţionale, în special 

a zăcămintelor de ţiţei, cărbuni şi minereuri, în vederea exploatării lor.  

 În a doua jumătate a anului 1950, a început reorganizarea industriei petroliere prin crearea 

de unităţi industriale pe regiuni şi ramuri de activitate (foraj, extracţie, prelucrare) şi dotarea lor 

cu mijloacele tehnice şi materiale necesare. Unităţile de foraj au fost grupate  în mari trusturi de 

foraj pe regiuni geografice: Moldova, Valea Prahovei, Muntenia de Est, Oltenia. Analiza 

investiţiilor din domeniul industriei demonstrează importanţa acordată sectorului petrolier, în 

perioada primului cincinal investiţiile din domeniul industrial ridicându-se la 28,3%, de peste 

două ori cuantumul investiţiilor din domeniul industriei energiei electrice şi de trei ori mai mult 

decât procentul investiţiior în industria extractivă a minereurilor feroase şi industria siderurgică. 

 Discuţiile pentru crearea unei întreprinderi mixte de utilaj petrolier au început din 1951, 

însă au durat destul de mult ajungând într-o fază finală în primăvara anului 1952. Sovromul 

pentru fabricarea utilajului petrolier urma să grupeze zece întreprinderi în cadrul unui trust pentru 

construcţia de rafinării şi de utilaje petroliere. Erau cuprinse în acest Sovrom întreprinderi ca:    

„1 Mai” din Ploieşti, două întreprinderi din Câmpina, Întreprinderea mecanică de la Teleajen, 

Atelierele de Reparaţii din Ploieşti, Atelierele din Bacău, toată partea metalurgică a Reşiţei, două 

hale de la Bocşa, Fabrica „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Târgovişte
12

. Întreprinderile incluse în 

acest Sovrom erau printre cele mai importante din ţară, Uzina „1 Mai” din Ploieşti fiind a treia ca 

importanţă naţională. România urma să devină cel mai mare producător de utilaj petrolier dintre 

„democraţiile populare”, asigurând aprovizionarea Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei etc. 

România şi Uniunea Sovietică erau singurele state din lagărul socialist, membre ale C.A.E.R., 

care se specializaseră în construirea de utilaj petrolier. În cazul întreprinderilor care aparţineau în 

întregime statului român şi urmau să intre în noul sovrom, Uniunea Sovietică răscumpăra 50% 

din valoarea acestora, trecând în proprietatea statului român întreprinderi pe care U.R.S.S. le 

deţinea în România (întreprinderi foste germane). Astfel, ruşii deveneau parteneri cu drepturi 

egale, fără a investi, practic, ceva în România, ci doar beneficiind de fostele proprietăţi germane. 

                                                 
10

 *** Istoria petrolului în România, coord. Gheorghe Ivănuş, p. 376. 
11

 Florian Banu, op. cit., p. 356. 
12

 Ibidem., p. 359. 
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 Sovromutilajpetrolier nu a avut o existenţă îndelungată. Nemulţumirile acumulate în timp 

au determinat autorităţile române să iniţieze, subtil, tratative cu sovieticii în vederea desfiinţării 

acestui tip de colaborare româno-sovietică. Discuţiile româno-sovietice pe această temă au avut 

loc la Moscova, în cadrul unei şedinţe a Biroului Consiliului de Asistenţă Economică Reciprocă, 

delegaţa română fiind condusă de Miron Constantinescu. În 1953 s-a hotărât trecerea a opt 

întreprinderi mixte sovieto-române în proprietatea statului român, partea sovietică a acestor 

întreprinderi fiind răscumpărată de partea română. În 1954, alte 4 sovromuri au trecut în 

proprietatea statului român: Sovromutilajpetrolier, Sovromnaval, Sovromtransport şi T.A.R.S. 

Întreprinderea „1 Mai” din Ploieşti, Poiana Câmpina, cele din Târgovişte şi Bacău, urmau să 

formeze un trust metalurgic care să deservească Sovrompetrol. Decizia finală de preluare a celor 

patru sovromuri a fost adoptată în şedinţa Biroului Politic al P.M.R., din 14 septembrie 1954
13

. 

 Începând din august 1944, până la 25 septembrie 1954, dată la care sovromurile şi-au 

încetat activitatea,  prin cedarea către guvernul român a părţii sovietice din aceste societăţi, 

economia românească a fost la discreţia liderilor sovietici. Petrolul românesc a fost un obiectiv 

principal al sovieticilor, fapt pentru care au funcţionat în economia românească, sovromuri ca: 

Sovrompetrol, Sovromchim, Sovromutilaj. Activitatea de exploatare a economiei româneşti de 

către ruşi prin intermediul sovromurilor, s-a încheiat după un deceniu în care Uniunea Sovietică a 

beneficiat de preţuri preferenţiale la produsele exportate de România. Totuşi, funcţionarea acestor 

întreprinderi mixte româno-sovietice: Sovrompetrol şi Sovromutilajpetrolier, a avut şi efecte 

pozitive asupra industriei petroliere româneşti, pentru că, după retragerea sovieticilor din aceste 

întreprinderi, românii au rămas cu o industrie capabilă să-şi asigure echipamentul petrolier şi 

chiar să exporte surplusul de utilaj petrolier. România era situată pe locul al II-lea, în cadrul 

C.A.E.R., ca ţară producătoare de petrol şi utilaj petrolier. 

 Refacerea economiei româneşti s-a realizat planificat, sub stricta supraveghere a statului, 

care a devenit treptat proprietarul tuturor mijloacelor de producţie. La 11 iunie 1948 au fost 

naţionalizate toate întreprinderile industriale. Prin lege, au trecut în proprietatea statului 

întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări, de transport etc. Controlul statului asupra 

industriei petroliere româneşti s-a realizat prin naţionalizarea societăţilor petroliere româneşti şi 

străine. Aceste întreprinderi au fost grupate, în funcţie de zona în care se aflau, în două societăţi 

mari: Întreprinderea Petroliferă „Muntenia”, cu sediul la Ploieşti, din care făceau parte societăţile 

din Oltenia şi Muntenia şi Întreprinderea Petroliferă „Moldova”, care avea sediul la Moineşti, 

cuprinzând societăţile din Moldova. Reprezentanţii acestor două trusturi au realizat inventarul 

bunurilor deţinute de fiecare întreprindere şi trecerea lor în proprietatea statului. Astfel s-au pus 

bazele unui nou proces, acela de încorporare a petrolului românesc în sovromuri, pregătindu-se şi 

trecerea la economia planificată care a început, încă din 1949, printr-un plan anual.  

 După modelul sovietic, promovat de Stalin în economie, s-a realizat reorganizarea 

industriei petroliere prin crearea unor instituții coordonatoare care urmăreau toate sectoarele de 

activitate, inclusiv învăţământul profesional şi mediu de specialitate, învăţământul universitar, 

institutele de cercetare etc. Industria petrolieră a fost organizată fiind dezvoltate domenii precum 

construcţia de utilaj petrolier, forajul, extracţia şi transportul ţiţeiului, formarea şi pregătirea 

muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor. Au fost construite primele instalaţii complete de foraj, a 

fost reutilată Uzina „Concordia” din Ploieşti, care şi-a schimbat numele în Uzina „1 Mai” 

Ploieşti. Perioada 1950-1964 a fost o perioadă de refacere a industriei extractive şi de prelucrare a 

petrolului, căreia comuniştii i-au acordat o importanţă deosebită, fiind făcute investiţii majore în 

acest domeniu ( 30 777 000 lei, din care 18 336 000 lei în perioada 1950- 1959)
14

. După refacerea 

principalelor rafinării prahovene, în 1955 a început construirea rafinăriei de la Borzeşti şi a 

Blocului de ulei de la Rafinăria Teleajen, fosta Româno-Americană.  

                                                 
13

 Ibidem, p. 361. 
14

 Ion T. Tiriboi, op .cit., p. 382. 
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 Trecerea întreprinderilor din domeniul petrolier în proprietatea statului a determinat şi 

crearea unor unităţi „service”, ajutătoare, pentru foraj, extracţie, prelucrarea şi transportul ţiţeiului 

şi produselor petroliere. Astfel, în 1950 s-au creat: Întreprinderea de Carotaj şi Perforare cu sediul 

la Ploieşti, Întreprinderea de Transport Auto şi Utilaje din Ploieşti (I.T.A.U.), Trustul Antrepriză 

Generală de Construcţii pentru Petrol (I.A.G.S.P.), care-şi desfăşura activitatea la nivel național. 

Statul s-a implicat şi în înfiinţarea Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice Geologice, creat 

în 1950, care se ocupa de descoperirea noilor zăcăminte de hidrocarburi.  

 Tot în 1950 a luat fiinţă, la Câmpina, Oficiul de Proiecte şi Devize, care şi-a schimbat, 

ulterior, numele în Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Petrol şi Gaze Câmpina. Alte două 

institute de cercetare şi proiectare s-au creat în 1955: I.P.C.U.P.(Institutul de Proiectări şi 

Cercetări pentru Utilaj Petrolier) şi I.C.I.T.P.R. (Institutul de Cercetare, Inginerie tehnologică şi 

Proiectări Rafinării). În 1961, a luat naştere la Ploieşti, un simbol al acestui oraş, Muzeul 

Republican al Petrolului, cuprinzând pe lângă informaţii referitoare la istoricul exploatărilor 

petroliere din Prahova şi machete, hărţi, instalaţii folosite în trecut pentru exploatarea ţiţeiului. 

 Din cauză că multe sonde şi întreprinderi aparţinând industriei petroliere fuseseră distruse 

în timpul războiului, numărul de muncitori care activau în acest sector economic se diminuase 

considerabil. Numărul de sonde scăzuse foarte mult, deci şi numărul de muncitori care deserveau 

parcurile industriale din care făceau parte aceste sonde. În 1944, numărul sondelor din Prahova 

scăzuse cu aproape 400 de sonde faţă de anul 1938 şi cu 223 de sonde faţă de statistica anului 

1943. În plus, din sondele existente, nu toate erau funcţionale. Reducerea numărului de sonde a 

determinat şi reducerea forţei de muncă. Dacă în 1938 lucrau în industria prahoveană 40 982 de 

muncitori, în 1944 nu mai erau decât 36 000, fapt care însemna o scădere cu 12,2 procente
15

. 

Conform lozincii „Totul pentru front, totul pentru victorie!”, muncitorimea prahoveană a fost 

mobilizată, în ultimii ani ai războiului, pentru a reface industria din Prahova şi pentru a asigura 

frontul cu produsele necesare. Muncitorii din Prahova au reconstruit întreprinderi, rafinării, au 

ajutat la reluarea activităţii schelelor petroliere. Lucrătorii din rafinăriile „Vega”, „Astra 

Română”, „Româno-Americană”, „Orion”, „Creditul Minier”, au refăcut instalaţiile, au deblocat 

căile de comunicaţie, au reparat conductele şi au astupat gropile provocate de bombardamente.  

 Mulţi prahoveni şi-au exprimat inventivitatea perfecţionând unele maşini industriale şi 

instalaţii, determinând creşterea producţiei. Efortul muncitorimii prahovene a determinat 

refacerea rafinăriei „Steaua Română” din Câmpina, distrusă în timpul războiului în proporţie de 

60%, aceasta funcţionând normal la numai 2 luni după terminarea războiului. În schelele 

petroliere au fost repuse în funţiune unele sonde care fuseseră avariate, conductele care 

transportau ţiţeiul către rafinării, rezervoarele de depozitare. Lipsa materialului tubular a 

determinat un efort major din partea muncitorilor prahoveni, aceştia fiind nevoiţi să scoată din 

pământ ţevi pentru a repara instalaţiile de foraj sau pentru a săpa noi sonde. 

 Reconstrucția economiei româneşti a avut la bază participarea activă dar şi munca 

creatoare a oamenilor. Judeţul Prahova a dispus de un potenţial de muncă considerabil care a 

permis valorificarea celei mai importante bogăţii locale, petrolul. Industrializarea a determinat şi 

crearea de noi locuri de muncă, numărul lucrătorilor industriali crescând considerabil. Cu toate că 

progresul tehnic a permis mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, forţa de muncă 

nu a scăzut, ci a fost nevoită să se perfecţioneze, să-şi dezvolte cultura profesională.  

 Odată cu dezvoltarea industriei, s-a observat un fenomen de migraţie a populaţiei din 

mediul rural spre mediul urban. Cauza principală a creşterii numărului lucrătorilor industriali a 

fost sporul populaţiei active şi migraţia din agricultură. Migraţia de la sat la oraş a fost mai 

puternică în deceniul 1950- 1960, permiţând atragerea unei populaţii tinere spre industrie şi 

întinerirea forţei de muncă din acest sector. Creşterea numerică a populaţiei care lucra în industrie 

a fost determinată de sporul natural, de densitatea şi de creşterea populaţiei active.  

                                                 
15

 Ibidem, p. 94. 
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 Dezvoltarea considerabilă a industriei a generat creşterea numărului de muncitori astfel 

încât raportul  dintre populația ocupată şi forţa de muncă din industrie, a crescut de la 6,7% în 

1944, la 47,5% în 1975
16

. Schimbări semnificative s-au produs şi în repartizarea forţei de muncă 

în diverse ramuri industriale. Dacă până în 1948 marea parte a forţei de muncă era concentrată în 

industria extractivă, mai ales în petrol, în paralel cu industrializarea, forţa de muncă s-a 

concentrat în ramurile prelucrătoare şi în industria constructoare de maşini. Schimbări au avut loc 

şi în structura profesională a foţei de muncă.  

 Creşterea numerică a personalului din întreprinderi şi introducerea tehnicii noi au 

determinat şi perfecţionarea lucrătorilor industriali, ridicarea nivelului de pregătire profesională şi 

de cultură generală. În cadrul sistemului de şcolarizare a luat amploare învăţământul de cultură 

generală şi profesională, dar au fost introduse şi alte modalităţi de perfecţionare precum 

calificarea  la locul de muncă, formele de recalificare şi policalificare, toate având rolul de a 

creşte nivelul de pregătire al personalului din industrie. Numărul persoanelor cu studii superioare 

care activau în industrie, a crescut treptat. Dacă în 1948 în industria Prahovei existau cca. 400 de 

ingineri, numărul lor a crescut la 3 300 în 1973, 993 dintre ingineri lucrând în industria petrolieră 

şi petrochimică prahoveană
17

. Pe lângă aceştia, în industria prahoveană lucrau foarte mulţi maiştri 

şi tehnicieni cu studii de specialitate. Introducerea unei tehnici moderne, a automatizării, a 

mecanizării în întreprinderi, rafinării, combinate, a determinat trecerea de la munca predominant 

fizică la cea intelectuală. Treptat, condiţiile de muncă s-au îmbunătăţit, fiind reduse considerabil 

accidentele de muncă şi bolile profesionale.Mulţi tineri au venit la oraş părăsind lumea satului, 

pentru a studia diverse domenii ale industriei petroliere. După 1948, au fost create şcoli 

profesionale, licee industriale, şcoli de maiştri sondori, rafinori, toate asigurând tinerilor elevi o 

bună pregătire profesională în domeniul ales. În ceea ce priveşte învăţământul superior, în 1948 a 

luat fiinţă Institutul de Petrol şi Gaze, care a funcţionat, la început, în Bucureşti, fiind mutat în 

1967 la Ploieşti. Acolo erau pregătiţi inginerii necesari domeniului petrolier. 

 Industria petrolieră prahoveană a fost puternic marcată de acţiunile din timpul războiului, 

necesitând, în perioada postbelică, un efort masiv din partea prahovenilor, pentru redresare şi 

pentru creşterea producţiei. Necesitatea focalizării efortului comun al muncitorilor industriali 

pentru refacerea potenţialului petrolier al Prahovei, a determinat apariţia în mentalul colectiv a 

unei solidarităţi, a conştientizării apartenenţei la un grup social distinct, a unei mândrii de a face 

parte din rândul „oamenilor aurului negru”, mândrie pe care prahovenii o mai păstrează şi astăzi, 

lăsând-o moştenire urmaşilor, ca pe cel mai de preţ tezaur al lor. 
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I. CONSIDERAŢII DEMOGRAFICE 

 

Originea cătunului lui Moş Ploae se pierde în trecutul îndepărtat. Istoria (documentul 

scris), ne vorbeşte despre Târgul Domnesc Ploieşti la sfârşitul secolului al XVI-lea, sub domnia 

primului întregitor de ţară, Mihai Viteazul. Domnitorul a întemeiat oraşul Ploieşti la intersecţia 

„drumului care venea din Ardeal cu drumul ce străbătea Ţara Românescă pe sub dealuri, pentru 

aprovizionarea trupelor concentrate şi instruite în vederea războiului făcut apoi în Ardeal”
1
. 

Mai târziu, domnitorul a dăruit oraşului privilegiul de a face un târg săptămânal, în jurul căruia 

„s-au aşezat mulţi negustori şi s-au înfiripat primele negoţuri de tip orăşenesc”
2
. 

 În perioada următoare, documentele istorice menţionează târgul/oraşul Ploieşti în 

contextul diferitelor evenimente istorice. Dintre acestea, emblematică a rămas „Republica” de la 

Ploieşti a lui Candiano Popescu, din vara anului 1870: „La 8 august dimineaţa s-a răspândit în 

Bucureşti un surd zgomot despre o ciudată revoluţie în Ploieşti, sub conducerea lui Candiano 

Popescu: republică cu generalul Golescu în frunte”
3
. 

 Populaţia oraşului Ploieşti, cuprindea şi o comunitate neînsemnată de robi ţigani. Deşi 

revoluţia paşoptistă din Ţara Românească a înscris în programul său „dezrobirea ţiganilor”, 

lucrul acesta a fost înfăptuit de-abia în 1856, în timpul domniei lui Barbu Ştirbei. Prezenţa robilor 

ţigani este semnalată şi în casele unor oameni înstăriţi din Ploieşti. 

 În Monografia oraşului Ploieşti, vorbind despre perioada copilăriei, Toma T. Socolescu 

menţionează cazul unui rob ţigan ploieştean: „Am copilărit în vechiul obor. Casa părintească a 

fost construită de bunicul meu N. G. Socolescu. În acestă casă am pomenit, în copilăria mea, un 

ultim rob care nu primise dezrobirea, Ion Ţiganul, şi care rămăsese în casa părinţilor mei. A 

murit accidental făcând o poznă ţigănească. Se îmbolnăvise şi tatăl meu a adus pe doctorul 

Cloaje să-l vadă, care i-a şi dat mai multe doctorii ce trebuia să le urmeze timp de zece zile. 

Ţiganul deştept, ce şi-a zis: de ce să nu mă fac bine mai repede? Şi le-a luat pe toate odată; iar, 

ca urmare, într-o oră a şi murit”
4
. 

 Numărul rromilor în oraşul Ploieşti a crescut în perioada următoare, astfel că în anul 1930 

reprezentau 13,5 la 1 000 de locuitori, numărul total însumând 1 045 de rromi, dintr-un total de 

80 000 de locuitori
5
. După greci, evrei, maghiari, rromii reprezintă a patra minoritate dintre cele 

prezente astăzi, aşezată pe teritoriul actual al României. Ei au renunţat la nomadism, preferând să 

respecte carcateristicile vieţii semi-nomade sau sedentare.În Prahova, comunitatea rromă a 

evoluat, din anul 1956 până în prezent, înregistrându-se o creştere spectaculoasă în anul 2002
6
: 

 

Anul 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Total 623 817 701 057 817 168 874 349 829 945 735 903 

Români 619 175 697 668 806 762 862 473 811 194 709 401 

Rromi 483 971 8 180 9 852 16 781 17 798 

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială Bucov - Chiţorani, judeţul Prahova. 
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 Mihail Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, Bucureşti, Tiparul Cartea Românească, 1937, ediţia 2002, p. 653. 
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 George Potra, N. I. Simache, Istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor (1832-1857), Ploieşti, s. n., 1969, p. 11. 

3
 Mihail Sevastos, op. cit., p. 95. 

4
 Ibidem, p. 369. 

5
Mihail Sevastos, op. cit.,  p. 691. 

6
 Sursa – Institutul Naţional de Statistică. 
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În octombrie 2011 a fost realizat ultimul recensământ din România. Deşi nu s-a făcut o 

centralizare a datelor, pe baza statisticilor parţiale s-a stabilit că populaţia oraşului Ploieşti a 

scăzut, în 2011, la 197 542 locuitori faţă de 232 527 în 2002, românii reprezentând 191 238, faţă 

de 225 438 în 2002, iar rromii 5 061 faţă de 5 873 în 2002.  

Deşi admit că s-au obişnuit cu termenul de ţigan, majoritatea preferă să li se spună rromi, 

pentru a evita conotaţia peiorativă a termenului. Familiile de rromi sunt prezente peste tot în oraş, 

„nu este nicio stradă fără măcar o familie”, dar există şi zone compacte: Mimiu, strada Radu de 

la Afumaţi, Bariera Bucureşti, strada Rudului, Mihai Bravu, Boldescu şi Malu Roşu. Mimiul are 

cea mai numeroasă comunitate de rromi (90%), fiind situat la periferia sudică a oraşului. 

Relaţiile dintre rromi şi restul populaţiei variază: colaborarea, bună vecinătate, prietenie, 

marginalizare, excludere sau conflict şi pentru fiecare dintre acestea ambele, părţi sunt 

responsabile; „cu cine acceptă avem relaţii bune, cu cine nu ne acceptă, ignorăm”
7
. Rromii ştiu 

să aprecieze calităţile „celuilalt”; românii sunt mai civilizaţi, mai educaţi, au mai multă stăpânire 

de sine, dar şi defecte: „românii nu se ajută între ei”. Apeletivele „cioară” sau „cumetre” sunt 

considerate jignitoare şi de cele mai multe ori cei care le folosesc se aleg cu o bătaie zdravănă.  

 

II. ORGANIZAREA SOCIALĂ  

 

Comunitatea rromă a împrumutat cei mai mulţi termeni pentru organizarea socială  din 

limba română. O primă diviziune îi împarte pe romi în triburi, numite şi naţie (neamuri) sau 

rasă. Aceste triburi prezintă deosebiri din punct de vedere al dialectului, obiceiurilor şi al 

înfăţişării, dar îşi recunosc reciproc dreptul de a fi consideraţi rromi şi de a se înrudi prin 

căsătorie. La rândul lor aceste triburi se împart în viţi; pluralul de la viţă sau clan. Viţa este de 

fapt o unitate de identificare, avându-şi propria denumire în limba romani, derivată adesea de la 

numele vreunui strămoş, alteori de la vreun animal sau o trăsătură definitorie. Următoarea 

subdiviziune este familia care include fiii căsătoriţi, nevestele lor, copiii şi nepoţii.  

Există un număr surprinzător de mare de rromi care nu au acte prin care să-şi dovedească 

identitatea: B.I./C.I., certificat de căsătorie, identificarea făcându-se după certificatul de naştere 

în care sunt precizaţi părinţii, care la rândul lor se pot legitima cel mult prin certificatele de 

naştere. Cu acte sau fără acte, familia rromilor e sfântă şi se supune legilor morale tradiţionale, 

divorţurile fiind cazuri izolate. Este de apreciat solidaritatea familiei în cazul în care un membru 

are o problemă de sănătate sau de altă natură: „când cineva e bolnav, se duc toţi la spital, pe 

bancă, pe iarbă, în faţa uşii şi ce e de dat se dă şi stau de vorbă ... când a fost bunica bolnavă 

am stat la spital o zi şi jumătate, unii au dormit, unii chiar pe targa de pe hol, alţii mai plecau 

acasă ... când cineva e bolnav, se lasă orgoliul, în momentele acelea se vorbeşte, chiar dacă a 

doua zi iar nu se vorbeşte”
8
.  

În familia tradiţională rromă, fiecare persoană ocupă un loc aparte, îşi cunoaşte şi îşi 

respectă statutul şi rolul, ştie ceea ce îi este sau nu permis. Rolurile masculin-feminin nu se 

definesc ierarhic superior-inferior, ci sunt complementare: bărbatul reprezintă capul familiei şi 

este responsabil pentru întreţinerea soţiei şi a copiilor lui, femeia este responsabilă de educaţia 

copiilor şi de treburile gospodăriei, inclusiv prepararea hranei şi îngrijirea membrilor bolnavi sau 

bătrâni ai familiei.Un rol important în familia rromă îl joacă „amere phure” (bătrânii noştri), 

rude sau bătrânii comunităţii. Rromii nu-şi duc bătrânii la azil, oricât de săraci ar fi. Ei sunt 

elementele de referinţă ale familiei; bărbatul-judecătorul, femeia  vrăjitoarea/vindecătoarea
9
. 

                                                 
7
 Georgeta Bidilică-Vasilache, De vorbă cu rromii ploieşteni despre rromi şi nerromi, Ploieşti, Editura Cult Art, 

2006,  p. 97 
8
 Ibidem, p. 71. 

9
 Doru Dumitrescu, Carol Căpiţă, Mihai Manea, Istoria minorităţilor naţionale din România, Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 2008, p. 51. 



 

 

288 

III. PROBLEME ECONOMICE 

 

 Revenirea la economia de piaţă a permis libertatea comerţului, dar şi pe cea a persoanelor. 

Asistăm astfel, la reluarea migraţiei rromilor dincolo de frontiere, în special din motive 

economice (ajutorul oferit de statele dezvoltate din Vestul Europei solicitanţilor de azil, munca la 

negru, micile furtişaguri şi chiar cerşetoria le permit, destul de repede, rromilor să dispună de 

resurse financiare considerabile în raport cu veniturile lor din România), dar şi etnice (fuga de un 

climat ostil). Direcţia este spre Occident, dar nu întorc spatele nici Sud-Estului Europei şi nici 

Orientului. Ei reuşesc astfel să-şi stabilească relaţii comerciale, mai mult sau mai puţin legale, 

cam peste tot. Comerţul internaţional este practicat doar de o mână de rromi, care le-a permis să 

se îmbogăţească rapid (ca şi în cazul românilor, de altfel), cei mai mulţi  dezvoltând un comerţ la 

scară mică.   

Rromii din Mimiu au fost şi ei nevoiţi să reia activitatea comercială, mai ales cei care 

aveau tradiţie în a participa la târguri sau bâlciuri. În perioadă anilor 1990-1998, au avut 

avantajul că în pământ au existat infiltraţii de produse petroliere, care puteau fi extrase prin 

procedeul săpării unei gropi. Familiile utilizau reziduurile petroliere pentru încălzire şi, în unele 

cazuri, surplusul era vândut. Activitatea era atât de extinsă încât existau familii care săpaseră 

gropi chiar şi în locuinţă, iar prestigiul se măsura în numărul de gropi deţinute. După închiderea 

Rafinăriei „Astra”, volumul petrolul infiltrat a scăzut iar activitatea de extracţie s-a mutat în afara 

comunităţii, spre rafinărie, pe traseul vechilor conducte
10

.  

 Au fost reactivate şi activităţile de recuperare de materiale: comerţul cu lucruri de ocazie, 

colectarea de fier vechi, de haine vechi, de sticle goale, de peturi. Au reluat, cu succes. culesul 

palntelor medicinale, al fructelor de pădure, al ciupercilor. Rromii vând ţigări, flori, seminţe, 

lame de ras şi alte obiecte mărunte. Unii procură bunuri la preţuri foarte mici pe care le revând la 

preţuri mult mai mari. Aceşti comercianţi oferă bunuri şi servicii în stradă, în standuri amenajate, 

în locuinţele particulare, pe care, în cele mai multe cazuri, nu le putem găsi în marile magazine. 

 În urma practicării acestor actvităţi comerciale a apărut o pătură de proaspăt îmbogăţiţi şi 

un însemnat număr de rromi de condiţie medie. Numărul celor sărmani şi flămînzi rămâne în 

continuare covârşitor. Sărăcia, murdăria, cerşetoria, furtul, marginalizarea socială sunt trăsăturile 

care etichitează comunitatea rromă. 

Într-o economie de piaţă profitabilă este nevoie, în primul rând, de o forţă de muncă 

calificată. Din nefericire, posibilităţile de calificare ale rromilor sunt extrem de reduse  pentru a 

putea concura pe piaţa muncii. Profesiile tradiţionale: fierar, argintar, cărămidar, căldărar, aurar 

reprezintă o sursă de muncă specifică rromilor, în care-şi puneau mari speranţe; rromii prin 

tradiţie au o pregătire tehnică şi socială, o anumită atracţie genetică. Aceste profesii nu necesită 

şcolarizare, copilul le învaţă de la părinţi. Dacă „cineva are servici, înseamnă că s-a depărtat de 

neam, că nu se descurcă (lipsa lui de abilitate este privită ca un handicap). La noi nu se prea 

munceşte, se aşteaptă un câştig; unii cumpără/vând maşini sau sunt amanetişti, valutişti şi 

şmenari”
11

. 

 În societatea informatizată, profesiile sunt dinamice. Muncile necalificate pe care le 

prestează rromii sunt neatractive, degradante, cum ar fi activităţile de salubrizare. Şansele de 

angajare ale rromilor fără calificare sunt tot mai reduse şi, pe lângă faptul că li se oferă locuri de 

muncă care au un statut social negativ, sunt slab retribuite.  

Din 2010 salubrizarea oraşului Ploieşti este realizată de S.C. ROSAL – Grup S.A 

Bucureşti, sucursala Ploieşti, care a preluat serviciile şi angajaţii (450) de la S.C. VEOLIA, 

Servicii pentru Mediu. Potrivit datelor oferite de departamentul Resurse Umane, ROSAL Ploieşti 

are 750 de angajaţi, din care aproximativ 80%  sunt de etnie rromă, care prestează, de altfel, şi 

munca cea mai grea: 

                                                 
10

 Mălina Voicu, Claudiu Tufiş, Rromii - poveşti de viaţă, Bucureşti, Fundaţia Soros România, 2008, p. 106. 
11

 Georgeta, Bidilică-Vasilache, op. cit., p. 68.  
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Servicii Total angajaţi Români Rromi 

 750 10% 80% 

Măturători 57% - 57% 

Încărcători 11% - 11% 

Şoferi 23% 23% - 

Personal TESA 9% 9% - 

 

 Angajaţii rromi au vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani şi majoritatea au familii 

numeroase, cu 2 până la 10 copii. Salariul are o medie de 850 RONI, suficient pentru nefamilişti, 

dar nu şi pentru cei care sunt aşteptaţi de 8-10 copii acasă. Societatea a luat unele măsuri pentru a 

le face viaţa mai uşoară: să lucreze cât mai aproape de domiciliu (nu mai plătesc transportul şi fac 

economie şi de timp), iar când este cazul, oferă posibilitatea majorării salariului cu ore 

suplimentare (aceste sunt oferite celor care ştiu să-şi facă treaba). 

 

Servicii Salariu Bărbaţi Femei 

Măturători 800 RONI 49% 51% 

Încărcători 900 RONI 100% - 

 

Personalul TESA consideră că rromii s-au mai schimbat, în sensul că sunt mai respectoşi, 

respectă programul şi cei mai mulţi nu au nevoie de supraveghetori pentru a-şi face treaba. 

După cum ştim cu toţii, presa este considerată „câinele de pază al democraţiei”. Ea atrage 

atenţia asupra abuzurilor săvârşite de diferite persoane, instituţii sau societăţi. Nici ROSAL 

Ploieşti nu a scăpat ochiului vigilent al presei locale: „Angajaţii ROSAL sunt folosiţi de primarul 

oraşului pentru împărţirea materialelor electorale, devenind peste noapte, agenţi electorali. 

Acestea le fac în timpul programului, atunci, când teoretic ar trebui să măture străzile, deci să 

lucreze în folosul ploieştenilor care-i plătesc”
12

. Tot în perioada electorală, „pentru alegerile 

locale, ROSAL a angajat sute de oameni, ca aceştia să-l voteze pe primarul actual al oraşului. 

Pentru că acesta nu a câştigat, după alegeri acei oameni au fost daţi afară”
13

. 

  Se estimează că aproape jumătate dintre familiile rrome sunt dependente de ajutorul 

social, care este completat cu venituri din activităţi ocazionale sau sezoniere. 

 La nivelul judeţului Prahova sunt 22 444 de persoane care beneficiază de asistenţă 

socială, din care oraşul Ploieşti are 972 de persoane
14

: 

 

Nr.  

crt. 

Tipul de sprijin Toatal persoane Români Rromi 

1.  Ajutor social 515 165 350 

2.  Alocaţie de susţinere a familiei 457 91 366 

              

 Femeile sunt în general casnice, se ocupă de gospodărie şi de copii. Sunt şi situaţii în care 

nu lasă asigurarea venitului familiei doar pe seama bărbătului. Cele mai multe aleg să vândă flori 

şi chiar sunt apreciate pentru eleganţa lor în prezentarea mărfii. Centrul oraşului Ploieşti se 

bucură de o interesantă pată de culoare oferită de multitudinea florilor, dar şi de pitorescul pe care 

numai femeile rrome îl pot realiza. Altele frecventează parcurile şi pieţele oraşului Ploieşti, 

invitând pe creduli să le prezinte viitorul prin semnele palmei sau uitându-se în ghioc şi „citind 

cărţile”. 

                                                 
12

 Angajaţii ROSAL, folosiţi de primar pentru împărţirea de materiale electorale , în „Republicanul”, anul XXIV, 28 

mai - 3 iunie 2012, p. 10. 
13

Primarul Ploieştiului taie privilegiile firmei ROSAL, în „ Prahova”,  anul XXIV, nr. 6641, din 1 august. 2012, p. 1. 
14

 Sursa - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova. 
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 „Meseria” de vrăjitoare este practicată de toate neamurile de rromi, iar avantajul financiar 

depăşeşte cu mult celelalte activităţi practicate de aceştia. Ucenicia începe la vârsta de 6-9 ani, iar 

la 12 ani se practică pe cont propriu. Calităţile pe care trebuie să le aibă o vrăjitoare sunt: „să ai 

intuiţie, să atragi clientul, să minţi frumos”, să ştii să implici la momentul oportun „găina 

neagră, pisica, băţul fermecat”; „nu este ţigancă să nu ştie să dea cu cărţile sau să ghicească în 

cafea, să descânte de deochi”. Şi dacă rezultatul este pe măsura aşteptărilor, vrăjitoarea ajunge 

celebră atât în localitate, cât şi în ţară sau chiar străinătate. Oraşul Ploieşti se poate „mândri” cu o 

astfel de persoană, Mama Spania a lui Mitică
15

. 

 La fel de rentabile sunt şi jocurile de noroc practicate de bărbaţi, (barbut - unde „se pierde 

sau se câştigă”, poker, tabinet, remi, rantz, loto, bingo, rişca, table) la care se pot câştiga sume 

imense; „...unii vând casele, maşinile; s-a întâmplat un caz că, unul era aşa înfocat că neavând 

bani şi-a lăsat soţia amanet, că femeia nu prea are autoritate, el e capul familiei”
16

. 

 În comunitatea rromă ploieşteană există şi intelectuali, puţini la număr, muzicieni, 

cântăreţi, învăţători, profesori, ce se pierd în marea masă a populaţiei oraşului, iar cei mai mulţi 

dintre aceştia nu-şi recunosc etnia. 

 Aspectele prezentate mai sus sunt nişte excepţii, deoarece cea mai marea parte a rromilor 

trăiesc în condiţii inumane, greu de închipuit. Stând de vorbă cu scriitoarea Georgeta Vasilache, 

rromii ploieşteni au sintetizat situaţia lor defavorizată astfel: „cel mai tare ne frământă locul de 

muncă, condiţiile de trai, discriminarea în orice moment, marginalizarea, toate belele negre pe 

capul ţiganilor”
17

.  
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METODICĂ 
 

ROLUL  EDUCAŢIEI  INTERCULTURALE  ÎN FORMAREA   

VIITORILOR  CETĂŢENI  EUROPENI 
 

Carmen Veronica BĂJENARU
*
 

 

 Scopul educaţiei internaţionale, concept supraordonat celei interculturale, este să dezvolte 

sensul responsabilităţii sociale şi al solidarităţii cu grupuri defavorizate şi să inducă respectul 

principiului egalităţii în comportamentul cotidian.  

 Educaţia interculturală permite structurarea unei identităţi culturale deschise, având ca 

scop: îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspectivă antropologică; înţelegerea 

punctului de vedere al altuia prin poziţionarea relativistă; legitimarea identităţii culturale, 

împiedicând sacralizarea; asigurarea respectului diferenţelor, dar în cadrul unor sisteme de 

atitudini reciproce. 

  Rey propune obiective de mare generalitate ale educaţiei interculturale menite să ajute la 

depăşirea etnocentrismului prin abilitarea individului pentru: a-şi pune întrebări asupra 

certitudinilor ego, socio sau etnocentriste şi a normelor monoculturale; a transforma imaginile  şi 

reprezentările stereotipe şi a depăşi prejudecăţile generatoare de judecăţi şi acţiuni; a transforma  

şi diversifica raporturile de forţă şi a face loc, în mod egal acelor indivizi care sunt depreciaţi, ca  

şi a competenţelor, referinţelor lor culturale şi modalităţilor proprii de expresie; a favoriza 

decompartimentarea, recunoaşterea complexităţii şi relaţiilor existente atât între culturile, clasele 

sociale, instituţiile, ciclurile de învăţământ, disciplinele  şcolare, obiectele  ştiinţifice, cât  şi între 

fiinţele umane indiferent de vârstă, limbă, etnie, cultură sau religie; a învăţa şi dezvolta 

negocierea şi comunicarea între indivizi, grupuri sau comunităţi şi a le face să fie benefice pentru 

fiecare dintre părţi; a articula responsabilităţile care revin fiecăruia prin raportare la comunităţile 

locale  şi naţionale, ca  şi prin raportare la comunitatea internaţională. 

 Obiective majore  şi generice ale educaţiei interculturale la nivelul şcolii sunt: 

 Păstrarea şi apărarea diversităţii culturale 

 Şcoala, ca instanţă de transmitere a valorilor se va concentra pe pluralitatea culturilor; nu 

trebuie să se instituie primatul unei culturi asupra alteia. 

 Formarea competenţelor interculturale ale cetăţenilor 

 Se impune subliniată caracteristica dinamică şi continuă a procesului de formare a 

conduitelor şi atitudinilor interculturale, proces care nu se încheie în şcoală, ci ar trebui să 

continue şi să se rafineze de-a lungul întregii vieţi. Desfăşurată în şcoală, educaţia interculturală îi 

vizează pe toţi elevii, autohtoni sau imigranţi, propunându-şi să îi sensibilizeze la respectarea 

diversităţii, toleranţă şi solidaritate. 

 Conduite interculturale: 

 1. Disponibilitatea spre a cunoaşte. 

 2. Acceptarea alterităţii dintr-o perspectivă neutră. De cele mai multe ori, celălalt este 

perceput fie ca similar şi, deci, acceptat, fie ca duşman şi, deci, respins. 

 3. Aptitudinea de a percepe ceea ce este străin într-o manieră reliefatoare, flexibilă prin 

refuzarea grilelor de lectură rigide, simplificatoare şi nivelatoare, care au avantajul de a fi 

familiare şi, prin aceasta, uşor de utilizat, dar sărăcesc realitatea de multe din dimensiunile sale. 

 4. Trăire situaţiilor ambivalente fără teamă, ca premisă pentru acceptarea diferitului. 

 5. Dominarea şi înfrângerea fricii faţă de celălalt. 

                                                 
*
 profesor gradul I, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, judeţul Prahova. 
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 6. Capacitatea de a pune în discuţie  şi a reformula propriile norme. 

 Sistemul referenţial socio-cultural ne determină comportamentul, iar, prin recunoaşterea 

relativităţii sistemului, individul devine capabil să-l îmbunătăţească şi să se adapteze mai uşor. 

 7. Atitudinea favorabilă de a experimenta moduri existenţiale, de gândire şi de raportare 

diferite. 

 8. Aptitudinea de a asuma conflicte, ca a treia şi cea mai pozitivă variantă de conduită în 

cazul divergenţelor, celelalte două fiind refuzul realităţii şi transformarea divergenţei în ostilitate. 

Conflictele trebuie asumate cu calm şi negociate într-o abordare de tip câştig-câştigi. 

 9. Capacitatea de a dobândi identităţi mai largi (de european, de cetăţean al lumii) 

dezvoltând o loialitate de tip nou, în care să se integreze identităţile naţională, regională, 

profesională, socială. Încurajând atitudinea interculturală se deschide calea spre dialog şi 

comunicare între grupurile culturale, cu consecinţe benefice asupra înţelegerii dintre ele. 

Cultivând valori precum respectul pentru celălalt, toleranţă faţă de diversitate, 

complementaritatea dintre valori, şcoala este în măsură să fructifice bogăţia potenţială a 

multiculturalităţii fără a anula identitatea niciunei culturi. 

         Interculturalismul este interacţiunea dintre culturi, schimbul şi comunicarea în care o 

persoană acceptă reciprocitatea culturii celuilalt. Odată cu intrarea României în Uniunea 

Europeană, la 1 ianuarie 2007, porţile Europei au fost larg deschise multor români care şi-au găsit 

un loc de muncă în afara graniţelor ţării. Din această perspectivă, micii şcolari trebuie educaţi să 

preţuiască valorile şi tradiţiile specifice fiecărei ţări. Dar, pentru realizarea acestui deziderat, 

trebuie învăţaţi să respecte şi să preţuiască valorile şi tradiţiile propriei ţări. Pentru integrarea cu 

succes într-o ţară europeană, fiecare român trebuie să-şi însuşească valorile ţării adoptive, dar, în 

acelaşi timp, să promoveze şi valorile propriei ţări.                                                                                                                                              

        Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze sau să 

anuleze identitatea fiecărei culturi. Politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai la 

valorile naţionale, ci şi la valorile internaţionale. Cooperarea economică şi politică nu este 

posibilă fără o cooperare în domeniile culturii şi educaţiei.                                                                                                   

       Pentru realizarea cu succes a acestui ideal, cadrele didactice trebuie să pornescă de la 

realităţi concrete, să cunoască nevoile, aptitudinile, înclinaţiile fiecărui elev, să le asigure 

medierea de care aceştia au nevoie şi să vegheze ca fiecare să fie recunoscut în cadrul grupului.                                                    

Elevii născuţi în medii defavorizate vor fi ajutaţi să-şi valorifice aptitudinile, chiar dacă ele nu se 

exprimă în termenii acceptaţi de şcoală.                                                                                                              

       Politicile educaţionale trebuie să aibă la bază principiul educaţiei realiste şi practice şi 

logica adaptării învăţământului la realităţile şi nevoile locale, naţionale şi europene.                                                 

Pentru ţările membre ale Uniunii Europene, educaţia şcolară preuniversitară este o prioritate. 

Libera circulaţie a ideilor şi persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene presupune şi un spaţiu 

educativ propice schimburilor de valori culturale, spirituale, economice. Şcoala trebuie să 

formeze oameni capabili să coopereze pe plan local, naţional, internaţional. Calitatea 

învăţămâtului trebuie să crească în aşa fel încât să ţină seama de aptitudinile şi motivaţiile 

elevilor, de posibilităţile, nevoile, perspectivele dezvoltării unei ţări, de redescoperirea relaţiilor 

şcolii cu întrepinderea, cu biserica, cu alte instituţii şi alţi parteneri.                                                                                                              

        Se urmăreşte stimularea informării părinţilor şi elevilor asupra profesiilor, meseriilor şi 

pieţei muncii. Acţiunea educatorului va fi încununată de succes, dacă şi familia îi dă copilului 

posibilitatea experimentării precoce a mai multor roluri şi dacă se bazează, în relaţiile cu el, pe 

respect reciproc, egalitate, solidaritate, aşteptări pozitive.                                                                                                                 

       Un accent mare, pentru realizarea obiectivelor educaţiei culturale, trebuie acordat 

activităţilor extracurriculare. Concursurile judeţene, naţionale, internaţionale au o reală 

contribuţie la realizarea educaţiei interculturale. Festivalul-Concurs „Shakespeare’s day”de 

Teatru pentru liceeni, organizat de şcoala noastră, ajuns la a V-a ediţie, se poate număra printre 

activităţile extracurriculare de mare succes în realizarea obiectivelor educaţiei interculturale.  
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 Pe scena Colegiului nostru artiştii au avut posibilitatea să se exprime liber în ce limbă au 

dorit: română, engleză, franceză. Concursul Naţional de Arte Plastice „Suntem Cetăţeni 

Europeni” îi determină pe elevii noştri să-şi exprime prin culori vii, în perspectivă, statutul de 

cetăţean european, cum ar dori să arate oraşul, ţara lor în context european. Organizarea unor 

expoziţii cu desenele primite de la elevi de la alte şcoli din ţară, constituie un schimb de 

experienţă mutual referitor la concepţia de cetăţean european văzută de ochii altor copii 

conaţionali. Programul internaţional LeAF ( Să învăţăm despre pădure), la care participă şi şcoala 

noastră, cheamă toţi copiii lumii să participe activ la protejarea pădurii, a naturii. Prin consultarea 

site-ului www.ccdg.ro, elevii noştri se informează cu privire la acţiunile elevilor din alte ţări de 

protejare a pădurii şi, implicit, protejarea naturii, atât de imperios necesară mileniului al treilea. 

      Educaţia pentru diversitate şi alteritate necesită un învăţământ specific în care dascălul să 

fie un adevărat formator de mentalitate europeană prin educaţie.                                                                                        
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CURS OPŢIONAL: „RROMII PLOIEŞTENI –  

CETĂŢENII DE LÂNGĂ NOI” 
 

Mihaela BRĂSLAŞU
*
 

 

ARGUMENT 

 

Cursul opţional „Rromii ploieşteni - cetăţenii de lângă noi” se adresează elevilor de 

gimnaziu (clasele a VII-a şi a VIII-a ), având drept scop familiarizarea acestora cu o minoritate 

importantă a naţiunii române, rromii. Perioada istorică propusă a fi studiată este de la plecarea 

rromilor din India (anul 3000 î. Hr.) până în zilele noastre. Este gândit ca un opţional pe un an, cu 

o oră pe săptămână. Am propus clasele a VII-a şi a VIII-a, deoarece opţionalul ar fi o continuare 

a studiului Istoriei din clasele a V-a şi a VI-a, respectiv a VII-a şi o punere în practică a 

cunoştinţelor dobândite la disciplina Cultură civică din clasele a VII-a şi a VIII-a. 

 Orice persoană este, într-o măsură mai mare sau mai mică, expusă unor conjucturi sociale 

care o determină să aibă prejudecăţi, să îşi formeze stereotipuri, să eticheteze anumite categorii 

sociale, culturi, etnii şi să acţioneze în consecinţă, menţinând sau transminţând altora astfel de 

comportamente. De modul în care conştientizăm aceste lucruri, încercând să le controlăm atât în 

plan personal cât şi social, depinde viitorul societăţii în care trăim. Este foarte important pentru 

toţi educatorii şi formatorii, în general, să înţeleagă dimensiunile interculturale ale spaţiului social 

în general şi a celui şcolar în special. De asemenea, trebuie să înţeleagă sisteme de valori 

multiple, drepturile egale şi îndatoririle oamenilor, ale elevilor, să pună în aplicare valorile 

democraţiei, să-i formeze pe elevi pentru o societate deschisă, ce pune accentul pe respect, 

înţelegere, toleranţă. În toate societăţile există situaţii în care anumite grupuri sociale, fie ele 

minoritare sau majoritare (de exemplu cele etnice), îşi supraevaluează propriile valori, obiceiuri, 

tradiţii, subestimându-le pe ale celorlalte. Şcolii îi revine misiunea de a promova deschiderea 

culturală, de a suscita interesul tinerilor pentru cunoaşterea lumii şi a diversităţii ei geografice, 

organizatorice şi culturale. Tot ceea ce percepem ca fiind străin, necunoscut, ne poate provoca 

sentimente de teamă şi chiar ostilitate. Încurajarea tinerilor în studierea limbii, valorilor, 

obiceiurilor şi tradiţiilor altor popoare - etnii este premisa deschiderii lor către lume, a înţelegerii 

diversităţii, dezvoltării unor atitudini pozitive şi a manifestării respectului faţă de diferenţele 

culturale. Cunoscând diferite culturi vor avea o altă percepţie asupra lor, diferenţele culturale nu 

vor mai părea deviaţii, anormalităţi.  

 Interculturalitatea trebuie să fie o dimensiune sau un principiu al întregii şcoli. Aceasta  

presupune că actorii câmpului educaţional (cadre didactice, personalul administrativ din şcoli, 

elevii şi părinţii acestora) să promoveze valori, atitudini şi comportamente sociale precum 

acceptarea, toleranţa, comunicarea şi integrarea pozitivă şi să evite etichetarea, stereotipurile, 

prejudecăţile şi comportamentele discriminatorii, intoleranţa, xenofobia, rasismul etc. Valorile 

idealurilor democratice şi ale toleranţei faţă de diferenţe sunt mult mai uşor de conştientizat 

atunci când sunt rezultate din experienţă decât din instrucţie formală. 

Pornind de la premisa că educaţia interculturală este un proces de durată, care nu se poate 

reduce la câteva acţiuni izolate, cadrele didactice ar trebui să folosească orice prilej, în activitatea 

şcolară şi extraşcolară, pentru a cultiva valori, atitudini, comportamente pozitive, să le dezvolte 

tinerilor capacitatea de a valoriza diferenţele în condiţiile în care nicio societate un poate 

funcţiona izolat de celelalte. Nu e suficient să le oferim elevilor doar informaţii, important este ca 

ei să înţeleagă ce înseamnă să fii subiectul discriminării. 

                                                 
*
 profesor gradul I, Şcoala Gimnazială Bucov - Chiţorani, judeţul Prahova. 
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Istoria îi poate ajuta pe viitorii cetăţeni ai României să clădească o societate care acceptă 

şi valorifică diversitatea culturală. Aceste competenţe sunt cuprinse în curriculumul naţional, la 

disciplina Istorie sau Cultură civică, dar nu întâlnim prea multe conţinuturi cu privire la 

experienţa minorităţilor din această ţară. Acest curs urmăreşte cunoaşterea orizontului cultural al 

comunităţii rrome în vederea cultivării toleranţei şi creării unui echilibru la nivelul întregii 

societăţi. Elevii rromi vor avea ocazia să se familiarizeze, în egală măsură, cu propria lor istorie şi 

cu istoria statului în care trăiesc. 

Este necesară realizarea unui demers didactic inovator bazat pe următoarele elemente: 

interdisciplinaritate la nivelul unor arii curriculare diferite, (în acest mod, elevii vor opera cu 

informaţii complexe şi vor achiziţiona cunoştinţe ce vor permite dezvoltarea unor noi capacităţi 

de gândire), utilizarea unor mijloace tehnice moderne: computer, internet (achiziţiile cognitive 

se vor exprima, între altele, cu operarea de către elevi cu aceste mijloace şi în realizarea de 

activităţi de învăţare şi de produse finale în legătură cu acestea) şi interactivitatea profesor -

elevi.  

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

1. Stimularea interesului elevilor pentru istoria şi civilizaţia rromilor, parte integrantă a 

poporului român şi a civilizaţiei româneşti. 

2. Identificarea căilor spre înţelegerea între oameni, indiferent de naţionalitate, religie, spaţiu 

geografic etc. 

3. Creşterea interesului pentru lectură şi pentru simulări istorice. 

4. Educarea elevilor în spiritul admiraţiei şi respectului faţă de valorile culturale româneşti şi 

a celor rrome. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Utilizarea informaţiei provenite din surse istorice.  

2. Dezvoltarea vocabularului istoric, în cadrul comunicării orale şi scrise. 

3. Rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor specifice istoriei. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

 

1. Utilizarea corectă a termenilor istorici şi a conceptelor istorice. 

- Activităţi de învăţare: 

 -folosirea dicţionarelor şi a altor instrumente de lucru; 

 -elaborarea unor texte folosind termeni şi concepte istorice; 

 -definirea unor noţiuni, concepte istorice. 

2. Înţelegerea cauzelor care au dus la migrarea rromilor prin întreaga lume şi a 

contextului istoric care a favorizat sedentarizarea.  

 - Activităţi de învăţare: 

 -explicarea premiselor care au determinat schimbările istorice; 

 -comentarea şi interpretarea critică a unei opere literare cu conţinut istoric; 

 -realizarea unor schimburi de opinii despre momente şi personalităţi istorice. 

3. Plasarea în timp şi spaţiu a procesului istoric de formare şi dezvoltare a comunităţii 

rrome. 

- Activităţi de învăţare: 

 -punctarea momentelor cronologice cheie ale istoriei rromilor; 

 -realizarea unor frize cronologice. 
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4. Recunoaşterea unor elemente care caracterizează identitatea de sine a comunităţii 

rrome. 

- Activităţi de învăţare: 

 -realizarea unui scenariu în vederea utilizării deprinderilor elevilor de a analiza şi 

 interpreta diverse evenimente şi procese istorice; 

 -dezbateri asupra culturii/portului/tradiţiilor rrome. 

5. Construirea unor afirmaţii pe baza unor surse istorice. 

- Activităţi de învăţare: 

 -analiza unui proces istoric dintr-o sursă adecvată; 

 -dezvoltarea capacităţii elevilor de a formula întrebări şi de a găsi răspunsuri 

 corecte, pe baza unor surse documentare. 

6. Exprimarea unor opinii ce utilizează termeni legaţi de istoria rromilor. 

- Activităţi de învăţare: 

 -elaborarea unui eseu pe o temă dată; 

 -alcătuirea unor scurte referate. 

7. Dezvoltarea capacităţii elevilor de aplicare în viaţă a principiilor democratice şi 

umaniste ale toleranţei şi ale respectului faţă de valorile civilizaţiei şi culturii 

minorităţilor naţionale. 

- Activităţi de învăţare: 

 -exerciţii care să solicite elevilor exprimarea opiniilor; 

 -alcătuirea unor scurte referate; 

 -realizarea unui proiect pe tema convieţuirii inter-etnice, prin care să se 

 promoveze spiritul toleranţei, al conlucrării în cadrul societăţii multiculturale. 

 

Compe- 

tenţe 

 specifice 

Conţinuturi Activităţi de învăţare 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Cine sunt rromii? 

Originea rromilor. 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: originea, aşezarea în India, raportul dintre 

realitatea istorică şi legendă, roma, migraţie. 

Traseul rromilor din India la graniţele Europei 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: motivul dezrădăcinării, influenţele 

civilizaţiilor cu care au intrat în contact rromi, 

civilizaţie persană, armeană. 

-folosirea dicţionarelor şi a altor 

instrumente de lucru; 

-realizarea unei cronologii 

istorice; 

-realizarea unui scenariu în 

vederea utilizării deprinderilor 

elevilor de a analiza şi interpreta 

diverse evenimente şi procese 

istorice; 

-preluarea informaţiei din 

documente istorice; 

-comentarea şi interpretarea 

critică a unei opere literare cu 

conţinut istoric; 

 

 

1 

2 

3 

 

5 

6 

Rromii în Europa de Sud-Est 

Aşezarea rromilor în Imperiul Bizantin 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: imaginea rromilor în lumea bizantină, 

denumirea folosită de bizantini, consecinţele 

expansiunii otomane asupra rromilor. 

„Ţigan” sau „Rrom”? (Studiu de caz) 

 

-alcătuirea unor scurte referate; 

-analiza unui proces istoric dintr-

o sursă adecvată; 

-punctarea momentelor cronolo-

gice cheie ale istoriei rromilor; 

-explicarea premiselor care au 

determinat schimbările istorice; 

-definirea unor noţiuni, concepte 

istorice; 
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Compe- 

tenţe 

 specifice 
 

Conţinuturi Activităţi de învăţare 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

Rromii în Europa Centrală 

 Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins:  atitudinea europenilor în faţa noilor 

veniţi, salvonconductele. 

„Marea şmecherie” (Studiu de caz) 

 

-analiza unui proces istoric  

dintr-o sursă adecvată; 

-realizarea unui scenariu în 

vederea utilizării deprinderilor 

elevilor de a analiza şi interpreta 

diverse evenimente şi procese 

istorice; 

-realizarea unor frize cronolo-

gice; 

-preluarea informaţiei din 

documente istorice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rromii din spaţiul românesc 

Statutul social al rromilor în Evul Mediu 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: momentul sosirii rromilor, robia, 

principalele grupuri de rromi după criteriul 

meşteşugului practicat. 

Emanciparea rromilor  

 Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: măsurile luate de domnitorii români la 

începutul secolului al XIX-lea, Proclamaţia de 

la Islaz, reformele lui Cuza. 

Romii la începutul secolului XX 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: situaţia rromilor în timpul celor două 

războaie mondiale, holocaustul, dezvoltarea 

civilizaţiei etnice, rasa pură, regim nazist, 

holocaust, civilizaţie, deportare. 

Regimul comunist şi politica de sedentarizare 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: metodele folosite de comunişti pentru 

asimilarea rromilor, situaţia economică; 

comunism, sedentarizare, asimilare, sistemati-

zare, instituţie internaţională.  

Organizarea internaţională a rromilor  

(Studiu de caz) 

Revenirea la democraţie 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: direcţia noului val de migraţie şi cauzele 

care l-au determinat, intervenţia organismelor 

internaţionale în vederea îmbunătăţirii situaţiei 

rromilor; Uniunea Europeană, economie de 

piaţă, capitalism, analfabetism. 

 

 

-alcătuirea unor scurte referate; 

-dezvoltarea capacităţii elevilor 

de a formula întrebări şi de a 

găsi răspunsuri corecte, pe baza 

unor surse documentare; 

-realizarea unui scenariu în 

vederea utilizării deprinderilor 

elevilor de a analiza şi interpreta 

diverse evenimente şi procese 

istorice; 

-punctarea momentelor cronolo-

gice cheie ale istoriei rromilor; 

-preluarea informaţiei din 

documente istorice; 

-realizarea unor schimburi de 

opinii despre momente şi 

personalităţi istorice; 

-explicarea premiselor care au 

determinat schimbările istorice; 

-definirea unor noţiuni, concepte 

istorice; 

-realizarea unor frize cronolo-

gice; 
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Compe- 

tenţe 

 specifice 

Conţinuturi 

 
Activităţi de învăţare 

 

 

 

 

1 

2 

 

4 

5 

6 

Rromii ploieşteni - caracteristici sociale, 

economice şi culturale 

Organizarea socială 

 Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: rolul bătrânilor în comunitatea rromă, 

kumpania, naţie, kris-ul; 

 Locuinţa (Studiu de caz) 

Problemele economice 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: ocupaţii trdiţionale/ocupaţii ale economiei 

de piaţă-consecinţele economice ale acestora, 

principiul democratic al „şanselor egale”, 

vrăjitoare, jocuri de noroc.  

Educaţia (Studiu de caz)  

Justiţia (Studiu de caz) 

Condiţiile de viaţă ale copiilor (Studiu de caz) 

-elaborarea unui eseu pe o temă 

dată; 

-analiza unui proces istoric dintr-

o sursă adecvată; 

-realizarea unui scenariu în 

vederea utilizării deprinderilor 

elevilor de a analiza şi interpreta 

diverse evenimente şi procese 

istorice; 

-definirea unor noţiuni, concepte 

istorice; 

 

 

 

 

1 

4 

5 

6 

7 

Cultura şi civilizaţie 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: naşterea, căsătoria, înmormântarea, religia, 

imaginea comunităţii, moravurile, viaţa 

cotidiană.  

Lăutarii (Studiu de caz) 

Marile personalităţi rrome (Studiu de caz) 

 

-elaborarea unui eseu cu tema  

„Cultura/portul/tradiţiile rrome” 

-realizarea unui proiect pe tema 

convieţuirii inter-etnice, prin 

care să se promoveze spiritul 

toleranţei, al conlucrării în 

cadrul societăţii multiculturale. 

 

 

 

 

1 

4 

5 

6 

7 

Rromii-cetăţenii de lângă noi 

Proiecte susţinute de autorităţile române şi 

europene pentru minorităţile naţionale 

Termeni istorici-cheie, concepte, probleme de 

atins: dreptul la cetăţenie, implicarea rromilor în 

viaţa politică românească, problemele majore cu 

care se confruntă comunitatea rromă din spaţiul 

românesc.  

„Strategia de Îmbunătăţire a Situaţiei Rromilor” 

(Studiu de caz) 

„Decada” (Studiu de caz) 

-elaborarea unui eseu pe o temă 

dată; 

-exerciţii care să solicite elevilor 

exprimarea opiniilor; 

-elaborarea unor texte folosind 

termeni şi concepte istorice; 

-alcătuirea unui mic dicţionar de 

termeni; 
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PROIECT DE LECŢIE:  FORMAREA STATULUI NAŢIONAL 

 UNITAR ROMÂN (clasa a VIII-a) 
 

dr. Polin ZORILĂ
*
 

 
 Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti 

 Aria curriculară: Om şi societate 

 Disciplina: Istoria Românilor 

 Clasa: a VIII-a 

 Unitatea de învăţare: Constituirea României moderne 

 Subiectul lecţiei: Formarea statului naţional unitar român 

 Tipul lecţiei: mixtă 

 Timp: 50 minute 

 Competenţe generale  

 utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate; 

 exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice; 

 aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice; 

 folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. 

 Competenţe specifice  

 utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice româneşti, în diferite situaţii de 

comunicare scrisă sau orală; 

 stabilirea unor relaţii între aspectele Marii Uniri din 1918, pe baza surselor istorice; 

 rezolvarea unor situaţii problemă prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare 

la unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România; 

 localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a principalelor momente ale realizării Marii 

Uniri; 

 analizarea unirii provinciilor româneşti cu patria mamă, în 1918, pe baza surselor 

istorice. 

 Competenţe derivate 

 C.d.1. să identifice şi să organizeze logic datele istorice; 

 C.d.2. să vizualizeze şi să compare pe hartă modificările teritoriale; 

 C.d.3. să să analizeze documente scrise şi iconice;  

 C.d.4. să identifice cauze, forme de manifestare şi consecinţe ale fenomenelor istorice 

studiate; 

 C.d.5. să facă diagrame şi să compare fenomene istorice; 

 C.d.6. să folosească corect termenii istorici: auto-determinare naţională, autonomie, 

Congres General, Consiliu Dirigent, C.N.R.C., decret, federalizare, gardă naţională, 

Marele Sfat Naţional, naţiune, rezoluţie, Sfatul Ţării, stat naţional, statu-quo; 

 C.d.7. să discute şi să raporteze rezultatele activităţii de grup. 

 Valori şi atitudini 

 îmbogăţirea cunoştinţelor de istorie naţională în vederea integrării lor în istoria 

universală şi formarea unui vocabular elevat; 

 dezvoltarea deprinderilor de a lucra cu harta, ilustraţiile, documentul istoric şi de a 

realiza corelaţii interdisciplinare; 

 cultivarea valorilor naţionale, a spiritului civic, a respectului şi înţelegerii între 

popoare. 

                                                 
*
  profesor gradul I, Şcoala „Sfânta Vineri” Ploieşti, judeţul Prahova. 
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 Strategii didactice  

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, demonstraţia, 

descoperirea, învăţarea prin cooperare, folosirea metodelor activ participative; 

 Mijloace de învăţământ:  

o Manualul de istorie: Lazăr, L; Lupu, V., IstoriaRomânilor, Editura Teora, 2000; 

Zorilă, Polin, Istoria Românilor: Sinteze şi vocabular, 2007. 

o Documente: Declaraţia de unire a Basarabiei cu România, Moţiunea de unire a 

Bucovinei cu România, Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia 

(Istoria României în texte, coord. Bogdan Murgescu, 2001); Confirmarea 

internaţională a unirii (Achim, Vasile, România Mare 1918: Documentar, 1990).  

o Hărţi şi atlase: Europa (1871-1918), România Mare (1918)-planşă, Pascu. V., 

Atlas istoric didactic,1997,  hărţi din Atlas pentru istoria României, 1983. 

o Material iconografic: Istoria ilustrată a Românilor, portrete (Ferdinand I, Regina 

Maria, Ionel Brătianu). 

 Forme de organizare, evaluare, bibliografie  

 Forme de organizare a colectivului de elevi: organizarea clasei pe 3 grupe; 

 Evaluarea: evaluare orală, observarea sistematică a elevilor, verificarea sarcinilor de 

lucru în grup, evaluarea temei de lucru. 

 Bibliografie:  

1. CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român,1997. 

2. *** Istoria României, 1998. 

3. *** Istoria României în texte, coord. Bogdan Murgescu, Bucureşti, 2001. 

4. PASCU, V., Istoria modernă a României, Bucureşti,1996. 

 

 CONŢINUTUL INFORMATIV 
 

FORMAREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN 
 

I. Premise  

- victoriile Antantei asupra Puterilor Centrale; 

- destrămarea imperiilor: Ţarist, Austro-Ungar; 

- lansarea celor 14 puncte ale lui Wilson; 

- exercitarea dreptului la autodeterminare; 

- curent de opinie favorabil unirii. 

 

II. Unirea Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918) 

 Prima etapă 

- oct. 1917 – Congresul Ostaşilor Moldoveni; 

- nov. 1917 – constituirea Sfatului Ţării; 

- dec. 1917 – proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti (în cadrul Rusiei); 

- ian. 1918 – solicitarea sprijinului miltar român datorită pericolului bolşevic.  

 A doua etapă 

- 24 ian/6 febr. 1918 – independenţa Republicii  Moldoveneşti Basarabia; 

- 27 martie/9 aprilie 1918, Chişinău – Sfatul Ţării proclamă unirea Basarabiei cu România; 

- nerecunoaşterea unirii Basarabiei cu România de către Rusia Sovietică. 

 

III. Unirea  Bucovinei cu România (15/28 nov. 1918) 
- oct 1918 – convocarea Adunării Constituante şi formarea Consiliului Naţional Român; 

- nov. 1918 – solicitarea sprijinului militar român datorită pericolului ucrainean; 

- 12 nov. 1918 – guvern  condus de Iancu Flondor; 

- 15/28 nov. 1918, Cernăuţi – Congresul General hotărăşte unirea Bucovinei cu România.  
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IV. Unirea Transilvaniei cu România (18. nov./1 dec. 1918) 

 Prima etapă 

- 12 oct. 1918, Oradea – redactarea Declaraţiei de dezlipire a Transilvaniei de Ungaria de 

către Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român; 

- 18 oct. 1918, Budapesta – citirea Declaraţiei de dezlipire, în Parlament, de către Alexandru 

Vaida-Voevod.  

 A doua etapă 

- 31 oct. 1918 – constituirea Consiliului Naţional Român Central, cu sediul la  Arad;   

- consilii locale şi gărzi naţionale româneşti; 

- nov. 1918 – lansarea apelului Către popoarele lumii şi convocarea Marii Adunări Naţionale; 

- nov. 1918, Arad – eşuarea tratativelor româno-maghiare; 

- solicitarea sprijinului militar român datorită pericolului maghiar.  

 A treia etapă 

- 18 nov./1 dec. 1918, Alba Iulia – adoptarea Rezoluţiei de unire a Transilvaniei cu România 

de către Marea Adunare Naţională (1228 reprezentanţi; preşedinte Gh. Pop de Băseşti); 

- 2 dec.1918 – constituirea organelor de conducere provizorii:  

 - Marele Sfat Naţional, prezidat de Gh. Pop de Băseşti;  

 - Consiliul Dirigent, prezidat de Iuliu Maniu; 

-12-13 dec. 1918, Bucureşti – prezentarea actului de unire regelui Ferdinand I.  

 

V. Semnificaţia Marii Uniri 

 - desăvârşirea statului naţional unitar român; 

- mărirea teritoriului: 137 000 → 295 000 km
2
; 

- creşterea populaţiei:7,25 →16,3 mil. locuitori; 

- favorizarea dezvoltării societăţii româneşti; 

- personalităţi: 

 - Basarabia: Ion Inculeţ, Pan Halippa;  

 - Bucovina: Iancu Flondor, Ion Nistor; 

 - Transilvania: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Al. Vaida-Voevod, Miron Cristea. 

 

 TEXTE 

 

 Textul 1: Declaraţia de unire a Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918) 

  

 În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: 

 Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, 

Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acun o sută şi mai bine de ani din 

trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de Neam, pe baza principiului că 

noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama 

sa România. 

  Această Unire se face pe următoarele baze: 

 1. Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, 

după nevoile şi cererile norodului. Aceste hotărâri se vor recunoaşte de Guvernul român. 

 2. Basarabia îşi păstrază autonomia provincială, având un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe 

viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, cu un  organ împlinitor şi administraţie proprie. 

 3. Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor 

organelor Zemstvelor (unităţii administrative după sistem rusesc, în vigoare încă în 1918) şi 

oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar 

funcţionarii înalţi sunt întăriţi de Guvern. 

 4. Restructurarea armatei se va face în principiu pe baze teritoriale. 
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 5. Legile în vigoare şi organizaţia locală (Zemstve şi oraşe) rămâne în putere şi vor putea 

fi schimbate de Parlamentul român, numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii 

Basarabiei. 

 6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia. 

 7. Doi reprezentanţi vor intra în Consiliul de Miniştri român, acum desemnaţi de actualul 

Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei din Parlamentul Român. 

 8. Basarabia va trimite în Parlamentul Român un număr de reprezentanţi proporţional cu 

populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret. 

 9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, Zemstve şi Parlament se vor 

face pe baza votului universal, egal, direct şi secret.  

 10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi toate 

libertăţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie. 

 11. Toate călcările de legi făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerilor 

din urmă sunt amnistiate. 

 Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa România, Parlamentul Român va hotărî 

convocarea neîntârziată a Constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia şi 

reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împreună cu 

toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi garanţiilor de mai sus. 

 Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea şi pentru totdeauna! 

 

 Preşedintele Sfatului Ţării, I. Inculeţ 

 Secretarul Sfatului Ţării, I. Buzdugan  

 

(*** Istoria României în texte, coordonator Bogdan Murgescu, Bucureşti, Editura Corint, 2001, 

pp. 278, 279) 

 

 

 Textul 2: Moţiunea de unire a Bucovinei cu România (15/ 28 noiembrie 1918) 

 

 Congresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală 

din Cernăuţi, considerând că, de la fondarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde 

vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a 

închegat ca stat; 

 considerând că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul Scaun de domnie de la 

Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceava, precum şi multe alte urme şi 

amintiri scumpe din trecutul Moldovei; 

 considerând că fii ai acestei ţări umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea 

aceloraşi domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor împotriva tuturor 

încălcătorilor din afară şi a cotropirii păgâne; 

 considerând că în 1774, prin vicleşug, Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu 

de-a sila alipită coroanei Habsburgilor; 

 considerând că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei ocârmuiri străine, 

care îi nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-i înstrăineze 

firea şi să învrăjbească celelalte neamuri cu care el voieşte să trăiască ca frate; 

 considerând că, în scurgere de 144 de ani, Bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe 

toate cîmpiile de bătălie din Europa sub steag străin pentru menţinerea, slava şi mărirea 

asupritorilorlor, şi că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor moştenite, izgonirea 

lor din viaţa publică, din şcoală şi chiar din biserică; 

 considerând că în acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic de a se folosi  

de bogăţiile izvoarelor de câştig ale acestei ţări şi despoiată în mare parte de vechea sa moştenire; 
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 considerând că, cu toate acestea, Bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, 

aşteptat cu atâta dor şi suferinţă, va sosi şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe 

nelegiuite, se va reîntegi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit veşnic 

credinţă că marele vis al neamului se va înfăptui când se vor uni toate ţările române dintre Nistru 

şi Tisa într-un stat naţional unitar; 

 constată că ceasul acesta mare a sunat! 

 Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe ale României şi a puternicilor şi nobililor ei 

aliaţi, s-au întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru neamurile, şi când în urma 

loviturilor zdrobitoare Monarhia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate 

neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâi 

gând al Bucovinei dezrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat 

nădejdea dezrobirii noastre. 

 Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind 

singuri cu puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale hotărâm: 

 Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, 

Colacin şi Nistru cu regatul României.  

  

(*** Istoria României în texte, coordonator Bogdan Murgescu, Bucureşti, Editura Corint, 2001, 

pp. 281, 282) 

 

 Textul 3: Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia (1 dec.1918) 

 Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică şi garantată prin 

istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepţie a 

civilizaţiunii, dacă ea ne va inspira datoria să nu pedepsim progenitura, pentru păcatele părinţilor 

şi ca urmare ea va trebui să asigure tuturor neamurilor şi tuturor  indivizilor conlocuitori pe 

pământul românesc, aceleaşi drepturi şi aceleaşi datorinţi. 

 Civilizaţiunea care ne-a eliberat, pretinde de la noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să 

prăbuşim în noul nostru stat, orice privilegiu şi să statornicim, ca fundament al acestui stat munca 

şi răsplata ei integrală. 

 I. Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, 

adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 decretează 

unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România.  (aplauze frenetice. 

Trăiască România Mare! Lumea se scoală în picioare, mâinile se ridică. Ora e punct 12. 

 II. Adunarea naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la 

întrunirea constituantei, alesă pe baza votului universal. 

 Adunarea naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunei române la întreg 

Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre. 

 III. În legătură cu aceasta ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, 

adunarea naţională proclamă următoarele: 

 1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va 

instrui, administra şi judeca în limba sa proprie, prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va 

primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul 

indivizilor ce-l alcătuiesc. 

 2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile 

din stat. 

 3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii publice. 

Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, judeţe ori parlament.  (voci: Trăiască femeile! 

Trăiască. Aclamaţiuni de galerie. Doamnele flutură batistele). 

 4. Desăvârşită libertate de presă, libertate de asociere şi întrunire; liberă propagandă a 

tuturor gândurilor omeneşti. 



 

 

304 

 5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a 

proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri desfiinţând fidei comisiile în temeiul dreptului de a 

micşora după trebuinţă latifundiile i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, 

păşune, pădure) cel puţin cât o să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei 

politice agrare este pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte potenţarea 

producţiunii. 

 6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantaje, care sunt legiferate 

în cele mai avansate state industriale din Apus. 

 IV. Adunarea naţională dă expresiunea dorinţei sale, ca congresul de pace să înfăptuiască 

comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate 

naţiunile mari şi mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul, ca mijloc pentru regularea 

raporturilor internaţionale. 

 V. Românii adunaţi în această adunare naţională salută pe fraţiilor din Bucovina, scăpaţi 

de jugul monarhiei Austro-Ungare şi uniţi cu ţara mamă, România. 

 VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm libertatea naţiunilor subjugate până 

aici în monarhia Austro-Ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, 

polonă şi ruteană şi hotărăşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştinţa tuturor acelor naţiuni. 

 VII. Adunarea naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, 

cari în acest război şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru 

libertatea şi unitatea Naţiunei Române. 

 VIII. Adunarea naţională dă expresiune mulţumitei şi admiraţiunei sale faţă de puterile 

aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui duşman pregătit de multe 

decenii pentru război, au scăpat civilizaţiunea din ghearele barbariei. 

 IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor Naţiunei Române din Transilvania, Banat 

şi ţara ungurească adunarea naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional Român, care 

va avea toată îndreptăţirea, să reprezinte Naţiunea română, ori când şi pretutindeni, faţă de toate 

naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile, pe care le va afla necesare în interesul naţiunii. 

 În sfârşit, Vă rog să le primiţi aceste rezoluţiuni şi închei cu aceea, că legătura sfântă a 

celor 14 milioane de Români ne îndreptăţeşte azi a zice:  

 „Trăiască România Mare”!  (aplauze nesfârşite)  

 

(*** Istoria României în texte, coordonator Bogdan Murgescu, Bucureşti, Editura Corint, 2001, 

pp. 283, 284.) 

 

 VOCABULAR 

 

Antanta (Tripla Înţelegere)  alianţă politico-militară formată din Franţa, Rusia şi Anglia. 

Autodeterminare naţională  principiu conform căruia naţiunile au dreptul să-şi aleagă singure 

forma de organizare politică şi căile de dezvoltare economică, socială şi culturală. 

Autonomie  dreptul unui teritoriu de a se administra singur, în cadrul unui stat condus de o 

autoritate centrală. 

Bolşevici  majoritatea, adepţi ai unui curent de gândire din P.M.S.D. din Rusia, promovat de 

Lenin, constituit ulterior în Partidul Comunist din Rusia. 

Congres General al Bucovinei  organism reprezentativ care a hotărât, la 15/28 nov. 1918, 

unirea Bucovinei cu România. 

Consiliu de directori  organ de stat, constituit la 2/15 dec. 1917, care exercita puterea executivă 

în Basarabia. 

Consiliu Dirigent  guvern provizoriu, ales de Marele Sfat Naţional la 2 dec. 1918. 

Consiliu local  organ de conducere local românesc, înfiinţat în toamna anului 1918, pentru 

înlocuirea administraţiei maghiare. 
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Consiliu naţional român  organ de conducere colectivă, care, prin componenţă şi obiective, 

exprima interesele naţiunii române. 

Decret  act cu dispoziţii obligatorii, emis de puterea de stat, pentru reglementarea unor situaţii 

generale sau individuale concrete. 

Federalizare  proces de grupare a mai multor state, care-şi păstrează propria organizare, într-un 

stat federal, care are unele instituţii şi legi comune. 

Gardă naţională  unitate  din voluntari, care asigura paza şi ordinea într-o localitate. 

Marea Adunare Naţională  adunare reprezentativă a românilor transilvăneni care a hotărât, la 

18 nov./1 dec. 1918, unirea Transilvaniei cu România. 

Marele Sfat Naţional   organ legislativ provizoriu al Transilvaniei, ales la 2 dec. 1918. 

Naţiune  comunitate umană numeroasă, istoriceşte constituită, ai cărei membri sunt uniţi prin 

comunitatea de teritoriu, de origine, de limbă, de viaţă economico-socială, de cultură şi de 

conştiinţă de sine proprie. 

Principiul naţionalităţilor  principiu statuat după Primul Război Mondial, potrivit căruia un 

popor are dreptul de a se constitui într-un stat independent, care să cuprindă între graniţele sale 

teritoriile locuite de acesta. 

Puterile Centrale (Tripla Alianţă)  alianţă politico-militară formată din Germania, Austro- 

Ungaria şi Italia. 

Revoluţie bolşevică  transformare radicală produsă, la 25 oct./7 nov. 1917, în Rusia, prin 

preluarea puterii politice de către bolşevici. 

Rezoluţie  hotărâre adoptată de un organ colectiv (adunare, congres), care stabileşte direcţii de 

acţiune şi obiective pentru viitor. 

Sfatul Ţării  organ de stat cu puteri legislative, care a hotărât, la 27 mart /9 apr. 1918, unirea 

Basarabiei cu România. 

Stat naţional  formă de stat care cuprinde între graniţele sale teritorii care aparţin unei naţiuni şi 

în care majoritatea populaţiei o formează naţiunea respectivă; forma politică în care este 

constituită o naţiune. 

 

 FIŞE DE LUCRU 

 

FIŞA ŞTIU – VREAU SĂ ŞTIU – AM ÎNVĂŢAT 

 

 Cerinţe: 

 Notaţi, iniţial, în coloana „Ştiu”, informaţiile pe care consideraţi că le deţineţi asupra 

formării statului naţional român, iar în coloana „Vreau să ştiu” ceeace  aţi dori să aflaţi despre 

formarea statului naţional unitar român. 

 La finalul lecţiei, menţionaţi, în coloana „Am învăţat”, cunoştinţele dobândite, pe parcursul 

orei, referitor la această temă. 

 

ŞTIU VREAU SÃ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
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FIŞE DE LUCRU: INTELIGENŢE MULTIPLE 

 

GRUPA I: INTELIGENŢĂ LINGVISTICĂ 

 

 Cerinţa: Sunteţi participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Pornind de la 

cunoştinţele dobândite  pe parcursul lecţiei, scrieţi o scrisoare în care să prezentaţi înfăptuirile şi 

importanţa Rezoluţiei de la Alba Iulia. 

 Rezolvarea sarcinii de lucru:  
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

GRUPA a II-a: INTELIGENŢĂ LOGICO-MATEMATICĂ 

 

 Cerinţa: Ordonaţi cronologic şi asociaţi datele, locurile şi organismele care au adoptat 

hotărârile de unire din anul 1918. 

 Rezolvarea sarcinii de lucru:  
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

GRUPA a III-a: INTELIGENŢĂ VIZUAL-SPAŢIALĂ 

 

 Cerinţa: Identificaţi, pe harta mută, provinciile care s-au unit cu România şi marcaţi localităţile 

unde au fost adoptate hotărârile de unire din anul 1918. 

 Rezolvarea sarcinii de lucru:  
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ: INTELIGENŢĂ INTRAPERSONALĂ 

 Cerinţa: Realizaţi un proiect în care să exprimaţi punctul de vedere propriu asupra necesităţii 

sentimentului de unire de la 1918 până astăzi. 

 Rezolvarea sarcinii de lucru: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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 DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 
Etapele 

lecţiei 

C.d. Timp Eşalonarea conţinuturilor Strategia didactică Eva-

luare Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

şi pro-

cedee 

Mijloace 

de învă-

ţământ 

Forme 

de or-

ganiza-

re 

1.Moment 

organiza-

toric 

 

 

 

 2 min. -Consemnează 

absenţele. 

-Verifică pre-

gătirea sălii  şi 

amplasarea 

mijloacelor de 

învăţământ. 

-Elevul de ser-

viciu comunică 

absenţele. 

-Elevii aranjea-

ză pe bănci 

materialele ne-

cesare orei. 

-con-

versaţia 

-hărţi, 

texte, 

imagini 

clasa  

2.Verifica-

rea cunoş-

tinţelor şi 

competen-

ţelor do-

bândite în 

lecţia an-

terioară 

Cd1 

 

 

Cd4  

 

 

Cd5 

5 min. -Adresează 

elevilor între-

bãri pentru ve-

rificarea 

cunoştinţelor 

din lecţia Răz-

boiul pentru 
întregirea 

naţională. 

-Elevii fac lo-

calizări pe har-

tă, analizează 

fenomenele, 

formulează răs-

punsuri privind 

desfăşurarea şi 

consecinţele 

rãzboiului. 

-con-

versaţia 

-hărţi:  

Primul 

Rãăboi 

Mondial, 

România 

în Primul 

Război 

Mondial 

clasa orală 

3.Prezen-

tarea opti-

mă a nou-

lui conţi-

nut şi diri-

jarea învă- 

ţării 

 

 

 

 

 

 

 

Cd5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. -Face trecerea 

la lecţia nouă 

şi cere elevilor 

să completeze 

primele două 

coloane ale 

fişei de lucru 

Ştiu – Vreau să 

ştiu – Am 
învăţat. 

-Anunţã şi no-

teazã titlul lec-

ţiei noi: For-

marea statului 
naţional unitar 

român. 

-Enumerã 

obiectivele 

operaţionale. 

-Prezintă expo-

ziţia de ilustra-

ţii Marea 

Unire. 

-Notează pe 

tablã primul 

punct al lecţiei: 

Premise. 

-Adreseazã 

elevilor între-

bări referitoare 

la premisele 

unirii şi notea-

ză pe tablă pre-

misele. 

-Elevii  com-

pletează Fişa 

de lucru Ştiu – 

Vreau să  ştiu 
– Am învăţat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vizualizeazã 

imaginile, hăr-

ţile şi textele. 

 

 

-Elevii noteazã 

pe caiete titlul 

lecţiei, premi-

sele unirii şi 

rãspund la în-

trebări. 

 

-expli-

caţia, 

conver-

saţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-con-

versaţia 

-expli-

caţia 

-desco-

perirea 

-demon- 

straţia 

 

-Fişa de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ilustraţii 

şi hărţi 

(copii) 

 

-hartă: 

Primul 

Război 

Mondial 

clasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clasa 

 

 

 

 

 

-obs. 

siste- 

ma-

tică 
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Etapele 

lecţiei 

C.d. Timp Eşalonarea conţinuturilor Strategia didactică Eva-

luare Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

şi pro-

cedee 

Mijloace 

de învă-

ţământ 

Forme 

de or-

ganiza-

re 

3.Prezen-

tarea opti-

mă a nou-

lui conţi-

nut şi diri-

jarea învă-

ţării (cont) 

 

 

 

 

Cd4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd2 

 

 

 

 

Cd1 

 

 

 

 

 

 

 

Cd3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Notează punc-

tul II: Unirea 

Basarabiei cu 
România. 

-Antrenează 

clasa în desfă-

şurarea orei şi 

oferă informa-

ţii despre uni-

rea  Basarabiei 

cu România. 

-Solicită elevi-

lor să citeascã 

textul 1 şi  sã 

descopere 

măsura adop-

tată de Sfatul 

Ţãrii la  27 

martie 1918. 

-Prezintă ima-

gini şi locali-

zează Basara-

bia şi Chişinău. 

-Fixează cu-

noştinţele prin 

întrebări. 

-Profesorul no-

tează  punctul 

III: Unirea 
Bucovinei cu 

România. 

-Prezintă eve-

nimentele isto-

rice care au 

premers reali-

zarea unirii 

Bucovinei cu 

România. 

-Solicită elevi-

lor să analizeze 

textul 2 şi sã 

descopere mă-

sura adoptată 

de Congresul 

general al Bu-

covinei. 

-Noteazã pe 

tablă datele 

esenţiale pri-

vind unirea 

Bucovinei cu 

România. 

-Notează sche-

ma de pe tablă. 

 

-Urmăresc ex-

plicaţile profe-

sorului. 

-Definesc ter-

menii şi răs-

pund la între-

bările profeso-

rului. 

-Citesc textul 

şi descoperă cã 

Sfatul Ţării a 

proclamat uni-

rea Basarabiei 

cu România. 

 

 

-Vizualizează 

pe hartă spaţiul 

basarabean. 

 

-Elevii formu-

lează răspun-

suri şi îşi fixea-

ză cunoştinţele. 

-Continuă no-

tarea schemei 

în caiete. 

 

 

-Urmăresc 

expunerea 

profesorului. 

 

 

-Analizează 

textul şi desco-

peră faptul cã 

aceasta a 

hotărât unirea 

Bucovinei cu 

România. 

 

-Noteazã sche-

ma  în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

-expli-

caţia 

 

 

-con-

versaţia 

 

 

-desco-

perirea 

 

 

 

 

 

 

-demon- 

straţia 

 

 

-con-

versaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-expu-

nerea 

 

 

 

 

-desco-

perirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Textul 1 

 

 

 

 

 

 

 

-imagini; 

-harta: 

România 

Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hărţi: 

România 

în Primul 

Război 

Mondial, 

România 

Mare 

 

-Textul 2 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasa 

-obs. 

siste- 

ma-

tică 
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Etapele 

lecţiei 

C.d. Timp Eşalonarea conţinuturilor Strategia didactică Eva-

luare Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

şi pro-

cedee 

Mijloace 

de învă-

ţământ 

Forme 

de or-

ganiza-

re 

3.Prezen-

tarea opti-

mă a nou-

lui conţi-

nut şi diri-

jarea învă-

ţării (cont) 

Cd3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd2 

 

 

 

 

 

 

 

Cd3 

 

 

 

 

 

Cd4 

 

 

Cd3 

 

 

 

 

 

Cd4 

 

 

 

Cd2 

 

 

Cd5 

 

 

Cd6 

 

 

 -Prezintă ima-

gini şi locali-

zează Buco-

vina. 

-Fixeazã cu-

noştinţele prin 

întrebări. 

-Continuă dia-

logul cu clasa 

şi notează 

punctul IV, 

Unirea Tran-

silvaniei cu 

România. 
-Prezintă as-

pectele referi-

toare la unirea 

Transilvaniei 

cu România. 

-Notează date-

le esenţiale la 

tablă. 

-Solicitã elevi-

lor să analizeze 

textul 3 şi sã 

descopere cea 

mai importantă 

prevedere a 

Rezoluţiei de 

la Alba Iulia. 

-Prezintă, cu 

ajutorul imagi-

nilor, activita-

tea Marii Adu-

nări Naţionale 

de la Alba Iulia 

şi continuă 

schema. 

-Localizează 

Transilvania şi 

compară terito-

riul statului ro-

mân, înainte şi 

după Marea 

Unire. 

-Cere elevilor 

să defineascã: 

Marea Aduna-

re Naţională, 

Marele Sfat 

Naţional, Con-

siliul Dirigent. 

-Vizualizează 

harta şi imagi-

nile istorice. 

 

-Răspund la 

întrebările pro-

fesorului. 

 

 

 

-Notează punc-

tul IV în caiete. 

 

 

-Urmăresc ex-

punerea profe-

sorului. 

 

 

-Continuă lua-

rea notiţelor. 

 

-Descoperă că 

principala pre-

vedere era uni-

rea Transilva-

niei cu Româ-

nia. 

 

 

 

 

 

-Urmăresc ex-

plicaţiile profe-

sorului şi vizu-

alizează imagi-

nile prezentate 

şi localizãrile 

pe hartă. 

 

 

 

 

 

-Definesc ter-

menii solicitaţi 

cu ajutorul dic-

ţionarului. 

-demon- 

straţia 

 

 

 

 

 

-con-

versaţia 

 

 

 

 

 

-expu-

nerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-demon- 

straţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-con-

versaţia 

-ilustraţii 

 

-hartã: 

România 

Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-textul 3 

 

 

 

 

 

 

-ilustraţii 

despre 

Marea 

Unire. 

 

-hărţi:Ro-

mânia în 

Primul 

Război 

Mondial,

România 

Mare 

-clasa    -obs. 

siste- 

ma-

tică 
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Etapele 

lecţiei 

C.d. Timp Eşalonarea conţinuturilor Strategia didactică Eva-

luare Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

şi pro-

cedee 

Mijloace 

de învă-

ţământ 

Forme 

de or-

ganiza-

re 

3.Prezen-

tarea opti-

mă a nou-

lui conţi-

nut şi diri-

jarea învă-

ţării (cont) 

Cd1 

 

Cd4 

 -Fixează cu-

noştinţele refe-

ritoare la uni-

rea Transilva-

niei cu Româ-

nia. 

-Noteazã punc-

tul Semnifica-

ţia Marii Uniri 
-Solicită elevi-

lor sã numeas-

că personalită-

ţile care au 

contribuit la 

realizarea Ma-

rii Uniri. 

-Răspund la 

întrebări şi fac 

localizări la 

hartã. 

 

 

-Continuă 

schema lecţiei 

pe caiete. 

-Elevii numesc 

personalităţi şi 

le identificã pe 

ilustraţiile 

afişate. 

-con-

versaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-con-

versaţia 

 

 

 

-hărţi: 

România 

în Primul 

Război 

Mondial, 

România 

Mare 

 

 

 

-ilustraţii 

istorice 

despre 

Marea 

Unire 

-clasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-obs. 

siste- 

ma-

tică 

4. Realiza-

rea feed-

back-ului 

Cd5 

 

Cd4 

12 min. -Împarte clasa 

în 3 grupe şi 

anunţă sarcini-

le de lucru (In-
ligenţe multi-

ple). 

-Solicitã finali-

zarea fişei Ştiu 

– Vreau să ştiu 

– Am învăţat. 

-Grupele  re-

zolvã cerinţele 

din fişe. 

-Şefii grupelor 

raportează re-

zultatele. 

-Finalizeazã 

completarea 

fişei de lucru. 

-meto-

de activ 

partici-

pative 

 

-fişe de 

lucru: In-

teligenţe 

multiple, 

Ştiu – 

Vreau să 

Ştiu – Am 

învăţat. 

 

-grupe-

le 1, 2, 

3. 

 

 

 

 

-clasa 

 

 

-veri-

fica-

rea 

sarci-

nilor 

de 

lucru 

5.Asigura-

rea reten-

ţiei 

Cd6 3 min. -Anunţarea te-

mei de lucru, 

Fişa Inteligen-

ţa intraperso-

nală. 

-Urmăresc, cu 

atenţe, fişa de 

lucru primită. 

-con-

versaţia 

 

-fişa de 

lucru: In-

teligenţa 

intreper-

sonală 

-clasa 

 

 

 

 

 

6.Apreci-

eri şi reco-

mandări 

Cd7 3 min. -Profesorul 

apreciază acti-

vitatea elevilor 

şi le acordã 

note. 

-Face reco-

mandări pentru 

activitatea vii-

toare. 

-Prezintã car-

netele de note. 

-Reţin reco-

mandările şi  

reflectează 

asupra aces-

tora. 

-con-

versaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasa -obs. 

siste- 

ma-

tică 

-veri-

fica-

rea 

sarci-

nilor 

de 

lucru 
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