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CUVÂNT ~NAINTE
Într-un peisaj cultural în care se ciocnesc cele mai diverse p\reri despre trecutul ]\rii noastre, am considerat c\ strângerea laolalt\ a unui set de texte semnificative [i reprezentative
pentru acest trecut este binevenit\. Aceasta mai ales pentru c\, dac\ p\rerile emise la mult
timp dup\ desf\[urarea evenimentelor pot reflecta mai mult felul cum noi ast\zi am vrea s\
fi fost trecutul, izvoarele de epoc\ sunt m\rturii ale modului cum oamenii din vremea respectiv\ au tr\it acele evenimente.
De[i destinat\ în principiu tuturor celor interesa]i de istoria româneasc\, prezenta culegere
de texte a fost alc\tuit\ cu menirea explicit\ de a fi de folos îndeosebi profesorilor de istorie
din înv\]\mântul secundar [i studen]ilor. Schimb\rile de programe [i manuale [colare din
ultimii ani au pus pe profesorii de istorie în fa]a solicit\rii de a-[i înnoi demersul didactic. Multe
teme nou introduse ridic\ dificult\]i apreciabile, iar controversele dintre speciali[ti sunt uneori
derutante pentru cei care nu au r\gazul s\ urm\reasc\ meandrele dezbaterilor academice. De
aceea credem c\ alc\tuirea unui instrument de lucru comod [i practic, în care s\ poat\ g\si
texte esen]iale pentru aproape toate temele incluse în programele [colare aflate ast\zi în uz,
poate fi de un real ajutor. Totodat\, având în vedere sugestiile ce ne-au fost adresate dup\
publicarea în 1999 a unei lucr\ri similare dedicate istoriei universale (Istoria lumii în texte. De
la începuturi pân\ în zilele noastre), textele care ridic\ probleme de interpretare sunt înso]ite
nu numai de note de subsol care explic\ termeni mai pu]in uzuali ast\zi, ci [i de note mai
ample, în care se ofer\ informa]ii suplimentare [i sugestii interpretative.
A cuprinde într-un num\r limitat de pagini texte reprezentative pentru întreaga istorie
româneasc\ nu este u[or. Autorii acestei culegeri au trebuit s\ opereze un proces de selec]ie,
care, ca orice selec]ie, poate suscita discu]ii interminabile. Câteva principii ne-au ghidat în
aceast\ selec]ie. Pe lâng\ dezideratul de a propune texte pentru toate temele cuprinse în programele [colare, am c\utat s\ includem atât documente deja cunoscute celor mai mul]i dintre profesori, dar care prin caracterul lor crucial „nu puteau lipsi“, cât [i izvoare mai pu]in
cunoscute, pe care le-am considerat sugestive [i utile pentru în]elegerea fenomenelor istorice.
Un alt principiu a fost acela de a oferi, îndeosebi în cazul problemelor controversate, texte „în
oglind\“, care s\ permit\ cititorului s\ perceap\ diversitatea punctelor de vedere în leg\tur\
cu evenimentul sau fenomenul istoric respectiv. De altfel, grija de a reflecta în cât mai mare
m\sur\ complexitatea vie]ii oamenilor din trecut, de a evita imaginile simplificatoare, a constituit o prioritate în elaborarea acestui volum. Aceasta a însemnat în primul rând efortul de
a surprinde nu numai r\zboaiele [i ac]iunile oamenilor politici, ci [i via]a oamenilor simpli, care
au reprezentat, atunci ca [i acum, majoritatea. Uneori acest efort a reu[it mai bine [i alteori
mai pu]in bine. Aceasta ]ine atât de disponibilitatea sau, dimpotriv\, absen]a unor texte scrise
relevante provenind din diferitele epoci istorice, cât [i de limitele istoriografiei române, care
s-a preocupat doar în mic\ m\sur\ pân\ acum de studierea vie]ii cotidiene.
Pentru a facilita orientarea celor care folosesc aceast\ culegere, textele au fost grupate în
cadrul unor mari teme, au primit câte un titlu cât mai explicit [i, acolo unde am sim]it nevoia,
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au fost înso]ite de note explicative [i chiar de unele sugestii metodologice. Cu inten]ia de a
u[ura folosirea la clas\ a acestor texte, am fragmentat pe cele care ni s-au p\rut prea lungi [i
nu am ezitat chiar s\ elimin\m unele p\r]i mai pu]in importante sau care ar fi putut genera
nedumeriri greu de risipit în timpul orelor de istorie. Evident, am c\utat întotdeauna s\
respect\m sensul fundamental al izvoarelor de epoc\ folosite, evitând doar lungimile excesive
[i complexit\]ile uneori baroce ale realit\]ilor istorice. Întreruperile din text au fost marcate cu
[…], dup\ cum [i complet\rile pe care le-am considerat necesare pentru a nu [tirbi în]elesul
diverselor fraze au fost incluse tot între paranteze drepte. În fine, dar nu în cele din urm\,
fiecare text este urmat de o trimitere bibliografic\ precis\, care îng\duie tuturor celor interesa]i s\ aib\ acces direct la edi]iile folosite de noi sau la fondurile arhivistice respective.
Dup\ cum se poate vedea, cu toate c\ scopul didactic a prevalat în alc\tuirea acestei
culegeri, dimensiunea academic\ nu a fost neglijat\. De[i majoritatea textelor sunt edite,
acolo unde am avut îndoieli cu privire la calitatea edi]iilor sau a traducerilor din alte limbi am
procedat la verific\ri [i îndrept\ri; totodat\, am inclus în acest volum [i texte inedite sau
nefolosite pân\ acum în istoriografia român\. Meritul, dar [i r\spunderea pentru toate acestea revin în mod individual fiec\ruia dintre autori, ale c\ror nume au fost men]ionate în
cuprins în dreptul fiec\ruia dintre textele pe care le-au propus [i comentat. În ceea ce ne
prive[te, în calitate de coordonator ne asum\m întreaga responsabilitate pentru planul de
ansamblu al lucr\rii, pentru principiile care au guvernat realizarea ei, ca [i pentru selec]ia
final\ a textelor propuse de c\tre co-autori.
Dincolo de scopul pragmatic, acela de a crea un instrument didactic, prin aceast\ culegere
am avut ambi]ia de a ajuta la mai buna în]elegere a istoriei române[ti. F\r\ a neglija în vreun
fel însemn\tatea literaturii secundare, am considerat c\ recursul la izvoarele de epoc\ poate
aduce o binevenit\ infuzie de realism, de contact cu via]a [i percep]iile str\mo[ilor no[tri. Iar
antrenamentul în descifrarea critic\ a izvoarelor referitoare la trecut reprezint\ într-un fel [i un
vaccin împotriva în]elegerii simpliste [i trunchiate atât a istoriei, cât [i a lumii actuale. Pentru
c\, s\ nu uit\m, adev\ratul ]el al istoriei nu este umplerea capetelor cu [iruri nesfâr[ite de date
moarte, ci antrenarea min]ilor în vederea în]elegerii adecvate a evolu]iilor societ\]ii umane.
Dac\ vom fi reu[it s\ înaint\m împreun\ fie [i numai un pas în aceast\ direc]ie, atunci
înseamn\ c\ acest demers nu a fost în zadar.
Prof. dr. Bogdan Murgescu
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I. DACIA PÂN| LA CUCERIREA ROMAN|
Zalmoxis — Herodot, Istorii, IV, 96
Cât despre mine, nici nu pun la îndoial\, nici nu cred câte se spun despre el [i locuin]a lui
de sub p\mânt; dealtfel, socot c\ acest Zamolxis a tr\it cu mult\ vreme mai înaintea lui
Pitagora. Fie c\ Zamolxis n-a fost decât un om, fie c\ o fi fost vreun zeu de prin p\r]ile Ge]iei,
îl las cu bine. A[adar, ge]ii care duc astfel de via]\, fiind supu[i de per[i, urmar\ [i ei grosul
o[tirii.
(FHDR, I, p.49, 51)
Nota Bene: Autorul comenteaz\ propriile afirma]ii din paragrafele anterioare (94 [i 95), unde
istorisea cum î[i manifest\ ge]ii credin]a în propria nemurire, despre zeul lor Zamolxis [i despre informa]ia aflat\ de la grecii mai apropia]i de ge]i cum c\ Zamolxis va fi fost sclav la Pitagora, de unde se
va fi întors la tracii lui care au început s\-l onoreze ca pe un zeu.

Credin]a în nemurire a ge]ilor — Herodot, Istorii, IV, 93–94, V, 3–4
IV, 93: Înainte de-a ajunge la Istru, [Darius, regele per[ilor] birui mai întâi pe ge]i, care se
cred nemuritori. C\ci tracii, locuitorii din Salmydessos [i cei care ocup\ ]inutul a[ezat mai sus
de ora[ele Apollonia [i Mesambria — pe nume scirmiazi [i nipseeni — s-au predat lui Darius
f\r\ lupt\. Ge]ii, îns\, fiindc\ s-au purtat nechibzuit, au fost îndat\ robi]i, m\car c\ ei sunt cei
mai viteji [i cei mai drep]i dintre traci.
IV, 94: Iat\ cum se cred nemuritori ge]ii: ei cred c\ nu mor [i c\ acel care dispare din lumea
noastr\ se duce la zeul Zalmoxis. Unii din ei îi mai spun [i Gebeleizis. Tot la al cincilea an ei
trimit la Zalmoxis un sol, tras la sor]i, cu porunc\ s\-i fac\ cunoscute lucrurile de care, de
fiecare dat\, au nevoie. Iat\ cum îl trimit pe sol. Unii din ei primesc porunc\ s\ ]in\ trei suli]e
[cu vârful în sus], iar al]ii, apucând de mâini [i picioare pe cel ce urmeaz\ s\ fie trimis sol la
Zalmoxis [i ridicându-l în sus, îl azvârlu în suli]e. Dac\ — str\puns de suli]e — acesta moare,
ge]ii socot c\ zeul le este binevoitor. Iar dac\ nu moare, aduc învinuiri solului, zicând c\ e un
om tic\los [i, dup\ învinuirile aduse, trimit un altul, c\ruia îi dau îns\rcin\ri înc\ fiind în via]\.
Aceia[i traci, când tun\ [i fulger\, trag cu s\ge]ile în sus, spre cer, [i amenin]\ divinitatea [care
provoac\ aceste fenomene], deoarece ei cred c\ nu exist\ un alt zeu în afar\ de al lor.1
V, 3: Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, dup\ acel al inzilor. Dac\ ar avea un
singur cârmuitor sau dac\ tracii s-ar în]elege între ei, el ar fi de nebiruit [i cu mult mai puternic decât toate neamurile, dup\ socotin]a mea. Dar acest lucru este cu neputin]\ [i niciodat\
nu se va înf\ptui. De aceea sunt ace[tia slabi. Tracii au mai multe nume, dup\ regiuni, dar obiceiurile sunt cam acelea[i la to]i, afar\ de ge]i, trausi [i de acei care locuiesc la nord de
crestomai.
V, 4: Despre obiceiurile pe care le au ge]ii, care se cred nemuritori, am vorbit.
(FHDR, I, p. 47, 49, 65)
1 Pasajul a fost supus unei critici severe, cu o interpretare diferit\, de C. Daicoviciu, Herodot [i pretinsul monoteism

al ge]ilor, Apulum, 2, 1943–1945, p. 90–94 (pledeaz\ pentru caracterul politeist al religiei geto-dacilor).
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Religia getic\ în raport cu celelalte religii antice — Diodor din Sicilia,
Biblioteca istoric\, I, 94, 2
Într-adev\r, se poveste[te c\ la ariani Zathraustes a f\cut s\ se cred\ c\ o zeitate bun\ i-a
dat legile întocmite de el. La a[a-numi]ii ge]i, care se cred nemuritori, Zamolxis sus]inea [i el
c\ a intrat în leg\tur\ cu zei]a Hestia, iar — la iudei — Moise, cu divinitatea c\reia i se spune
Iahve…
(FHDR, I, p.189)
Nota Bene: Importan]a pasajului, în afara afirma]iei despre speran]a în nemurire, const\ în
men]ionarea faptului c\ înv\]\tura lui Zalmoxis este revelat\ de o divinitate, asemeni celor dou\ mari
credin]e ale Orientului antic (zoroastrismul [i iudaismul).

Neamul [i limba geto-dacilor — Strabo, Geographia, VII, 3,12–13
VII, 3,12 (C. 304) A existat [i o alt\ împ\r]ire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri:
c\ci [autorii] îi denumesc pe unii daci, iar pe al]ii ge]i. Ge]ii sunt cei care se întind spre Pont
[i spre r\s\rit, iar dacii cei care locuiesc în partea opus\, spre Germania [i spre izvoarele
Istrului. Socot c\ ei se numeau în vechime Daoi. De aici [i numele de sclavi, Getai [i Daoi la
attici [...] Neamul ge]ilor, care se în\l]ase atât de mult sub Burebista, a dec\zut [apoi] cu totul
din pricina dezbin\rilor l\untrice [i din pricina romanilor. Totu[i, ei sunt înc\ în stare [i ast\zi
s\ trimit\ la lupt\ patruzeci de mii de oameni.
VII, 3,13 (C. 304) Prin ]ara lor curge râul Marisos, care se vars\ în Dun\re1. Pe aceasta î[i
f\ceau romanii aprovizion\rile pentru r\zboi. Ei numeau Danubius partea superioar\ a fluviului [i cea dinspre izvoare pân\ la cataracte. }inuturile de aci se afl\, în cea mai mare parte, în
st\pânirea dacilor. (C. 305) Partea inferioar\ a fluviului, pân\ la Pont — de-a lungul c\reia tr\iesc
ge]ii — ei o numesc Istros. Dacii au aceea[i limb\ cu ge]ii. Ace[tia sunt mai bine cunoscu]i de
eleni, deoarece se mut\ des de pe o parte pe alta a Istrului [i totodat\ mul]umit\ faptului c\
s-au amestecat cu tracii [i cu misii. Acela[i lucru s-a petrecut [i cu tribalii, ei fiind de neam trac.
C\ci ei au primit imigr\ri, întrucât vecinii lor îi cotropeau, fiind mai slabi. Ba chiar cei de dincolo de Istru — [i anume sci]ii, bastarnii [i sarma]ii —, dup\ ce îi învingeau, treceau [i fluviul o dat\
cu cei alunga]i de ei, statornicindu-se chiar, unii dintre ace[tia, fie în insule, fie în Thracia. Cei
care locuiau de cealalt\ parte a fluviului erau birui]i mai ales de illiri. Cât despre ge]i [i daci,
dup\ ce num\rul lor crescuse neînchipuit de mult, într-atât încât puteau s\ trimit\ la lupt\ pân\
la dou\ sute de mii de oameni, ei s-au împu]inat [i au ajuns în zilele noastre cam la vreo
patruzeci de mii [i sunt acum pe cale de a se supune romanilor. Nu se afl\ înc\ de tot sub
st\pânirea lor, pentru c\ î[i mai pun n\dejdea în germani, du[manii romanilor.
(FHDR, I, 239, 241)
Limba ge]ilor, total diferit\ de limba latin\ — Publius Ovidius Naso, Tristele,
V, 10, 35–39 [i Scrisori din Pont, III, 2, 40, IV, 13, 17–24, 33–40
Ei [ge]ii] vorbesc între ei o limb\ pe care o în]eleg;
dar eu trebuie s\ m\ în]eleg prin semne.
1 Probabil c\ denumirea de Marisos este extins\ [i asupra cursului inferior al Tisei, al c\rei afluent este Mure[ul.
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Eu sunt aici barbarul, c\ci nu sunt în]eles de nimeni:
când aud cuvinte latine[ti, ge]ii râd proste[te;
cu siguran]\ c\ deseori vorbesc r\u despre mine pe fa]\;
............................................
c\ci am înv\]at s\ vorbesc limba getic\ [i sarmatic\,
.............................................
Nu trebuie s\ te miri dac\ versurile mele sunt cumva rele:
eu care le scriu am devenit aproape un poet get.
Ah! Mi-e ru[ine: am scris o c\r]ulie în limba getic\,
`n care cuvintele barbare au fost a[ezate dup\ ritmul versurilor noastre.
Le-au pl\cut — felicit\-m\ — [i am început s\ am
faim\ de poet printre neomeno[ii ge]i barbari.
M\ întrebi de subiect? Am adus laude împ\ratului.
..........................................
Când am terminat de citit aceste versuri inspirate de o muz\ str\in\,
când sfâr[itul volumului a trecut printre degetele mele,
to]i au dat din cap [i [i-au mi[cat tolbele pline:
un murmur lung s-a auzit din gura ge]ilor.
Iar unul din ei spuse: „Deoarece scrii astfel de lucruri despre împ\rat,
ar fi trebuit s\ fii trimis înapoi sub st\pânirea împ\ratului„.
El a gr\it întocmai; dar iat\, o, Carus, pe mine acum
a [asea iarn\ m\ g\se[te sub polul acoperit de z\pad\.
(FHDR, I, p. 305, 323 [i 337)
Dacii [i vecinii lor — Cassius Dio, Istoria roman\, Ll, 22, 6
Deci aceste [animale] au fost aduse [la jocuri], iar dacii [i suebii — în grupuri — au luptat
între dân[ii. Ace[tia din urm\ sunt cel]i […]. Ceilal]i [adic\ dacii] locuiesc pe ambele maluri ale
Istrului. Dar cei care sunt dincoace de fluviu — lâng\ ]ara tribalilor — ]in cu plata birurilor de
Moesia [i se numesc moesi, afar\ de cei a[eza]i foarte aproape de tribali. Cei de dincolo
poart\ numele de daci, fie c\ sunt ge]i, fie c\ sunt traci din neamul dacilor, care locuiau odinioar\ în Rhodope. Ace[ti daci trimiseser\ mai înainte vreme soli la Caesar1, dar nu c\p\taser\
nimic din cele ce ceruser\ [i trecuser\ de partea lui Antonius, f\r\ a-i fi îns\ de mult folos, c\ci
erau dezbina]i. În aceast\ împrejurare, unii au ajuns prizonieri [i au fost pu[i apoi s\ se lupte
cu suebii2.
(FHDR, I, p. 671, 673)
Nota Bene: pasajul este important deoarece îi arat\ pe daci locuind pe ambele maluri ale Dun\rii.

Histrianorum rex — relatarea lui Trogus Pompeius, IX, 2,1–2
1. În acea vreme era rege al sci]ilor Atheas. Fiind strâmtorat de r\zboiul cu istrienii (cum
bello Histrianorum premeretur), acesta ceru, prin mijlocirea cet\]enilor din Apollonia, ajutor
1 Este vorba de viitorul împ\rat Augustus.
2 Jocurile au avut loc în anul 29 `.Hr., cu ocazia consacr\rii templului lui Divus Iulius.
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de la Filip, spunând c\ ar avea de gând s\-l lase urma[ la domnie în Sci]ia. 2. Murind între
timp conduc\torul istrienilor (Histrianorum rex), sci]ii au sc\pat [i de teama r\zboiului [i de
nevoia de a mai cere ajutor.
(FHDR, I, p. 353)
Nota Bene: Atheas — rege scit, contemporan cu Filip al II-lea al Macedoniei.

Dromichaites — Diodor din Sicilia, Biblioteca istoric\, XXI, 11–12
XXI, 11: Tracii, care îl f\cuser\ prizonier pe fiul regelui, pe Agathocles, l-au trimis cu daruri
înapoi la tat\l s\u, preg\tindu-[i astfel o sc\pare împotriva întâmpl\rilor neprev\zute ale
soartei. În acela[i timp ei n\d\jduiau s\-[i recapete prin aceast\ binefacere p\mântul pe care
îl ocupase Lysimach. Ei nu sperau deloc s\ poat\ câ[iga r\zboiul, de vreme ce aproape to]i
regii cei mai puternici s-au în]eles între ei [i se ajutau unul pe cel\lalt.
XXI, 12, 1–6: Armata lui Lysimach era chinuit\ de foame. Prietenii îl sf\tuiau pe rege s\
scape cum va putea [i s\-[i mute gândul c\ oastea lui l-ar putea salva. Lysimach le r\spunse
îns\ c\ nu era drept s\-[i p\r\seasc\ osta[ii [i prietenii, asigurându-[i lui o sc\pare
ru[inoas\.[…]
Dromichaites, regele tracilor, dup\ ce primi cu mult\ prietenie pe regele Lysimach, numindu-l [i tat\, îl conduse împreun\ cu copiii s\i într-o cetate numit\ Helis1.
Ajungând o[tirea lui Lysimach în puterea tracilor, ace[tia se strânser\ la un loc — alergând
în num\r mare — [i strigar\ s\ le fie dat pe mân\ regele prizonier, ca s\-l pedepseasc\. C\ci
— spuneau ei — poporul, care luase parte la primejdii, trebuie s\ aib\ dreptul de a chibzui
asupra felului cum s\ fie trata]i cei prin[i. Dromichaites fu împotriva pedepsirii regelui [i-i
l\muri pe o[teni c\ este bine s\-l cru]e pe b\rbatul acesta. Dac\ l-ar omorî pe Lysimach —
spunea el —, al]i regi au s\-i ia domnia [i se prea poate ca regii ace[tia s\ fie mult mai de
temut decât înainta[ul s\u. Dar cru]ându-l pe Lysimach, acesta — cum se [i cuvine — are s\ se
arate recunosc\tor tracilor, care i-au d\ruit via]a. Iar locurile înt\rite, aflate mai înainte vreme
în st\pânirea tracilor, ei le vor dobândi înapoi f\r\ nici o primejdie.
Cu încuviin]area mul]imii, Dromichaites c\ut\ printre prizonieri pe prietenii lui Lysimach [i
totodat\ pe sclavii care obi[nuiau ca s\-l slujeasc\ [i-i aduse în fa]a regelui prizonier. S\vâr[i
apoi jertfa [i îl pofti pe Lysimach la osp\] — împreun\ cu prietenii s\i [i pe tracii cei mai de
vaz\. [Dromichaites] preg\ti mese [deosebite]. Pentru cei din jurul lui Lysimach, întinse un
covor regal, luat în lupt\, iar pentru sine [i prietenii s\i a[ternu doar paie.
De asemenea, fur\ preg\tite dou\ ospe]e: pentru cei macedoneni, Dromichaites rândui
tot felul de mânc\ruri alese, servite pe o mas\ de argint, iar tracilor le d\du s\ m\nânce zarzavaturi [i carne, dar preg\tite cu m\sur\, a[ezate pe ni[te t\bli]e de lemn, care ]ineau loc de
mas\. În cele din urm\, puse s\ le toarne macedonenilor vin în cupe de argint [i aur, pe cât\
vreme el [i tracii lui beau vinul în pahare de corn [i lemn, a[a cum obi[nuiesc ge]ii. Pe când
b\utura era în toi, Dromichaites umplu [cu vin] cornul cel mai mare, îi spuse lui Lysimach
„tat\“ [i îl întreb\ care din cele dou\ ospe]e i se pare mai vrednic de un rege: al macedonenilor sau al tracilor. Lysimach îi r\spunse c\ al macedonenilor […]
1 În leg\tur\ cu identificarea acestei localit\]i, vezi: Fontes, II, p. 197, nota 31; vezi de asemenea C.C. Petolescu,

Dacia [i Imperiul Roman, Bucure[ti, 2000, p. 365, nota 129 (probabil cetatea getic\ de la Zimnicea).
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„Atunci — zise Dromichaites — de ce ai l\sat acas\ atâtea deprinderi, un trai cât se poate
de ademenitor [i o domnie plin\ de str\luciri, [i te-a cuprins dorin]a s\ vii la ni[te barbari, care
au o via]\ de s\lbatici, locuiesc într-o ]ar\ bântuit\ de geruri [i n-au parte de roade îngrijite?
De ce te-ai silit, împotriva firii, s\-]i duci o[tenii pe ni[te meleaguri în care orice oaste str\in\
nu poate afla sc\pare sub cerul liber?“. Luând din nou cuvântul, Lysimach spuse regelui c\ nu
[tia ce r\zboi poart\, dar c\ pe viitor va fi prietenul [i aliatul tracilor; iar — cât despre
recuno[tin]a datorat\ — nu va r\mâne vreodat\ mai prejos decât binef\c\torii s\i.
Dromichaites primi cu un sim]\mânt de prietenie spusele lui Lysimach. El c\p\t\ înapoi de la
acesta toate înt\riturile ocupate de oamenii lui Lysimach. Apoi îi puse pe cap o diadem\ [i îi
îng\dui s\ se întoarc\ acas\.“
(FHDR, I, p.195–199)
Dromichaites — Pausanias, Descrierea Greciei, I, 9,7
Atunci Lysimach, dintre vecini, s-a r\zboit mai întâi cu odrisii [i apoi a pornit cu armata
împotriva lui Dromichaites [i a ge]ilor. Dar avu de înfruntat ni[te b\rba]i foarte pricepu]i în
r\zboaie [i care îl întreceau cu mult prin num\rul lor. El însu[i ajunse într-o primejdie cât se
poate de mare [i sc\p\ cu fuga. Fiul s\u, Agathocles, care-l sprijinea atunci în lupt\ pentru
prima oar\, fu luat prizonier de c\tre ge]i. Lysimach a fost biruit [i în alte lupte. {i deoarece
socotea c\ nu este pu]in lucru s\-[i aib\ fiul prins în r\zboi, încheie o pace cu Dromichaites [i
din st\pânirea sa ced\ getului ]inuturile de dincolo de Istru. Mai mult de nevoie îi d\du în
c\s\torie pe fiica sa. Unii spun c\ nu Agathocles a fost prins, ci însu[i Lysimach; c\ l-a salvat
Agathocles, care ar fi c\utat s\ cad\ la o în]elegere cu Dromichaites, pentru r\scump\rarea
lui. Când s-a întors, l-a c\s\torit pe Agathocles cu Lysandra, fiica lui Ptolemaios Lagos [i a
Euridicei.
(FHDR, I, p.619, 621)
Nota Bene: Acest pasaj noteaz\ faptul c\ Dromichaites domnea asupra ge]ilor de la nord de
Dun\re, în Muntenia.

Zalmodegikos — inscrip]ie de la Histria (sec. III î.Hr.)1
Decret al Sfatului [i al Poporului. Sub pre[edin]ia lui Theocritos, Pythoteles al lui
Archelochos a propus:
Întrucât Diodoros al lui Thrasycles, Procritos al lui Pherecles [i Clearchos al lui
Aristomachos, trimi[i soli la Zalmodegicos în privin]a ostaticilor, au c\l\torit prin ]ar\ du[man\
[i — înfruntând primejdii de tot felul [i dând dovad\ de cea mai deplin\ râvn\ — au adus
înapoi ostaticii [fiind ace[tia la num\r peste [aizeci], convingându-l totodat\ pe Zalmodegikos
s\ restituie cet\]ii veniturile, Sfatul [i Poporul s\ g\seasc\ cu cale ca ace[tia [i urma[ii lor s\
fie înscri[i printre binef\c\torii ob[tii; s\ fie încununa]i, ei [i urma[ii lor, la toate spectacolele
1 În comentariul la aceast\ inscrip]ie, D.M. Pippidi (ISM, l, p.70) noteaz\: „Cu privire la p\mântul st\pânit de

Zalmodegikos, ar\t\rile textului sunt s\race, pân\-ntr-atât c\ la prima vedere pare cu neputin]\ de hot\rât dac\
acesta î[i avea re[edin]a în nordul sau în sudul Dun\rii, în Muntenia sau în Dobrogea. C\tre prima ipotez\
îndeamn\ fraza din decret unde spune c\, pentru a ajunge la ]int\, solii ar fi c\l\torit „prin ]ar\ str\in\, înfruntând primejdii de tot felul“.
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de teatru, pentru b\rb\]ia [i râvna fa]\ de Popor; pentru ca [i ceilal]i cet\]eni, cunoscând c\
Poporul cinste[te pe b\rba]ii vrednici, s\ se îndemne a sluji cetatea. Hegemonii s\ poarte de
grij\ ca prezentul decret s\ fie s\pat pe dou\ lespezi, din care una s\ se a[eze în agora, în
fa]a porticului, iar cealalt\ în preajma altarului lui Zeus Polieus.
(ISM, I, p. 68–72, nr. 8)
Rhemaxos — inscrip]ie de la Histria (sec. II î.Hr.)
Sfatul [i Poporul au g\sit cu cale; pre[edinte al Adun\rii fiind Dionysios al lui Bianor,
Apollonios al lui Cleobrotos a propus:
Întrucât Agathocles al lui Antiphilos, coborâtor dintr-un p\rinte binef\c\tor al ob[tii, se
poart\ fa]\ de cetate [i de cet\]eni ca un om vrednic [i de seam\, dovedindu-[i în chipul cel
mai deplin, cu vorba [i cu fapta, râvna fa]\ de popor, în orice împrejurare grea pentru cetate
precum [i în toate dreg\toriile, îns\rcin\rile [i slujbele; [i mai întâi, într-o vreme când cetatea
era bântuit\ de tulbur\ri, iar tracii în num\r mare atacau ora[ul [i teritoriul, când grânele
st\teau s\ dea în pârg iar cet\]enii se fr\mântau foarte, fiind ales c\petenie a arca[ilor [i
strângând o[teni cu plat\ Agathocles a [tiut s\ p\zeasc\ ]arinile, dând putin]\ fie[tec\ruia
s\-[i strâng\ grânele f\r\ v\t\mare; iar când tracii din jurul lui Zoltes au p\truns cu oaste mare
în Scythia1, c\tre ora[ele grece[ti de sub obl\duirea regelui Rhemaxos, [tot el] ales sol, a pornit în ]ar\ str\in\, str\b\tând p\mânturile mai multor noroade [i, înfruntând primejdii de tot
felul, a convins pe barbari nu numai s\ cru]e cetatea, dar [i s\ […] adunate înainte de tâlhari
[…] ce se aflau la ordinul lui Zoltes, […] s\ mântuiasc\ toate […] [i împreun\ cu ei s-a gr\bit
[…] cetatea s\ pl\teasc\ cinci [talan]i?] pentru ca s\ cad\ la în]elegere cu cetatea în privin]a
hranei…
Când dup\ aceasta, aceia[i [barbari] au n\p\dit ]inutul [i au prins s\ asedieze Bizone [i s\
pustiasc\ teritoriul, grânele noastre fiind [[i de data aceasta] gata s\ dea în pârg, ales sol [i
pornind spre locul unde se afla oastea, rânduit de cet\]eni s\ r\scumpere dup\ putin]\ teritoriul [i recolta, i-a convins pe Zoltes [i pe traci, cu pre] de 600 de galbeni, s\ nu p\trund\ în
teritoriu, nici s\ se apropie de ora[, ceea ce a îng\duit cet\]enilor s\ r\mân\ st\pâni pe toate
grânele de pe ogoare.
{i iar\[i, ales sol în Tracia [i la c\petenia acestora Zoltes, a reînnoit învoielile [i în]elegerile
încheiate cu ei: [i sim]ind c\ se strâng laolalt\ tâlhari mul]i, a adus faptul la cuno[tin]a lui
Zoltes, dând de [tire [i cet\]enilor dup\ întoarcerea sa acas\: din care pricin\ uneltirea a
r\mas f\r\ urm\ri.
Iar mai târziu, c\lcând tracii jur\mintele [i învoiala [i tot dând n\val\ [pe p\mânturile
cet\]ii], ales de popor comandant cu depline puteri al teritoriului [i strângând o[teni voluntari
dintre cet\]eni [i barbarii ad\posti]i în cetate, a p\zit ogoarele [i turmele [i grânele pân\ la
trecerea [spre noi] a regelui Rhemaxos. Iar dup\ ce regele a trecut pe malul din fa]\, nel\sând
în urm\-i str\ji de team\ [i trimi]ând numai vestitori ca s\ cear\ tributul, ales sol [i pornind la
drum pe ap\, ]inutul fiind cuprins de r\zboi, l-a convins pe regele Rhemaxos s\ dea spre paza
1 Prima atestare a acestei denumiri antice pentru actualul teritoriu al Dobrogei; Strabo (Geogr. VII 4,5) o

denume[te „Sci]ia Mic\“.
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cet\]ii c\l\re]i o sut\; iar când tracii au c\zut în num\r mare asupra str\jerilor, iar ace[tia —
de fric\ — au fugit pe cel\lalt mal, l\sând teritoriul [cet\]ii] f\r\ paz\, trimis sol la feciorul
regelui, Phradmon [?], l-a convins pe acesta s\ dea straj\ cet\]ii c\l\re]i [ase sute, care,
întrecând oastea vr\jma[ilor, au înfrânt pe c\petenia acestora Zoltes [i […].1
(ISM, I, p. 82–93, nr. 15)

Oroles — relatarea lui Trogus Pompeius
{i dacii sunt o ml\di]\ a ge]ilor (Daci quoque suboles Getarum sunt). În vremea regelui
Oroles, se luptar\ f\r\ succes împotriva bastarnilor [i de aceea, ca pedeaps\ pentru
sl\biciunea ar\tat\, au fost sili]i, din porunca regelui, ca atunci când voiau s\ doarm\, s\ pun\
capul în locul picioarelor [i s\ fac\ so]iilor lor serviciile pe care mai înainte acestea obi[nuiau
s\ le fac\ lor. Aceast\ pedeaps\ a fost înl\turat\ numai dup\ ce prin vitejia lor au [ters ru[inea
pe care [i-au atras-o în r\zboiul de mai înainte.
(FHDR, I, p. 359)
Burebista — Strabon, Geographia, VII, 3, 11, XVI, 2, 39
Regele lucra în în]elegere cu el [este vorba de Zamolxis] fiindc\ vedea c\ oamenii
ajunseser\ [datorit\ lui] mult mai ascult\tori decât înainte. C\ci supu[ii lui credeau c\ [regele]
d\ poruncile sf\tuit de zei. Obiceiul acesta a continuat pân\ în zilele noastre, pentru c\ mereu
se g\sea cineva gata s\-l sf\tuiasc\ pe rege — [i acelui om ge]ii îi spuneau zeu. Muntele [unde
se afla pe[tera] a fost socotit sfânt [i s-a numit a[a. I se zicea Cogaionon [i la fel a fost [i
numele râului care curgea pe lâng\ el. Pe când domnea asupra ge]ilor Burebista — împotriva
c\rora s-a preg\tit s\ porneasc\ divinul Caesar —, cinstirea mai sus amintit\ o avea Decaineos.
VII, 3, 11: Ajungând în fruntea neamului s\u, care era istovit de r\zboaie dese, Burebista,
b\rbat get, l-a în\l]at atât de mult prin exerci]ii, ab]inere de la vin [i ascultare fa]\ de
porunci, încât, în câ]iva ani, a f\urit un stat puternic [i a supus ge]ilor cea mai mare parte din
popula]iile vecine. Ba înc\ a ajuns s\ fie temut [i de romani. C\ci trecând plin de îndr\zneal\
Dun\rea [i jefuind Thracia — pân\ în Macedonia [i Illyria —, a pustiit pe cel]ii care erau amesteca]i cu tracii [i cu illirii [i a nimicit pe de-a întregul pe boii afla]i sub conducerea lui Critasiros
[i pe taurisci2. Spre a ]ine în ascultare poporul, el [i-a luat ca ajutor pe Deceneu, un magician
care r\t\cise mult\ vreme prin Egipt, înv\]ând acolo unele semne de prorocire, mul]umit\
c\rora sus]inea c\ t\lm\ce[te voin]a zeilor. Ba înc\ de un timp fusese socotit [i zeu, a[a cum
am ar\tat când am vorbit despre Zamolxis. Ca o dovad\ pentru ascultarea ce i-o d\deau
[ge]ii], este [i faptul c\ ei s-au l\sat îndupleca]i s\ taie vi]a de vie [i s\ tr\iasc\ f\r\ vin. Cât
1 În comentariul la aceast\ inscrip]ie, D.M. Pippidi (ISM, I, p. 86) noteaz\: „Decretul în cinstea lui Agathocles

reprezint\ un document de prim\ importan]\ pentru istoria Dun\rii-de-Jos în perioada elenistic\ [i un document
tot atât de pre]ios pentru istoria Histriei la începutul sec. II. Însemn\tatea lui st\, în primul rând, în oglindirea
primejdiilor care amenin]au ora[ul din partea unor c\petenii trace în c\utare de pr\zi lesnicioase, dar mai ales în
ilustrarea raporturilor politice stabilite în aceste condi]ii între cet\]ile grece[ti de pe coasta dobrogean\ [i un
basileu din stânga Dun\rii, în care avem temeiuri s\ recunoa[tem un rege al ge]ilor din Sudul Moldovei sau din
Câmpia muntean\“.
2 Semin]ii celtice.
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despre Burebista, acesta a pierit din pricina unei r\scoale, mai înainte ca romanii s\ apuce a
trimite o armat\ împotriva lui. Urma[ii acestuia la domnie s-au dezbinat, f\râmi]ând puterea
în mai multe p\r]i. De curând, când Caesar Augustus a trimis o armat\ împotriva lor, puterea
era împ\r]it\ în cinci p\r]i. Atunci îns\ st\pânirea se împ\r]ise în patru. Astfel de împ\r]iri sunt
vremelnice [i se schimb\ când într-un fel, când într-altul.
XVI, 2, 39: {i profe]ii erau cinsti]i, încât erau socoti]i vrednici de domnie, […] astfel […]
Orfeu, Musaios [i zeul la ge]i, în vechime Zamolxis, un pitagoreu, iar în vremea noastr\
Decaineos care proroce[te lui Burebista.
(FHDR, I, p. 237–239, 253)
Burebista — Inscrip]ia de la Dionysopolis (Balcic, Bulgaria)
[Acornion al lui Dionysios a condus o solie] pe cheltuiala sa […], c\l\torind departe,
împreun\ cu tov\r\[ii s\i de drum […]; ajungând la Argedava la tat\l [acestuia]1 [i
întâlnindu-l, a ob]inut în acela[i timp de la el bun\voin]\ pentru ora[ [...] [i a dezlegat
poporul [de tributul datorat]. Devenind apoi preot al Marelui Zeu, a s\vâr[it cu pietate procesiunile [i jertfele, iar din carnea jertfelor a împ\r]it [i cet\]enilor. Ales preot al zeului
Sarapis, tot a[a a sus]inut cheltuielile dup\ cuviin]\ [i cu tragere de inim\. Cum zeul eponim al ora[ului, Dionysos, nu mai avusese preot de mai mul]i ani, iar el fiind aclamat de concet\]eni, s-a consacrat acestei slujbe [i, luând coroana zeului, pe vremea când Caius
Antonius2 î[i stabilise aci cartierul de iarn\, a îndeplinit procesiunile [i jertfele frumos [i
m\re], iar carnea le-a dat-o cet\]enilor din bel[ug. {i luând coroana zeilor din Samothrace
pe via]\, a s\vâr[it procesiunile [i jerfele pentru ini]ia]ii misterelor [i pentru ora[. Iar mai de
curând, devenind regele Burebista cel dintâi [i cel mai mare dintre regii din Thracia [i
st\pânind toat\ ]ara de dincolo de fluviu [i pe cea de dincoace, a ajuns [i la acesta în cea
dintâi [i cea mai mare prietenie [i a ob]inut cele mai bune foloase pentru patria sa, vorbindui totdeauna [i dându-i sfaturi în cele mai importante treburi [i atr\gând bun\voin]a regelui
pentru mântuirea ora[ului. Iar în toate celelalte prilejuri s-a oferit f\r\ cru]are pentru
îndeplinirea soliilor ora[ului [i [i-a asumat f\r\ [ov\ire sarcini primejdioase ca s\ contribuie în
tot felul la binele patriei sale. {i fiind el trimis ca sol de c\tre regele Burebista la imperatorul
roman Cnaeus Pompeius fiul lui Cnaeus [i întâlnindu-l pe acesta în Macedonia, lâng\
Heraclea Lyncestis, a dus la cap\t nu numai treburile regelui, câ[tigând buna dispozi]ie a
romanilor fa]\ de rege, dar [i pentru patria sa a negociat cu foarte frumoase rezultate.
Îndeob[te, în orice stare a împrejur\rilor d\ruindu-se cu trup [i suflet, luându-[i din ale vie]ii
pentru a sus]ine cheltuielile [i învigorând din averea sa unele din dreg\toriile ora[ului, el
ar\t\ cel mai mare zel pentru ridicarea patriei sale. A[adar, pentru ca [i poporul s\ arate c\
cinste[te pe b\rba]ii cei buni [i destoinici [i care îi fac bine, Sfatul [i Poporul hot\r\sc s\ fie
l\udat Acornion al lui Dionysios pentru acestea [i s\ fie încununat la s\rb\torile lui Dionysos
cu o coroan\ de aur [i onorat cu o statuie de bronz, apoi s\ mai fie încununat [i pe viitor, în
1 Majoritatea istoricilor cred c\ aceast\ lacun\ se refer\ la tat\l lui Burebista.
2 Este vorba de C. Antonius Hybrida, proconsulul (guvernatorul) Macedoniei, prezent la Dionysopolis în iarna anilor

62—61 `.Hr.
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fiecare an la s\rb\torile lui Dionysos, cu o coroan\ de aur [i s\ i se dea pentru ridicarea statuii locul cel mai de vaz\ din agora“ (traducerea lui R. Vulpe).
(G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I, Sofia 1970 (cu bibliografia anterioar\); pentru prezentare [i traducere, vezi: G.G. Mateescu, în Anuarul Institutului de Istorie
Na]ional\ (Cluj), 4, 1926–1927, p. 323–336; G. Popa Liseanu, Dacii în autorii clasici, II,
Bucure[ti, 1942, p. 172; R. Vulpe, în Studii [i comunic\ri, I, Pite[ti, 1968, p. 38; I.H. Cri[an,
Burebista [i epoca sa, Bucure[ti, 1977, p. 92–94)
Burebista — Iordanes1, Getica, 67
Apoi, în timpul domniei la go]i a regelui Buruista2, a venit în Gothia3 Dicineus, pe vremea
când Sylla a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Dicineus, Buruista i-a dat o putere
aproape regal\. Dup\ sfatul acestuia, go]ii au început s\ pustiasc\ p\mânturile germanilor4
pe care acum le st\pânesc francii (Dehinc regnante Gothis Buruista Dicineus venit in Gothiam,
quo tempore Romanorum Sylla potitus est principatum. Quem Dicinem suscipiens Buruista
dedit ei pene regiam potestatem, cuius consilio Gothi Germanorum terras, quas nunc Franci
optinent, populati sunt)
(FHDR, II, p. 416)
Urma[ii lui Burebista — Iordanes, Getica, 71, 73
Comunicând acestea [i alte multe go]ilor cu m\iestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o
fiin]\ miraculoas\, încât a condus nu numai pe oamenii de rând, dar chiar [i pe regi (ut non
solo mediocribus, immo et regibus imperaret). […] Iar dup\ moartea lui Deceneu, ei au avut
aproape în aceea[i venera]ie pe Comosicus, fiindc\ era tot a[a de iscusit. Acesta era considerat la ei [i rege [i preot [i ca judec\tor, datorit\ priceperii sale, [i împ\r]ea poporului dreptatea în ultima instan]\ (hic etenim et rex illis et pontifex, ob suam peritiam habebatur et in
summa iustitia populos iudicabant). P\r\sind [i acesta via]a, s-a urcat pe tron, ca rege al
go]ilor, Corilos5, care a condus timp de patruzeci de ani popoarele sale din Dacia.
(FHDR, II, p.419)
Rholes, Dapyx [i Zyraxes — Cassius Dio, Istoria roman\, LI, 24, 5–7, 26, 1–6
LI, 24, 5–7 Aceste întâmpl\ri6 s-au petrecut în chipul ar\tat. Dintre ceilal]i barbari, unii fugir\ într-o p\durice sacr\ [i fur\ înv\lui]i de focul pus jur-împrejur, iar al]ii se ad\postir\ într-un
anume loc înt\rit [i fur\ lua]i prizonieri. Unii se aruncar\ în Istru, iar al]ii se împr\[tiar\ prin
]ar\ [i pierir\. O parte din ei au r\mas în via]\, luând în st\pânire un loc înt\rit. Crassus îi
1 Iordanes — autor roman de origine gotic\ (sec. VI d.Hr.); a compus o istorie a romanilor (Romana) [i o istorie a

go]ilor (denumit\ Getica, deoarece Iordanes, ca [i al]i autori târzii, confund\ pe go]i cu ge]ii).
2 În scrierea lui Iordanes, multe antroponime [i hidronime sunt corupte.
3 La o serie de autori târzii, între care [i Iordanes, go]ii sunt confunda]i cu ge]ii, iar ]ara ge]ilor (dacilor) este denumit\ Gothia.
4 De fapt ale cel]ilor, dup\ m\rturia lui Strabo.
5 Form\ corupt\ pentru Scorylo (situa]ie frecvent\ în Getica lui Iordanes).
6 Referire la luptele cu bastarnii din anii 29–28 î.Hr.

39

împresur\ f\r\ succes, câteva zile. Apoi, ajutat de Rholes1, regele unor ge]i, îi nimici. Rholes
a mers la împ\rat [i pentru aceast\ fapt\ a fost numit prieten [i aliat al acestuia, iar prizonierii
au fost împ\r]i]i între solda]i.
LI, 26, 1–6 Pe când înf\ptui acestea [este vorba de r\zboiul din Moesia [i Thracia], îl
chem\ în ajutor Rholes, care se afla în lupt\ cu Dapyx, regele unor ge]i. Crassus porni s\-l
ajute. El arunc\ cavaleria vr\jma[ilor peste pedestrimea lor. Însp\imântându-i [i pe c\l\re]i în
felul acesta, nu mai d\du nici o lupt\, ci f\cu un mare m\cel în rândurile unora [i ale altora,
care fugeau. Apoi îl împresur\ [i pe Dapyx — refugiat într-o fort\rea]\. Unul din cei afla]i în
fort\rea]\ îl salut\ de pe zid în limba greac\, intr\ în vorb\ cu el [i hot\rî s\-i predea
fort\rea]a. Prin[i în felul acesta, barbarii pornir\ unii împotriva altora. Dapyx [i mul]i al]ii î[i
g\sir\ moartea. Crassus prinse de viu pe fratele acestuia, îns\ nu numai c\ nu i-a f\cut nici un
r\u, ba chiar i-a dat drumul. Dup\ ce a s\vâr[it acestea, Crassus s-a îndreptat apoi spre pe[tera
Keiris2. Aceasta era atât de înc\p\toare [i totodat\ atât de trainic\ încât se poveste[te c\
titanii, când au fost birui]i de zei, s-au refugiat acolo. În felul acesta, b\[tina[ii — veni]i în
num\r mare — aduseser\ cu ei printre altele lucrurile cele mai de pre] [i toate turmele lor.
Crassus c\ut\ [i astup\ toate intr\rile întortochiate [i greu de aflat [ale pe[terii]; de aceea îi
înfrânse pe ace[tia prin foame. Biruitor, el nu cru]\ nici pe ceilal]i ge]i, de[i între Dapyx [i ei
nu era nici o leg\tur\. [Crassus] a pornit apoi împotriva Genuclei, cea mai puternic\ înt\ritur\
a st\pânirii lui Zyraxes, c\ci auzise c\ se afl\ acolo steagurile luate de bastarni de la Caius
Antonius3, lâng\ cetatea istrienilor. Asediind Genucla — în acela[i timp de pe uscat [i de pe
Istru, deoarece era durat\ lâng\ ap\ — în scurt\ vreme o cuceri, dar cu mult\ osteneal\, de[i
Zyraxes nu era de fa]\. C\ci el, îndat\ ce aflase de atacul lui Crassus, s-a îmbarcat [i a pornit
la sci]i4 cu mul]i bani, pentru a le cere ajutor, dar nu a mai apucat s\ se întoarc\. Iat\ cele
s\vâr[ite de Crassus la ge]i. Prin locotenen]ii s\i supuse din nou o parte a moesilor, care, birui]i
înainte vreme, se r\sculaser\.
(FHDR, I, p. 675, 677)
Cotiso – Florus, R\zboiul cu dacii, II, 28
Dacii tr\iesc nedeslipi]i de mun]i (Daci montibus inhaerent). De acolo, sub conducerea
regelui Cotiso5 (inde Cotisonis regis), obi[nuiau s\ coboare [i s\ pustiasc\ ]inuturile vecine, ori
de câte ori Dun\rea, înghe]at\ de ger, î[i unea malurile. Împ\ratul Augustus a hot\rât s\
1 Acest nume este atestat recent de o diplom\ militar\ din anul 179, acordat\ unui c\l\re] dintr-o trup\ auxiliar\
(cohors VII Thracum) sta]ionat\ în Britannia: ex equite Thiodo Rolae f(ilio) Daco (Margaret M. Roxan, Roman
Military Diplomas 1985–1993, Londra, 1994, nr. 184).
2 V. Pârvan (Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure[ti, 1926) identifica aceast\ pe[ter\ cu una din grotele de la
Gura Dobrogei; vezi de asemenea Din istoria Dobrogei, I, Bucure[ti 1965, p. 292 [i nota 20 (D.M. Pippidi) [i II,
1968, p. 34 [i nota 43 (R. Vulpe).
3 Este vorba de C. Antonius Hybrida (unchiul viitorului triumvir Marcus Antonius); înfrângerea [i fuga ru[inoas\ a
acestuia este men]ionat\ de tot Cassius Dio (XXXVIII 10,3) (vezi D.M. Pippidi, în Din istoria Dobrogei, I, 1965,
p. 281).
4 Este vorba probabil de bastarni.
5 Rege dac, c\ruia i se atribuie importantele descoperiri de monede de aur (stateri) cu legenda Coson.
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îndep\rteze aceast\ popula]ie, de care era foarte greu s\ te apropii. Astfel a trimis pe Lentulus
[i i-a alungat pe malul de dincolo [al Dun\rii]; dincoace au fost a[ezate garnizoane. Astfel,
atunci dacii n-au fost înfrân]i, ci doar respin[i [i împr\[tia]i (sic tunc Dacia non victa, sed summota atque dilata est).
(FHDR, I, p.525)
Dicomes — Plutarh, Vie]i paralele, Antonius, 63
Într-adev\r, Dicomes, regele ge]ilor, îi f\g\duise c\-l va ajuta cu armat\ numeroas\…1.
(FHDR, I, p.461)
Scorylo — Frontinus, Stratagemele, I, 10, 4
Scorylo, conduc\torul dacilor (Scorylo, dux Dacorum), [tiind c\ poporul roman era dezbinat din pricina r\zboaielor civile [i socotind c\ nu-i nimerit s\-i atace, deoarece datorit\ unui
r\zboi cu un du[man din afar\ s-ar putea restabili în]elegerea între cet\]eni, a pus în fa]a concet\]enilor s\i doi câini [i pe când se b\teau între ei cu îndârjire, le-a ar\tat un lup. Imediat
câinii s-au aruncat asupra acestuia, uitând de cearta lor. Prin aceast\ pild\ i-a oprit pe barbari
de la un atac care ar fi adus foloase romanilor.
(FHDR, I, p. 431)
Diurpaneus — Orosius, Istorii împotriva p\gânilor în [apte c\r]i, VII, 10, 3–4
3: R\zboiul contra germanilor [i a dacilor a fost dus de loc]iitorii s\i într-un mod atât de
nenorocit pentru stat precum [i el, la Roma, decima senatul [i poporul, iar la hotare, armata,
r\u condus\, era distrus\ de du[mani prin m\celuri necontenite.
4: C\ci cât de mari au fost luptele lui Diurpaneus, regele dacilor, cu generalul Fuscus, [i cât
de mari dezastrele romanilor, le-a[ enumera, într-o în[irare lung\, dac\ Cornelius Tacitus, care
a tratat în mod organic [i cu foarte mare exactitate aceste evenimente istorice…
(FHDR, II, p. 195)
Diurpaneus — Iordanes, Getica, 76–78
76: Dup\ un interval de timp îndelungat, sub domnia împ\ratului Domitian, go]ii, de
teama zgârceniei sale, desf\cur\ tratatul ce-l încheiaser\ odinioar\ cu al]i împ\ra]i [i începur\
s\ devasteze, împreun\ cu [efii lor, malurile Dun\rii care erau de mult în st\pânirea Imperiului
roman, distrugându-le armatele împreun\ cu comandan]ii lor. În fruntea acestei provincii2 se
g\sea pe atunci ca guvernator, dup\ Agrippa, Oppius Sabinus, iar la go]i conducerea o avea
Diurpaneus. Dându-se lupta, romanii au fost învin[i, iar lui Oppius Sabinus i s-a t\iat capul, [i
go]ii, n\v\lind asupra mai multor castele [i cet\]i, au pr\dat regiunile care ]ineau de imperiu.
77: Din cauza nenorocirii celor ai s\i, Domitian a plecat cu toate for]ele sale în Illyria [i
încredin]ând conducerea aproape întregii armate generalului s\u Fuscus [i câtorva b\rba]i ale[i,
i-a obligat s\ treac\ peste Dun\re împotriva lui Diurpaneus, pe un pod de cor\bii legate între ele.
1 Înainte de b\t\lia de la Actium.
2 Este vorba de provincia Moesia.
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78: Atunci go]ii, care n-au fost lua]i pe nea[teptate, au pus mâna [i pe arme [i chiar la
prima ciocnire au învins pe romani, omorând pe comandantul acestora Fuscus [i au jefuit
bog\]iile din lag\rul solda]ilor.
(FHDR, II, p. 419, 421)
R\zboiul dacilor cu Domi]ian — Cassius Dio, Istoria roman\, LXVII, 6–7, 10
LXVII 6, 1–5: Cel mai însemnat r\zboi de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor,
asupra c\rora, în vremea aceea, domnea Decebal. [Excerpta Valesiana: Douras, care domnise
mai înainte, l\sase lui Decebal de bun\ voie domnia pentru c\ era] foarte priceput la planurile
de r\zboi [i iscusit în înf\ptuirea lor, [tiind s\ aleag\ prilejul pentru a-l ataca pe du[man [i a
se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun lupt\tor [i se pricepea s\ foloseasc\
izbânda, dar [i s\ ias\ cu bine dintr-o înfrângere. Din aceast\ pricin\, mult\ vreme a fost un
du[man de temut pentru du[mani. Eu îi numesc daci pe oamenii pomeni]i mai sus, cum î[i
spun ei în[i[i [i cum le zic [i romanii, m\car c\ [tiu prea bine c\ unii dintre greci îi numesc
ge]i, fie pe drept, fie pe nedrept. C\ci eu îmi dau bine seama c\ ge]ii locuiesc dincolo de
Haemus, de-a lungul Istrului. Domitian a pornit cu oaste împotriva lor, dar pu]in îi p\sa de
r\zboi; el z\bovi într-un ora[ din Moesia [i se d\du prad\ desfrâului, cum îi era obiceiul.
Într-adev\r, nu numai c\ nu era în stare s\ îndure osteneli [i era f\r\ curaj, dar se ar\ta cu
totul lipsit de frâu [i de ru[ine fa]\ de femei [i b\ie]i tineri. Trimetea la r\zboi în locul s\u pe
al]i conduc\tori de o[ti [i de cele mai multe ori nu izbândea.
Decebal, regele dacilor, a trimis soli lui Domitian [i-i f\g\duia pacea. Drept care, Domitian
îl porni pe Fuscus cu mult\ armat\. Când a aflat de aceasta, Decebal i-a trimis din nou solie,
în b\taie de joc, spunând c\ va încheia pace dac\ Domitian are s\ vrea ca fiecare roman s\-i
dea lui Decebal, anual, câte doi oboli. Iar dac\ nu va primi aceast\ propunere, Decebal spunea
c\ va duce mai departe r\zboiul [i c\ romanii vor avea de îndurat mari nenorociri.
LXVII 7, 1-4: Domitian vru s\ se r\zbune pe cvazi [i marcomani, fiindc\ nu-l ajutaser\
împotriva dacilor. Veni în Pannonia, ca s\ se lupte cu ei [i ucise solii de pace, pe care ei îi
trimiseser\ pentru a doua oar\. Învins [i pus pe fug\ de marcomani, Domitian a pornit
grabnic o solie la Decebal, regele dacilor, îndemnându-l s\ încheie un tratat, pe care el
[Domitian] îl refuzase mai înainte, de[i [regele] i-l ceruse adesea. Decebal primi propunerea de pace (c\ci era la mare strâmtoare), dar nu a vrut s\ vin\ el însu[i s\ stea de
vorb\ cu Domitian, ci l-a trimis pe Diegis, împreun\ cu câ]iva b\rba]i, ca s\-i predea armele
[i câ]iva prizonieri, sub cuvânt c\ i-ar avea numai pe ace[tia. Dup\ sosirea acestuia,
Domitian puse lui Diegis o diadem\ pe cap — ca [i cum ar fi fost un adev\rat înving\tor [i
omul în stare s\ dea un rege dacilor —, iar solda]ilor lui le împ\r]i onoruri [i bani. Ca
biruitor, trimise la Roma, între altele, ni[te a[a-zi[i soli ai lui Decebal [i o pretins\ scrisoare
de-a acestuia, despre care se spune c\ ar fi pl\smuit-o el. Domitian î[i împodobi triumful
cu multe lucruri ce nu fuseser\ luate ca prad\. Dimpotriv\, el cheltuise foarte mul]i bani
pentru încheierea p\cii, c\ci f\r\ întârziere d\du lui Decebal nu numai însemnate sume de
bani, dar [i me[teri pricepu]i la felurite lucr\ri folositoare în timp de pace [i de r\zboi [i
f\g\dui s\-i dea mereu multe. Aceste lucruri el le-a scos din mobilierul împ\r\tesc. C\ci el
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folosea totdeauna asemenea lucruri ca prad\ de r\zboi, ca unul care adusese împ\r\]ia
îns\[i în stare de robie.
LXVII 10, 1–3: În vremea r\zboiului dacic s-au întâmplat urm\toarele evenimente vrednice
de a fi pomenite. Iulianus1, rânduit de împ\rat cu conducerea r\zboiului, printre alte m\suri
bune lu\ [i pe aceea de a-i obliga pe solda]i s\ scrie pe scuturi numele lor [i ale centurionilor,
pentru a se deosebi mai lesne cei ce se vor ar\ta viteji de cei cu purtare mi[eleasc\. {i dând
lupta cu du[manii la Tapae, m\cel\ri pe cei mai mul]i dintre ei. Între du[mani se afla [i
Vezinas, care venea, ca demnitate, îndat\ dup\ Decebal; pentru c\ nu putea sc\pa cu fuga,
el se trânti la p\mânt, ca [i cum ar fi murit; [i astfel r\mase neb\gat în seam\, iar în timpul
nop]ii a fugit. Decebal se temu ca romanii victorio[i s\ nu porneasc\ spre capitala lui. De
aceea t\ie copacii din preajma lor [la o oarecare în\l]ime] puse arme pe trunchiuri, pentru ca
du[manii s\ cread\ c\ sunt solda]i [i s\ se retrag\ însp\imânta]i. Ceea ce s-a [i întâmplat.
(FHDR, I, p. 683–687)
Solia lui Diegis la Roma (89 d.Hr.) — Mar]ial, Epigrame, V, 3, 1–6
Diegis2, locuitor de pe ]\rmul care acum ne apar]ine, /a venit s\ te vad\, o Germanicus,
tocmai de pe apele Istrului, / care se afl\ sub st\pânirea ta. Bucuros [i uimit când a v\zut pe
st\pânul lumii, / se zice c\ ar fi spus celor ce-l înso]eau: / „Soarta mea este mai bun\ decât
a fratelui meu, fiindc\ mie îmi este îng\duit / s\ privesc atât de aproape Zeul3 pe care el îl
cinste[te atât de departe“.
(FHDR, I, p. 435)
Primul r\zboi dacic al lui Traian — Cassius Dio, Istoria Roman\, LXVIII, 6–10
LXVIII 6, 1–3: Dup\ ce z\bovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor.
Cugeta la cele s\vâr[ite de ace[tia [i era cople[it când se gândea la sumele de bani pe care
romanii trebuiau s\ le pl\teasc\ în fiecare an. Vedea apoi c\ puterea [i îngâmfarea dacilor
sporesc necontenit. Când afl\ de expedi]ia lui, Decebal fu cuprins de spaim\, c\ci în]elegea
bine c\ mai înainte biruise nu pe romani, ci pe Domitian, iar de data aceasta va trebui s\ lupte
cu romanii [i cu împ\ratul Traian. Acesta era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea
[i b\rb\]ia sa, precum [i prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos [începuse s\
domneasc\ la vârsta de patruzeci [i doi de ani] [i înfrunta toate greut\]ile cot la cot cu ceilal]i;
iar cu sufletul era la în\l]ime, deoarece nici nu se l\sa purtat de îndr\zneala tinere]ii, dar nici
împiedicat de b\trâne]e…
LXVIII 7, 5: De aceea Decebal se temea [de Traian] pe bun\ dreptate…
LXVIII 8, 1–34: Când Traian a pornit împotriva dacilor [i se apropia de Tapae, locul unde
barbarii î[i aveau tab\ra, i se aduse o ciuperc\ mare, pe care era scris cu litere latine c\ atât
ceilal]i alia]i, cât [i burii sf\tuiesc pe Traian s\ se întoarc\ [i s\ fac\ pace. Dar Traian d\du lupta
1 Este vorba de Tettius Iulianus, guvernatorul Moesiei Superioare.
2 Fratele lui Decebal.
3 Referire la preten]ia lui Domi]ian de a fi numit Dominus et deus.
4 Vezi înc\ Tzetzes, Chil. II, 62–63.
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cu ei, v\zu r\ni]i pe mul]i dintre ai s\i [i ucise mul]i du[mani. Deoarece îi lipseau bandajele,
se zice c\ nu [i-a cru]at nici propriile sale vestminte, ci le-a t\iat fâ[ii. Apoi a poruncit s\ se
ridice un altar solda]ilor c\zu]i în lupt\ [i s\ li se aduc\ în fiecare an jertf\ pentru mor]i.
LXVIII 9, 1–7: Decebal a trimis soli, chiar înainte de înfrângere, nu dintre coma]i — ca mai
înainte —, ci pe cei mai buni dintre pilea]i. Ace[tia azvârlir\ armele, se aruncar\ la p\mânt [i
st\ruir\ pe lâng\ Traian îndeosebi s\ încuviin]eze lui Decebal s\ vin\ în fa]a lui [i s\ stea de
vorb\, deoarece este gata s\ îndeplineasc\ toate cele cerute; iar dac\ nu, cel pu]in s\ trimit\
Traian pe cineva care s\ se în]eleag\ cu el. [Petrus Patricius, Excerpta De legationibus: Decebal
a trimis lui Traian soli dintre pilea]i. Ace[tia sunt la ei oamenii cei mai onora]i. Trimisese coma]i
mai înainte. Ace[tia se bucur\ de mai pu]in\ trecere la ei. Venind ace[tia [pilea]ii] la Traian,
aruncar\ la p\mânt armele, î[i legar\ mâinile la spate [i în felul captivilor l-au rugat pe Traian
s\ stea de vorb\ cu Decebal]. Au fost trimi[i Sura [i Claudius Livianus, prefectul pretoriului.
Dar nu s-a realizat nimic, deoarece Decebal nu a cutezat s\ se întâlneasc\ cu ace[tia, ci a
trimis [i atunci pe al]ii. Traian a ocupat mun]ii înt\ri]i [i a g\sit acolo armele [i ma[inile de
r\zboi capturate [de la romani], precum [i steagul luat de la Fuscus. [De la Xiphilinus mai
afl\m: a dat porunc\… încât a început s\ urce pe în\l]imi, ocupând cu mari primejdii colin\
dup\ colin\, [i se apropia de capitala dacilor. Lusius i-a atacat din alt\ parte; el ucise mul]i
du[mani [i prinse de vii un num\r [i mai mare. În acest timp, Decebal a trimis 20 dintre soli
pe cei mai buni pilea]i [i se rug\ la împ\rat, prin mijlocirea lor: nimic mai mult decât c\ este
gata s\ încheie pace în condi]iile impuse]. Pentru aceste motive, dar mai ales pentru c\
Maximus prinsese în acest timp pe sora aceluia [i cucerise un loc înt\rit, Decebal era gata s\
primeasc\ orice condi]ii ce i s-ar fi impus, nu fiindc\ ar fi avut de gând s\ le respecte, ci ca s\
mai prind\ putere, dup\ pierderile suferite atunci: anume, s\ dea înapoi armele, ma[inile de
r\zboi [i pe constructorii acestor ma[ini, s\ predea pe dezertori, s\ distrug\ înt\riturile [i s\
se retrag\ din teritoriul cucerit, ba înc\ s\-i socoteasc\ du[mani sau prieteni ai s\i pe cei ai
romanilor; s\ nu mai primeasc\ nici un fugar, nici s\ nu mai ia în slujba lui vreun osta[ din
Imperiul roman [c\ci Decebal atr\gea la sine prin momeli pe foarte mul]i oameni viteji]. De
nevoie el primi aceste condi]ii. Merse la Traian, c\zu la p\mânt spre a i se închina [i azvârli
armele. Despre toate acestea [Traian] trimise solie Senatului, pentru ca [i Senatul s\ înt\reasc\
pacea. Dup\ ce rândui acestea [i l\s\ oaste la Sarmizegetusa, punând str\ji [i în restul ]\rii,
el se întoarse în Italia.
LXVIII 10, 1–2: Trimi[ii lui Decebal fur\ adu[i în Senat. Ei puser\ armele jos, î[i legar\
mâinile în felul prin[ilor de r\zboi [i rostir\ câteva cuvinte de implorare. În chipul acesta îi înduplecar\ la pace [i-[i luar\ înapoi armele. Traian î[i s\rb\tori triumful [i fu numit „Dacicus“.
(FHDR, I, p. 687–691)
Leg\turile lui Decebal cu Pacorus, regele par]ilor — Scrisoarea lui Plinius
cel Tân\r c\tre Traian, 74, 1–3
St\pâne, osta[ul Apuleius din postul de la Nicomedia mi-a scris c\ un anume Callidromus,
fiind re]inut cu for]a de brutarii Maximus [i Dionysius, c\rora le închiriase munca sa, s-a refugiat la statuia ta [i, dup\ ce a fost dus în fa]a autorit\]ilor, a ar\tat c\ a fost cândva sclavul
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lui Laberius Maximus1, c\ a fost luat prizonier în Moesia de c\tre Susagus2 [i c\ a fost trimis
în dar de c\tre Decebal lui Pacorus3 , regele par]ilor, c\ a fost mai mul]i ani în slujba acestuia, de unde mai târziu a fugit [i c\ astfel a ajuns în Nicomedia. El a fost adus în fa]a mea [i
dup\ ce mi-a istorisit acela[i lucru, am socotit c\ trebuie s\-l trimit la tine. Am f\cut aceasta
cu oarecare întârziere, deoarece am c\utat o gem\ [având pe ea chipul lui Pacorus cu semnele puterii regale], despre care pretindea c\ i-a fost sustras\. A[ fi vrut s\ ]i-o trimit [i pe
aceasta, dac\ s-ar fi putut g\si, precum ]i-am trimis [i bulg\ra[ul despre care spunea c\ l-a
adus dintr-o min\ din ]ara par]ilor. Acesta a fost sigilat cu inelul meu, care are ca pecete o
cvadrig\ 4.
(FHDR, I, p. 479)
Al doilea r\zboi dacic al lui Traian — Cassius Dio, Istoria roman\, LXVIII, 10–15
LXVIII 10,3-4: Dar când i s-a anun]at c\ Decebal în multe privin]e nu respect\ tratatul, ci
î[i preg\te[te arme, prime[te fugari, reface înt\riturile, trimite soli la vecini [i aduce pagube
celor ce mai înainte nu se în]elegeau cu el, iar iazigilor le-a smuls un ]inut [pe care, dup\
aceea, de[i ei îl cereau, Traian nu-l mai d\du înapoi], Senatul decret\ c\ Decebal este din nou
vr\jma[, iar Traian însu[i, f\r\ s\ lase conducerea altor generali, porni din nou r\zboi împotriva aceluia.
LXVIII 11, 1–3: Întrucât mul]i daci trecuser\ de partea lui Traian — [i înc\ din alte pricini —,
Decebal ceru iar\[i pace. Îns\ el nu în]elegea s\ depun\ armele [i s\ se predea, î[i aduna —
în v\zul tuturor — trupe [i chema în ajutor pe vecini. Spunea c\ dac\-l vor p\r\si pe dânsul, [i
ei vor fi în primejdie; c\ mai u[or [i mai sigur î[i vor p\stra libertatea, ajutându-l în lupt\,
înainte ca el s\ fi suferit vreo nenorocire. Îns\ privind nep\s\tori cum sunt nimici]i dacii, mai
pe urm\ vor ajunge ei în[i[i robi, c\ci vor r\mâne f\r\ alia]i. Prin for]\ Decebal n-a izbutit. Dar
era cât pe aci s\-l ucid\ pe Traian prin vicle[ug, întinzându-i o curs\. Trimise în Moesia câ]iva
dezertori, ca s\ încerce s\-l omoare, întrucât se putea ajunge u[or la el. Atunci, din cauza
nevoilor r\zboiului, primea f\r\ excep]ie pe oricine voia s\-i vorbeasc\. Oamenii aceia nu au
putut îns\ s\-[i aduc\ la îndeplinire planul, fiindc\ unul dintre ei a fost b\nuit [i prins. Supus
la cazne, a dat în vileag întreaga urzeal\.
LXVIII 12, 1–5: Atunci Decebal chem\ la dânsul pe Longinus, comandantul unei legiuni, a
c\rui dârzenie o sim]ise în luptele purtate cu el [i, dup\ ce-l convinse s\ vin\, cu gând s\-l fac\
s\ i se supun\, îl prinse [i-l întreb\ de fa]\ cu al]ii despre planurile lui Traian. Pentru c\
[Longinus] nu voia s\ m\rturiseasc\ nimic, îl ]inu sub paz\, dar nelegat. Decebal trimise apoi
un sol la Traian [i ceru acestuia — în schimbul eliber\rii lui Longinus — s\-i cedeze ]ara pân\ la
Istru [i s\-i pl\teasc\ banii pe care i-a cheltuit cu r\zboiul. [Traian] r\spunse cu vorbe îndoielnice prin care voia s\ arate c\ nici nu-l pre]uie[te prea mult pe Longinus, dar nici prea pu]in;
1 Manius Laberius Maximus a guvernat Moesia Inferioar\ (anii 100–102) [i a participat la primul r\zboi dacic (când

a capturat pe sora regelui Decebal; vezi Cassius Dio, LXVIII 9, 4).
2 Probabil c\petenie a sarma]ilor, care au n\v\lit în iarna 101/102 în Moesia Inferioar\.
3 Pacorus al II-lea (78–110 d.Hr.), la care regele Decebal a trimis o solie, pentru încheierea unei alian]e antiromane.
4 Pliniu cel Tân\r a guvernat provincia Bithynia et Pontus între cca 109–113.
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c\ nici nu dorea s\-l piard\, dar nici s\-l scape cu sacrificii prea mari. Decebal mai st\tea în
cump\n\, ne[tiind ce s\ fac\. Dar între timp Longinus î[i f\cu rost de otrav\, cu ajutorul unui
libert de-al s\u [i f\g\dui lui Decebal c\ are s\-l împace cu Traian, pentru ca regele s\ nu
b\nuiasc\ deloc ce are în gând [i s\ nu i se pun\ o paz\ aspr\; Longinus scrise o scrisoare
plin\ de rug\min]i [i o d\du libertului s-o duc\ lui Traian, spre a putea s\ r\mân\ nestânjenit. Dup\ ce libertul plec\, Longinus b\u otrav\ în timpul nop]ii [i muri. Dup\ aceast\ întâmplare, Decebal ceru lui Traian pe libert f\g\duind s\-i dea în schimb trupul lui Longinus [i zece
prizonieri. {i trimise îndat\ un centurion prins împreun\ cu Longinus, spre a aduce la
îndeplinire cele cerute. Traian afl\ de la acesta tot ceea ce se petrecuse cu Longinus. Dar
nu-i trimise înapoi lui Decebal nici pe acela, [i nu-i d\du nici pe libert, socotind c\ via]a libertului este mai de pre] pentru demnitatea imperiului decât înmormântarea lui Longinus.
LXVIII 13,1–6: Traian construi peste Istru un pod de piatr\, pentru care nu [tiu cum s\-l
admir îndeajuns. Minunate sunt [i celelalte construc]ii ale lui Traian, dar acesta este mai presus de toate acelea. Stâlpii, din piatr\ în patru muchii, sunt în num\r de dou\zeci; în\l]imea
este de o sut\ cincizeci de picioare, în afar\ de temelie, iar l\]imea de [aizeci. Ei se afl\, unul
fa]\ de altul, la o distan]\ de o sut\ [aptezeci de picioare [i sunt uni]i printr-o bolt\. Cum s\
nu ne mir\m de cheltuiala f\cut\ pentru ace[ti stâlpi? Nu trebuie oare s\ ne uimeasc\ [i felul
me[te[ugit în care a fost a[ezat în mijlocul fluviului fiecare stâlp, într-o ap\ plin\ de vârtejuri,
într-un p\mânt n\molos, de vreme ce cursul apei nu putea fi ab\tut? Am ar\tat l\]imea fluviului, nu pentru c\ ar curge numai pe aceast\ l\]ime — c\ci pe parcurs se l\]e[te de dou\ ori
[i de trei ori pe atât, — ci pentru c\ acolo este locul cel mai îngust [i cel mai potrivit pentru
construirea unui pod. Cu cât spa]iul se îngusteaz\ mai mult aci — deoarece apa coboar\
dintr-o întindere larg\, pentru a intra în alta [i mai mare - cu atât se face mai n\valnic\ [i mai
adânc\. Concep]ia m\rea]\ a lui Traian se v\de[te [i din aceste lucr\ri. Ast\zi îns\ podul nu
folose[te la nimic, c\ci nu mai exist\ decât stâlpii, iar pe deasupra lor nu se mai poate trece:
ai zice c\ au fost f\cu]i numai ca s\ fac\ dovada c\ firii omene[ti nimic nu-i este cu neputin]\.
Traian se temea c\, dup\ ce înghea]\ Istrul, s\ nu se porneasc\ r\zboi împotriva romanilor
r\ma[i dincolo [i construi acest pod, pentru ca transporturile s\ se fac\ cu u[urin]\ peste el.
Dimpotriv\, Hadrian se temu c\ barbarii vor birui str\jile acestuia [i vor avea trecere lesnicioas\ spre Moesia; de aceea distruse partea de deasupra.
LXVIII 14, 1–5. Traian trecu Istrul pe acest pod; [i a purtat r\zboi mai mult cu chibzuial\
decât cu înfocare, biruindu-i pe daci dup\ îndelungi [i grele str\danii. El însu[i d\du multe
dovezi de pricepere la comand\ [i de vitejie, iar o[tenii trecur\ împreun\ cu dânsul prin multe
primejdii [i d\dur\ dovad\ de vrednicie. Un c\l\re] greu lovit fu scos din lupt\ în n\dejdea c\
va mai putea fi salvat. Dar sim]ind el c\ nu se mai vindec\, se repezi din cort (c\ci rana nu-l
istovise de tot) [i se întoarse la postul s\u, pr\bu[indu-se f\r\ suflare, dup\ ce s\vâr[i fapte
m\re]e. Când a v\zut Decebal c\ scaunul lui de domnie [i toat\ ]ara sunt în mâinile du[manului, c\ el însu[i este în primejdie s\ fie luat prizonier, î[i curm\ zilele. Capul s\u fu dus la
Roma. În felul acesta Dacia ajunse sub ascultarea romanilor [i Traian stabili în ea ora[e de
coloni[ti. Fur\ descoperite [i comorile lui Decebal, de[i se aflau ascunse sub râul Sargetia, din
apropierea capitalei sale. C\ci [Decebal] ab\tuse râul cu ajutorul unor prizonieri [i s\pase
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acolo o groap\. Pusese în ea o mul]ime de argint [i de aur, precum [i alte lucruri foarte
pre]ioase — mai ales dintre cele care suportau umezeala —, a[ezase peste ele pietre [i
îngr\m\dise p\mânt, iar dup\ aceea aduse râul din nou în albia lui. Tot cu oamenii aceia,
[Decebal] pusese în siguran]\, în ni[te pe[teri, ve[minte [i alte lucruri la fel. Dup\ ce f\cu toate
acestea, îl m\cel\ri, ca s\ nu dea nimic pe fa]\. Dar Bicilis, un tovar\[ al s\u care cuno[tea
cele întâmplate, fu luat prizonier [i d\du în vileag toate acestea.
LXVIII 15, 1: Dup\ întoarcerea la Roma, venir\ la Traian nenum\rate solii din partea altor
barbari [i de la inzi. El d\du spectacole timp de o sut\ dou\zeci [i trei de zile, în cursul c\rora
au fost ucise unsprezece mii de animale s\lbatice [i domestice. Au luptat zece mii de gladiatori.
(FHDR, I, p. 691–697)
~nsemn\tatea victoriei lui Traian asupra lui Decebal, reliefat\ de Plinius cel Tân\r
Foarte bine faci c\ te preg\te[ti s\ scrii despre r\zboiul dacic. C\ci ce subiect poate fi mai
actual, mai bogat, mai vast, în sfâr[it mai plin de poezie [i mai de domeniul legendelor, de[i
este vorba de lucruri foarte adev\rate? Vei cânta râuri noi, fluvii conduse peste câmpii, noi
poduri aruncate peste fluvii, tabere a[ezate pe coastele abrupte ale mun]ilor, un rege alungat
din re[edin]a sa, izgonit chiar din via]\, f\r\ ca s\ fi pierdut niciodat\ n\dejdea (pulsum regia,
pulsum etiam vita regem nihil desperantem); pe lâng\ acestea, dou\ triumfuri, din care unul
a fost cel dintâi împotriva unui neam neînvins, iar cel\lalt cel din urm\.
(FHDR, I, p. 477)
Bog\]ia Daciei [i a pr\zilor luate de Traian în memoria urma[ilor — relatarea lui Ioannes Lydus, Despre magistraturile statului roman, II, 28
[Împ\ratul Iustinian] silindu-se s\ procure statului orice lucru folositor [i readucând toat\
str\lucirea vechei înf\]i[\ri, mai întâi a numit un prefect al Scythiei. C\ci fiind un om în]elept
[i aflând din c\r]i c\ aceast\ ]ar\ este bogat\ în averi [i puternic\ în arme [i acum [i c\ a fost
[i mai înainte — ]ar\ pe care mai întâi a cucerit-o marele Traian, învingând pe Decebal, regele
ge]ilor, [i a adus romanilor cinci milioane de libre de aur [i de dou\ ori pe atâtea de argint,
afar\ de cupe [i de obiecte care dep\[esc limita oric\rui pre], de turme, de arme [i de peste
cinci sute de mii de b\rba]i foarte r\zboinici cu arme cu tot, dup\ cum a afirmat Criton, care
luase parte la r\zboi — nevoind s\ cedeze întru nimic lui Traian, a hot\rât s\ p\streze pentru
romani regiunea de nord, care lep\dase jugul cândva. {i nu e de mirare c\ toate i-au ie[it dup\
voie, c\ci nu numai c\ a c\utat s\ egaleze pe Traian, în arme, dar a întrecut chiar pe August
prin pietatea fa]\ de Dumnezeu [i prin modestia moravurilor, pe Titus prin cinste [i pe Marcus
prin în]elepciune.
(FHDR, II, p. 493)
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II. DACIA ROMAN|
Colonizarea de veterani în Dacia — diploma lui Marcus Herennius Polymita
(109 d.Hr.)
Diploma din 14 octombrie 109 privitoare la organizarea provinciei Dacia:
„Împ\ratul Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus [înving\torul germanilor
[i dacilor], mare pontif, având cea de-a XIII-a putere tribunician\1, salutat de [ase ori imperator [general victorios], având cinci consulate, p\rinte al patriei, c\l\re]ilor [i pedestra[ilor care
au f\cut serviciul militar în cele trei alae [i 16 cohortes care se numesc: (1) ala de cet\]eni
romani [i (2) ala II Flavia de arca[i commageni2 [i (3) ala II de pannoni „veterana“ [i (1) cohorta I de brittoni cu efectiv de o mie de oameni supranumit\ Ulpia torquata (decorat\ cu
torques) din cet\]eni romani [i (2) cohorta I britanic\ cu efectiv de o mie de oameni, din
cet\]eni romani [i (3) cohorta I de iturei3 [i (4) cohorta de traci cet\]eni romani [i (5) cohorta I Augusta de iturei [i (6) cohorta de vindelici, cet\]eni romani, cea pioas\ [i fidel\ [i (7)
cohorta I de pannoni „veterana“ [i (8) cohorta I de munteni [i (9) cohorta II de galli
„Pannonica“ [i (10) cohorta II de hispani [i (11) cohorta II de britani cu efectiv de o mie de
oameni, cet\]eni romani, cea pioas\ [i fidel\ [i (12) cohorta II de galli „Macedonica“ [i (13)
cohorta III campestr\ din cet\]eni romani [i (14) cohorta IIII de ciprio]i cet\]eni romani [i (15)
cohorta V de galli [i (16) cohorta VIII de re]i [din Raetia], [i care se afl\ acum în Dacia sub
ordinele lui Decimus Terentius Scaurianus, celor l\sa]i la vatr\ cu cinste dup\ dou\zeci [i cinci
de ani de serviciu militar sau chiar mai mul]i de c\tre Iulius Sabinus4, ale c\ror nume sunt
scrise mai jos, lor în[ile, copiilor [i urma[ilor lor le-a dat [împ\ratul] cet\]enie [i legitimarea
c\s\toriei cu so]iile pe care le-ar fi avut atunci când li s-a dat cet\]enia sau, dac\ nu sunt înc\
c\s\tori]i cu acelea pe care le-ar lua mai apoi, dar pentru una singur\.
În ajunul idelor lui Octombrie [14 octombrie]5, pe când erau consuli Caius Iulius Proculus
[i Caius Aburnius Valens.
Fostului pedestra[ Marcus Herennius Polymita, fiul lui Marcus, originar din Beroe, care a
servit în cohors I Montanorum, sub ordinele prefectului Cornelius Felicior, precum [i fiilor s\i
Ianuarius [i Marcellus [i fiicei sale Lucana.
Copiat [i autentificat dup\ tabla de bronz care este fixat\ la Roma în zid în spatele templului Divului Augustus, la statuia Minervei.“.
(Année épigraphique, 1990, nr. 860)
1 Tribunicia potestas se reînnoia anual, la 10 decembrie; prin urmare, diploma noastr\ dateaz\ între 10 decem-

brie 108 — 9 decembrie 109; vezi [i mai departe nota.
2 De fapt, este vorba de o eroare de gravare, în loc de cohors II Flavia Commagenorum, care sta]iona la Micia (azi

Ve]el, mun. Deva).
3 Este vorba în realitate de ala I Ituraeorum, în locul trupei de commageni la care ne-am referit în nota precedent\.
4 Iulius Sabinus, cunoscut pentru prima dat\ prin aceast\ diplom\ militar\, a fost primul guvernator al Daciei (circa
105–108). Lui i-a urmat D. Terentius Scaurianus, cunoscut din alte trei diplome (din anul 110) privitoare la trupele
auxiliare din aceast\ provincie.
5 Aceast\ indica]ie, coroborat\ cu cea de-a XIII-a putere tribunician\, permite datarea diplomei la 14 octombrie
109.
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Începuturile provinciei Dacia — Eutropius, Scurt\ istorie de la întemeierea
Romei, VIII 2, 1–2, 6, 1–2
VIII 2, 1–2: I-a urmat la tron Ulpius Traianus […] învingând pe Decebal el a supus Dacia [i
a transformat în provincie roman\ ]inuturile de dincolo de Dun\re, pe care le st\pânesc acum
taifalii, victofalii [i tervingii. Aceast\ provincie are o circumferin]\ de un milion de pa[i.
VIII 6, 1–2: Dup\ moartea lui Traian a fost f\cut împ\rat Aelius Hadrianus. […] el a
rechemat armatele din Asiria […] A încercat s\ fac\ acela[i lucru [i în Dacia, dar l-au oprit de
la aceasta prietenii s\i, ca nu cumva s\ fie da]i pe mâna barbarilor numero[i cet\]eni romani;
deoarece Traian, dup\ cucerirea Daciei, adusese o mul]ime foarte mare de oameni din toate
col]urile lumii romane pentru popularea ora[elor [i cultivarea ogoarelor: c\ci Dacia fusese
sec\tuit\ de b\rba]i în urma lungului r\zboi al lui Decebal.
(FHDR, II, p. 37)
Descrierea provinciei Dacia — Ptolemeu, Îndreptarul geografic, III, 8, 1, 3–4
1: Dacia se m\rgine[te la miaz\noapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se întinde
de la muntele Carpatos pân\ la cotitura pomenit\ a fluviului Tyras, care se afl\ la gradele 53°
— 48°30' la apus cu iazigii metana[ti, pe lâng\ râul Tibiscos, iar la miaz\zi cu acea parte a
fluviului Danubius care merge de la v\rsarea râului Tibiscos pân\ la Axiopolis, de unde, pân\
în Pont [i la gurile sale, Danubius se nume[te Istros.
3: Locuiesc Dacia în partea cea mai de miaz\noapte, dac\ începem de la apus: anar]ii [i
teuriscii [i costobocii, iar dedesubtul lor [vin] predavensii [i ratacensii [i caucoensii, tot a[a, mai
jos de ace[tia [sunt] biefii, buridavensii [i cotensii [i mai jos de ei albocensii, potulatensii [i
sensii, dup\ care [sunt], în partea cea mai de miaz\zi, saldensii, ceiagiscii [i piefigii.[…]
4: Cele mai însemnate ora[e din Dacia sunt urm\toarele:
Ruconium, Docidava, Porolissum, Arcobadera, Triphulum, Petridava, Carsidava, Petrodava,
Ulpianum, Napoca, Potaissa, Salinae, Praetoria Augusta, Sangidava, Angustia, Utidava,
Marcodava, Yiridava, Singidava, Apulum, Germizera, Cumidava, Ramidava, Pirum, Zusidava,
Polonda, Zurobara, Aizizis, Argidava, Tibiscum, Sarmizegethusa Regia, Aquae, Netindava,
Tiasum, Zeugma, Tibiscum, Dierna, Acmonia, Drubetis, Frateria, Arcinna, Pinum, Amutrium,
Sornum.
(FHDR, I, p. 541–547)
Descrierea provinciei Moesia Inferior — Ptolemeu, Îndreptarul geografic, III
10, 1–9
A[ezarea Moesiei Inferioare. [Harta a noua a Europei]. Moesia Inferioar\ se m\rgine[te la
apus cu acea parte a râului Ciabrus despre care am vorbit; la miaz\zi, cu partea Traciei de
peste muntele Haemus de la Ciabrus pân\ la Pont, […], la miaz\noapte cu acea parte a
fluviului Dun\rea ce merge de la pomenitul râu Ciabrus pân\ la Axiopolis [i cu Dun\rea, care
de aici încolo poart\ numele de Istru, pân\ la v\rsarea ei în Pont…
Coasta de miaz\noapte a Moesiei se m\rgine[te cu ]\rmul Pontului ce vine dup\ acele
guri [ale fluviului], pân\ la punctul terminal […] de lâng\ Tracia. […] A[ezarea acestei coaste
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se prezint\ astfel. Dup\ Gura Sacr\ [azi Sf. Gheorghe] a fluviului Istru: Promontoriul Pteron,
Cetatea Istros, Tomis, Callatis, Dionysopolis, Promontoriul Tiristis, Odessos, gurile fluviului
Panysos, Mesembria. […]
Iat\ ora[ele de lâng\ fluviul Dun\rea: Regianum, Oescus al tribalilor, Diacum, Novae,
Trimammium, Ora[ul Prista, Durostorum — legiunea I Italic\, Transmarisca, Sucidava, Axiopolis, Carsum, Troesmis — legiunea a V-a Macedonic\, Dinogetia, Noviodunum, Sitioenta.
Între fluviu [[i muntele Haemus] se afl\ ora[ele: Dausdava, Tibisca. [...]
[Alte a[ez\ri [i puncte notate spre miaz\noapte:] Ora[ul Fisca, gurile râului Tyras, satul lui
Hermonact, ora[ul Harpis.
Ora[e în interiorul ]\rii sunt [i în aceast\ parte, pe lâng\ râul Hierasus: Zargidava,
Tamasidava, Piroboridava, iar între râurile Hierasus [i Tyras: Niconium, Ophiussa, ora[ul Tyras.
Insulele situate în vecin\tatea Moesiei Inferioare în acea parte a Pontului pe care am
pomenit-o sunt: insula numit\ Boristene [i insula lui Ahile sau Leuke.
(FHDR, I, p. 549–555)
Nota Bene: Nu toate aceste ora[e din lista lui Ptolemeu nu sunt identificate în teren dup\ cum
altele, cunoscute inclusiv arheologic (cu sau mai ales f\r\ nume [tiut) nu se reg\sesc în lista acestuia.

Armata în provinciile Dacia [i Moesia Inferior — Cassius Dio, Istoria
roman\, LV 23, 3–5, 24, 2
Legiunea […] a V-a Macedonica în Dacia […], a XI-a Claudia în Moesia Inferior […], a
XIII-a Gemina în Dacia […].
Nero a înfiin]at legiunea numit\ Italica, acum cu cartierul de iarn\ în Moesia Inferioar\ […].
(FHDR, I, p. 679–681)
Nota Bene: Legiunea a V-a Macedonica se afla în garnizoan\ la Potaissa (azi Turda) din anul 167, când
a fost transferat\ de la Troesmis (lâng\ Turcoaia, jud. Tulcea), din Moesia Inferior, în urma reorganiz\rii
provinci-ilor; sediul legiunii a XI-a Claudia se afla la Durostorum (azi Silistra, Bulgaria), iar al legiunii a
XIII-a Gemina, la Apulum (azi Alba Iulia). Legiunea I Italica, cu sediul la Novae (azi Svi[tov, Bulgaria).

„Capitalist“ roman care controleaz\ v\mile din provinciile dun\rene — inscrip]ia de la Oescus (Moesia Inferior) în cinstea lui T. Iulius Capito (sec. II d.Hr)
„Lui T. Iulius Capito, arenda[ al taxelor vamale din Illyricum [i ]\rmul Thraciei, cinstit cu
toate onorurile de consiliul coloniei Flavia Sirmium [i cu dreptul de a-[i exprima p\rerea, precum [i cu onoruri sacerdotale de c\tre consiliul coloniei Ulpia Oescus [i cu statuie din bani de
contribu]ie, ([i) prin decrete înc\ mai înainte de c\tre acela[i consiliu cu ornamente
duumvirale; de asemenea onorat cu ornamente decurionale de consiliile coloniilor Ulpia
Poetovio din Pannonia Superior, Ulpia Ratiaria din Moisei Superior, Traiana Sarmizegetusa din
Dacia Superior; precum [i de duumvir de c\tre consiliul municipiului Romula; membru al
sfatului cet\]ii pontice Tomis; patron al augustalilor coloniei Oescus. Consiliul coloniei Ulpia
Oescus (îi acord\) statuia din bani de contribu]ie (colect\) cu însemnele sacerdotale dup\
decret [i cu ornamentele duumvirale celui onorat mai înainte pentru meritele lui fa]\ de el.
Mul]umit cu cinstea, a înapoiat cheltuiala. Locul dat prin decretul decurionilor“.
(CIL, III, nr. 753 = 7429)
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Comer]ul cu barbarii — Cassius Dio, Istoria Roman\, LXXI, 19, 1
Marcus [Aurelius] nu primea în acela[i timp pe solii tuturor neamurilor barbare, ci dup\ cum
fiecare din ele merita fie dreptul de cet\]enie, fie o iertare de biruri — pentru totdeauna sau
vremelnic\ — ori chiar acordarea vreunui ajutor statornic de grâne. Cum iazigii se dovediser\
a-i fi foarte de folos, le iert\ multe din îndatoririle lor [i — a[ putea spune — pe toate, cu excep]ia
celor în leg\tur\ cu adun\rile [i nego]ul. R\mânea de asemenea opreli[tea de a se folosi de
cor\bii proprii [i de a se apropia de insulele din Istru. Le-a îng\duit îns\ s\ fac\ comer] cu roxolanii, prin teritoriul Daciei, ori de câte ori guvernatorul acestei provincii le va da voie.
(FHDR, I, p. 703)
Nota Bene: Iazigii erau o ramur\ a sarma]ilor care s-a deplasat în sec. I d.Hr. între Dun\re [i Tisa,
venind dinspre stepele nord-pontice. Neamuri ale lor, roxolanii se aflau înc\ pe timpul lui Marcus
Aurelius în ]inuturile de la nordul gurilor Dun\rii.

Barbari coloniza]i în provincia Dacia — Cassius Dio, Istoria roman\, LXXII, 3, 3
Acela[i Sabinianus a supus [i dou\sprezece mii de daci dintre cei din vecin\tate, care fuseser\ alunga]i din ]ara lor de ba[tin\ [i erau gata s\ dea ajutor celorlal]i, f\g\duind c\ le va
da p\mânt în Dacia noastr\.
(FHDR, I, p. 705)
Nota Bene: C. Vettius Sabinianus a fost legatul (guvernatorul) celor trei Dacii în timpul lui
Commodus [i a luptat în anul 180 d.Hr. împotriva dacilor din afara provinciei, împin[i la rândul lor, dinspre nord-est unde locuiau, de migrarea gotic\, a[a cum mai înainte cu un deceniu se întâmplase cu
invazia costobocilor c\tre Peninsula Balcanic\.

Nimicirea dacilor — patriarhul Arethas, Scolii la Icaromenipus de Lucian, 16
Ge]ii, un neam barbar [i puternic, care se ridicase împotriva romanilor [i îi umilise pân\ la
pl\tirea tributului; dar mai târziu, când aveau rege pe Decebal, a fost pân\ într-atâta de zdrobit de Traian, încât tot neamul ajunsese la vreo patruzeci de b\rba]i, dup\ cum poveste[te
Criton în Getice.
(FHDR, I, p. 615)
Nota Bene: Acest text apare ca o explica]ie („scolie“, σκολιον) la opusculul Icaromenipos al lui Lucian
din Samosata, `ntocmit\ probabil de patriarhul Arethas din Caesareea — Palestina (începutul sec. X).

Recenzarea popula]iei dacice din ordinul lui Traian — Lactantius, Despre
cum au murit prigonitorii, XXIII, 5, XXVII, 9
XXIII, 5: El a îndr\znit s\ procedeze cu romanii [i cu supu[ii lor la fel cum au procedat
str\mo[ii no[tri cu cei învin[i, conform legilor r\zboiului, deoarece p\rin]ii lui au fost supu[i
recens\mântului, pe care Traian, dup\ ce i-a învins pe dacii care reluaser\ luptele cu
înc\p\]ânare, l-a introdus drept pedeaps\ (quia parentes eius censui subiugati fuerant, quem
Traianus Dacis assidue rebellantibus poene gratia victor imposuit).
XXVII, 9: Odinioar\, când primise titlul de împ\rat, el a declarat c\ este du[manul numelui
de roman [i c\ vrea s\ schimbe titulatura imperiului roman cu aceea de imperiu dacic (ut non
Romanum imperium, sed Daciscum cognominaretur).
(FHDR, II, p. 7)
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Ora[ele Daciei [i Moesiei dup\ Geograful din Ravenna, Descrierea lumii, IV,
5, p.47; 6, p.47; 7, pp. 49–50; 14, pp. 53–54
IV 5, p. 47: De asemenea în alt\ parte sunt ora[ele care se numesc: Tyras, […], Ermenium,
Urgum, Sturium, Congri, Porolissum, Cersiae. De asemenea în alt\ parte sunt ora[e, [i anume:
Gura Peuce, Salsovia, Aegyssus, Noviodunum, Dinogetia, Arrubium, Troesmis, Beroe,
Carsium, Capidava.[…]
IV 6, p. 47: Tot lâng\ Marea cea Mare este ]ara care se nume[te Tracia. În aceast\ ]ar\
am citit c\ au fost foarte multe ora[e, dintre care vom ar\ta pe unele, [i anume lâng\ ]\rmul
m\rii… Dionysopolis, Bizone, Timum, Tiriza, Callatis, Stratonis, Tomis, Histria. […].
IV 7, pp. 49–50: Tot a[a […] sunt a[ezate dou\ Moesii, adic\ cea de Jos [i cea de Sus […]
În aceast\ Moesie [de Jos] am citit c\ au existat numeroase ora[e dintre care vom ar\ta pe
unele [i anume: Beroe, Carsium, Capidava, Sucidava, Durostorum, Tegulicium, Nigriana, Transmarisca… De asemenea, peste fluviul Dun\rea, sunt ora[ele Moesiei Inferioare [de fapt
Daciei], [i anume: Porolissum, Certia, Largiana, Optatiana, Macedonica [legiunea a V-a],
Napoca, Potaissa, Salinae, Brucla, Apulum, Acidava, Cedonia, Caput Stenarum, Pons Vetus,
Pons Aluti, Romula. De asemenea, chiar lâng\ Cedonia este un ora[ numit Burticum,
Blandiana, Germisara, Petris, Aquae, Sarmizegetusa, Acmonia.
IV 14, pp. 53–54: În aceste regiuni ale dacilor am citit c\ odinioar\ au existat foarte multe
ora[e, dintre care vom ar\ta pe unele, [i anume: Drobeta, Ad Mediam, Praetorium, Ad
Pannonios, Gaganis, Masclianis, Tibiscum, care se leag\ cu ora[ul Acmonia din provincia
Moesia. De asemenea în alt\ parte exist\ ora[e chiar în Dacii, [i anume: Tema, Tibiscum,
Caput Bubali, Aizizis, Bersovia, Argidava, Centum Putea, Bacaucis.
Prin aceste regiuni ale dacilor trec foarte multe râuri, între altele [i acelea care sunt numite
Tisia, Tibiscum, Drica, Marisia, Arine, Gilpit, Crisia. Toate aceste râuri se vars\ în Dun\re.
(FHDR, II, p. 579–581)
Nota Bene: A[a cum se în]elege din chiar textul citat, autorul antic a folosit surse anterioare scrise,
unele confuzii datorându-se distan]ei mari în timp fa]\ de epoca evocat\ (de pild\, Dacia roman\ era
de mult pierdut\ de Imperiu). Exist\ [i unele informa]ii remarcabile, ca notarea drumului dintre Tyras
(Cetatea Alb\) [i Porolissum (Moigrad), utilizat cândva (v. Cassius Dio, LXXI, 19, 1–2, extras în aceast\
culegere) prin provincia Dacia în comer]ul dintre roxolani [i iazigi.

Piatra de funda]ie a unei conducte de ap\ din Ulpia Traiana Sarmizegetusa
„În timpul împ\ratului caesar, fiu al r\posatului Traian Particul, nepot al r\posatului Nerva,
Traian Hadrian augustul, cu puterea tribunician\ a XVI-a oar\, consul a treia oar\, p\rinte al
Patriei, apa a fost adus\ în colonia Dacica Sarmizegetusa prin Cnaeus Papirius Aelianus, guvernatorul s\u pro praetore“.
(IDR, III/2, nr. 8, p. 33–34)
Nota Bene: Aceast\ inscrip]ie, tradus\ din limba latin\, a fost scris\ pe o plac\ din marmur\ alb\
la o dat\ cuprins\ între 10.12.131 [i 9.12.132 d.Hr., [i arat\ grija autorit\]ilor locale pentru
aprovizionarea cu ap\ a capitalei Daciei Romane.
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Inscrip]ie greceasc\ pentru caesar–ul Marcus Aurelius Verus la Tomis
„Noroc bun! Fiului împ\ratului, caesar-ul Marcus Aurelius Verus, asocia]ia armatorilor din
Tomis, statuia ridicând-o din banii s\i Titus, fiu al lui Titus cel Tân\r.“
(ISM, II, nr. 60, p. 90–91)
Nota Bene: G\sit\ într-un cartier al Constan]ei pe la jum\tatea secolului al XIX-lea, aceast\
inscrip]ie, care se afl\ la Muzeul Louvre din Paris, a stat la baza statuii despre care vorbe[te [i se dateaz\
între anii 139–145 d.Hr. La Tomis, este singura dedicat\ lui M. Aurelius singur ca cezar.

Inscrip]ie dedicat\ zeilor s\n\t\]ii
„Lui Aesculapios [i Hygiei, întru s\n\tatea Aeliei Flora [i a lui Mettius Protenus, Mettius
Cassianus [i Mettiei Flora, fiic\, Caius Mettius Cassianus, duumvir al coloniei, juruin]a f\cut\
[zeilor] a împlinit cu bucurie dup\ merit.“
(IDR, III/2, nr. 153, p. 145–146)
Nota Bene: Inscrip]ia de pe acest altar este cunoscut\ prin publicare din 1912 [i se afl\ în apropiere
de locul descoperirii, în muzeul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Inscrip]ie dedicat\ zeilor de c\tre P. Aelius Hammonius, procurator al
Daciei Apulensis (238 d.Hr.)
„Lui Iupiter Optimus Maximus, Iunonei, Minervei, Zeilor participan]i la sfatul zeilor (Di consentes), zei]ei Salus, Fortunei Redux (cea a întoarcerii cu bine), lui Apollo, Dianei Victorioase,
Zei]ei Nemesis, lui Mercurius, Hercule, Sol invictus (Soarele nebiruit), lui Esculap [i Hygiei,
zeilor [i zei]elor nemuritori, (a pus aceast\ inscrip]ie) P. Aelius Hammonius, b\rbat distins,
procurator al celor doi împ\ra]i.“
(IDR, III/2, Bucure[ti 1980, p. 216–217, nr. 246)
Nota bene: Inscrip]ia a fost dedicat\ de P. Aelius Hammonius, procurator al Daciei Apulensis, pe
vremea când domneau doi Augusti, ace[tia sunt Maximin Tracul [i fiul s\u (anul 238) — Digesta 50,15,1
(culegerea de legi din timpul lui Iustinian, anul 529).

Inscrip]ia s\tenilor din Petra
„S\ fie cu bine, noroc [i fericire! S\tenii din Petra au contribuit s\ construiasc\ o baie
pentru s\n\tatea lor trupeasc\; aceast\ lucrare s-a îndeplinit în timpul magistra]ilor anului,
Nymphidius Maximus [i Aelius Geminus, cu casierii satului Ulpius Romanus [i Cassius
Primitivus, sub îngrijirea lui Nymphidius Maximus mai sus scris [i a lui Aelius Iulius.“
(ISM, V, nr. 222, p. 240–242)
Nota Bene: Documentul, databil cam în epoca Severilor sau nu cu mult mai devreme, a fost
descoperit mai de mult pe locul fostului sat roman Petra (azi Camena, adic\ traducerea slav\ a toponimului latin, jude]ul Tulcea).

Inscrip]ie funerar\ pentru Zia
„Mani. (Reginei) Zia, fiica lui Tiatus, so]ia lui Pieporus, regele costobocilor; au f\cut (acest
monument) Natoporus [i Drilgisa, bunicii, care a binemeritat.“
Inscrip]ie funerar\; Roma (CIL, VI, 1801; ILS, 854; IDRE, I, 69)
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Participarea costobocilor la alian]a antiroman\ din timpul r\zboaielor marcomanice ale lui Marcus Aurelius, Istoria August\, 22, 1
Toate neamurile, începând de la grani]a Illyricului [i pân\ în Gallia, au conspirat împotriva
Imperiului, cum ar fi marcomanii, vari[tii, hermundurii [i cvazii, suevii, sarma]ii, lacringii [i burii;
ace[tia [i al]ii împreun\ cu victualii, sosibii, sicobo]ii, roxolanii, bastarnii, alanii, peucinii, costobocii.
(FHDR, II, p. 99)
Inscrip]ia în memoria lui Lucius Fufidius Lucianus
„Zeilor Mani, Lucius Fufidius Lucianus, decurion al municipiului, omorât de costoboci în
timpul duumviratului s\u, în a c\rui memorie a pus inscrip]ia Ulpia Marcia, so]ia.“
(Em. Popescu, Studii Clasice, VI, 1964, p. 193; trad. Al. Barnea)
Nota Bene: Acest document, important [i pentru organizarea municipal\ a ora[ului antic Tropaeum
Traiani (azi Adamclisi, jud. Constan]a) unde a fost g\sit, arat\ clar traseul c\tre sud al costobocilor în
invazia lor din anul 170 d.Hr. El se adaug\ unei alte pietre funerare puse tot atunci [i acolo pentru un
anume Daizus al lui Comozous (nume tipic pentru un trac romanizat), „masacrat de costoboci“, de c\tre
fiii lui cu nume deja romane: Iustus [i Valens (CIL, III, 14214, nr. 12 [i V. Pârvan, BCMI, IV, 1911, p. 7).

Incursiunea costobocilor în Grecia (170 d.Hr.) — Pausanias, Descrierea
Greciei, X, 34, 5
[Neamul] costobocilor, cu apuc\turile lui tâlh\re[ti, a n\v\lit pe timpul meu în Grecia,
ajungând pân\ la Elateia. Acolo, un b\rbat [cu numele] Mnesiboulos a strâns în juru-i o ceat\
de oameni [i, dup\ ce a omorît pe mul]i dintre barbari, a c\zut [i el în lupt\. Mnesiboulos a
biruit la alerg\ri; pe lâng\ alte izbânzi, la olimpiada a 235-a a câ[tigat [i întrecerea în stadiu,
precum [i dubla alergare cu scutul…1
(FHDR, I, p. 621)

Romanii refuz\ s\ le pl\teasc\ subsidii carpilor — Petrus Patricius,
Istorii, 8
Carpii îi invidiau pe go]i pentru c\ primeau în fiecare an un tribut de la romani. Ei au
trimis o solie la Iulius Menophilus2 [i i-au cerut cu îngâmfare bani. Acesta era comandant în
Moesia [i în fiecare zi î[i instruia armata. Aflând de îngâmfarea lor, nu i-a primit decât dup\
mai multe zile, dându-le prilejul s\ vad\ cum î[i f\ceau solda]ii instruc]ia. {i pentru a le frânge
îndr\zneala din inimi cu t\r\g\neli, el s-a suit pe o tribun\, a a[ezat în jurul s\u pe mai marii
o[tirii [i apoi a primit pe carpi, dar nu asculta cuvintele lor, ci în vreme ce solii î[i ar\tau p\surile,
el sta de vorb\ cu al]ii, ca unul care avea ceva mai bun de f\cut. Carpii [i-au pierdut cump\tul
[i n-au spus nimic altceva decât atât: „De ce primesc go]ii de la voi atât de mul]i bani, iar noi
nu primim?“. El spuse: „Împ\ratul st\pâne[te multe bog\]ii [i se îndur\ de cei care vin la el cu
rug\min]i“. Ei ad\ugar\: „S\ ne socoteasc\ [i pe noi în num\rul celor care vin la el cu rug\min]i
[i s\ ne dea [i nou\ la fel, deoarece noi suntem mai vrednici decât go]ii“. Menophilus începu
1 În anul 164.
2 Este vorba de fapt de Tullius Menophilus, guvernatorul provinciei Moesia Inferior, în anii 239–240.
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a râde [i spuse: „Despre lucrurile acestea sunt dator s\-l în[tiin]ez pe împ\rat. Întoarce]i-v\
dup\ patru luni în acest loc [i ve]i primi r\spunsul“. Apoi s-a dus [i-[i instruia din nou solda]ii.
Carpii au venit dup\ patru luni. El s-a purtat cu ei la fel ca mai înainte [i le-a dat o nou\ amânare
de trei luni. Apoi iar\[i i-a primit, dar în alt\ tab\r\, îns\ în acela[i chip, [i le-a împ\rt\[it
r\spunsul: „Împ\ratul nu v\ d\ nimic decât în urma unei învoieli. Dac\ ave]i nevoie de
m\rinimia lui, duce]i-v\ la el, arunca]i-v\ la picioarele lui [i ruga]i-v\. Poate se va ar\ta
m\rinimos cu voi“. Dar ei s-au retras înfuria]i [i, timp de trei ani cât a condus Menophilus
provincia, au r\mas lini[ti]i.
(FHDR, II, p. 489)
R\zboiul împ\ratului Filip Arabul cu carpii — Zosimos, Istoria contemporan\, I, 20, IV, 34
I, 20: Socotind c\ în felul acesta i[i va vedea înt\rit\ domnia, Filip a pornit cu oaste împotriva carpilor, care acum pustiau meleagurile de lâng\ Istru. {i, având loc o b\t\lie, barbarii
n-au îndurat atacul, ci au fugit într-o cetate, unde au fost împresura]i. V\zând c\ aceia dintre
ei care se împr\[tiaser\ în toate p\r]ile se strâng laolalt\, au prins inim\. Ei n\v\lir\ afar\ din
cetate [i pe negândite se n\pustir\ asupra o[tirii romane. Dar neputând ]ine piept atacului
maurilor, ei propuser\ o în]elegere pe care Filip a primit-o u[or. Apoi acesta s-a retras.
IV, 34: Theodosius respinse pe sciri [i pe carpodaci, amesteca]i cu huni, [i învingându-i în
lupt\ îi sili s\ treac\ Istrul [i s\ se întoarc\ în locurile lor 1.
(FHDR, II, p. 301 [i 313)
Mutarea carpilor în Pannonia de c\tre Diocle]ian — Ammianus Marcellinus,
Istoria roman\, XXVIII, 1, 5
Maximinus, fost cândva loc]iitor de prefect la Roma, s-a n\scut dintr-un neam de jos la
Sopianae, ora[ din provincia Valeria. Tat\l s\u era arhivar în cancelaria garnizoanei [i se tr\gea
din urma[ii carpilor, pe care Diocletian, v\zându-i stârni]i din locurile lor vechi, îi str\mutase în
Pannonia.
(FHDR, II, p. 127)
Abandonarea Daciei de c\tre Imperiul roman
A. Sextus Aurelius Victor, Despre împ\ra]i, 33, 3 (despre împ\ratul Gallienus)
Împreun\ cu fiul s\u Saloninus, c\ruia-i d\duse titlul de Caesar, el a adus statul roman
aproape de marginea pr\pastiei, astfel încât go]ii care înaintaser\ nestingheri]i prin Thracia au
ocupat Macedonia, Achaia [i ]inuturile învecinate cu Asia: […] [i fiind pierdute teritoriile de dincolo de Dun\re pe care le câ[tigase Traian (et amissa trans Istrum, quae Traianus quaesierat).
(FHDR, II, p. 25)
B. Eutropius, Scurt\ istorie de la întemeierea Romei, IX 8, 2 [i 15, 1 (cu privire la Gallienus)
IX 8,2: Dacia, pe care Traian o ad\ugase dincolo de Dun\re Imperiului, a fost pierdut\
(Dacia, quae a Traiano ultra Danubium fuerat adiecta, amisa est). Grecia, Macedonia, Pontul,
1 În anul 381.

55

Asia au fost devastate de go]i. Pannonia a fost pustiit\ de c\tre sarma]i [i cvazi.
IX 15, 1 (despre Aurelian): Provincia Dacia, pe care Traian o f\cuse dincolo de Dun\re, a
abandonat-o, deoarece întregul Illyricum [i Moesia erau devastate [i nesperând s-o mai poat\
re]ine; iar pe romanii adu[i din ora[ele [i de pe ogoarele Daciei i-a a[ezat în partea de mijloc
a Moesiei. {i astfel provincia Dacia este acum în dreapta Dun\rii, pe când înainte fusese în
stânga ei.
(FHDR, II, p. 39)
C. Rufius Festus, Scurt\ istorie a poporului roman, VIII
Traian i-a învins pe dacii lui Decebal [i a transformat în provincie roman\ teritoriul de
dincolo de Dun\re; acesta are de jur împrejur un milion de pa[i; dar în timpul împ\ratului
Gallienus ea a fost pierdut\, iar Aurelian, dup\ ce i-a mutat de acolo pe romani, a creat dou\
Dacii în regiunea Moesiei [i a Dardaniei.
(FHDR, II, p. 43)
D. Istoria August\, Aurelian, 39, 7
V\zând c\ Illyricum este devastat iar Moesia pierdut\, a p\r\sit provincia transdanubian\
Dacia creat\ de Traian, nemaiputând spera s-o poat\ re]ine, fiind retrase armata [i provincialii;
iar noroadele aduse din ea le-a stabilit în Moesia [i a numit-o Dacia sa, cea care acum desparte
cele dou\ Moesii.
(Istoria Augusta, Trad. [i note de David Popescu [i Constantin Dr\gulescu ed., Bucure[ti,
1971, p. 469)
E. Orosius, Istorii împotriva p\gânilor în [apte c\r]i, VII 22, 7, 23, 4
VII 22,7 (sub Gallienus): Grecia, Macedonia, Pontul, Asia sunt inundate [i distruse de
n\vala go]ilor; iar Dacia de peste Dun\re este r\pit\ pentru totdeauna; cvazii [i marcomanii
pustiesc Panoniile.
23,4 (sub Aurelian): întreprinzând o expedi]ie la Dun\re, i-a b\tut prin mari lupte pe go]i
[i a restabilit st\pânirea roman\ în vechile hotare.
(FHDR, II, p. 195)
F. Iordanes, Faptele romanilor, 217
Dup\ aceasta, pe dacii din ]inuturile de dincolo de Dun\re, care au o întindere de un milion de pa[i, i-a pref\cut în provincie Traian, în timpul domniei sale, dup\ ce regele lor Decebal
a fost omorât. Gallienus îns\ le-a pierdut în timpul domniei sale, iar împ\ratul Aurelian,
rechemând de acolo legiunile, le-a a[ezat în Moesia [i acolo, într-o parte a acesteia, a
întemeiat Dacia Mediterranea [i Dacia Ripensis, la care a ad\ugat Dardania.
(FHDR, II, p. 407)
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III. ROMANITATEA ORIENTAL|
ÎN MILENIUL MARILOR MIGRA}II
Problema romaniz\rii Daciei
A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871)
Dacia era provincie imperial\ în frunte cu un legat de rang pretorian la început, apoi, din
vremea lui Marcus Aurelius, cu rang consular. }ara, care [i-a pierdut cea mai bun\ [i cea mai
mare parte a puterii sale demografice de-a lungul unui r\zboi îndârjit [i sângeros care a durat
mai mul]i ani, ca [i prin emigrare, primi o nou\ popula]ie prin coloni[tii romani care s-au
rev\rsat aici din toate provinciile Imperiului roman, dar în mare m\sur\ din Italia de Jos.
Avem motive s\ credem c\ elementul dacic supus s-a ]inut departe de contactul cu
civiliza]ia roman\ [i [i-a men]inut du[m\nia fa]\ de Roma. Romanitatea Daciei a fost îns\
diferit\ de cea a altor provincii cucerite de armata Romei. În Italia de Sus, Gallia, Spania,
Britannia, Pannonia etc. ea a fost produsul unei fericite dezna]ionaliz\ri a unei popula]ii
numeroase preexistente care a continuat s\ reprezinte majoritatea, a atragerii acestei popula]ii la un alt mod de a gândi [i de a vorbi, a amestecului unei p\r]i a sângelui roman imigrat
cu cel local iberic, celtic [i alte neamuri. În Dacia îns\ a fost creat\ o adev\rat\ ]ar\ de colonizare dintr-un teritoriu slab locuit [i înconjurat de o popula]ie du[m\noas\, în care îns\
romanitatea nu [i-a înfipt r\d\cini atât de adânci, nesprijinindu-se pe bazele sigure ale unei
na]ionalit\]i cucerite [i din punct de vedere spiritual. De aici [i u[urin]a cu care mai târziu a
putut s\ fie îndep\rtat\ [i a disp\rut, f\r\ a l\sa atât de multe urme ca în Britannia sau în
Noricum, fiind [tears\ ca o simpl\ poleial\.
(Robert Roesler, Romänische Studien. Untersuchungen zur alteren Geschichte Rümäniens,
Leipzig, 1871, p. 44–45)
B. R\spunsul lui A.D. Xenopol (1884)
Roesler pare deci a primi de adev\rate spusele lui Eutropiu, care zice c\ „Dacia pierduse
prin lungul r\zboi împotriva romanilor popora]iunea sa b\rb\teasc\“. […] Dar\, chiar dac\ am
lua ca atare spusele lui Eutropiu, nu arat\ el oare prin cuvintele sale c\ femeile [i copii dacilor
nu suferir\ cu to]ii soarta p\rin]ilor? Apoi aceast\ nou\ genera]ie nu era ea îndestul\toare
pentru a reconstitui în ]ar\ o baz\ na]ional\ pe care s\ se poat\ hultui elementul roman? De
aceea, [i inscrip]iunile g\site atât în Dacia, cât [i aiurea ne dovedesc cu prisosin]\ fiin]area
poporului dac dup\ cucerire, precum [i romanizarea lui. Trebuie amintit c\ poporul roman
în]elegea a lipi de imperiul s\u provinciile cucerite într-un cu totul alt chip de cum au f\cut-o
în timpurile mai noi ungurii sau nem]ii. Departe de a alc\tui o cast\ desp\r]it\ de poporul
cucerit, romanii se legau cu el prin c\s\torii, îi înlesneau intrarea în cet\]enia roman\ [i cu
toate c\ îl întrebuin]au la toate lucr\rile, îl f\ceau s\ se bucure de toate foloasele.
(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\,
Bucure[ti, 1998, p. 22–23)
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C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886)
[…] Pe baza indiciilor istorice, noi nu putem sus]ine romanizarea acestei ]\ri decât în
partea apusean\ a Ardealului cu Banatul timi[an [i Oltenia, pe care teritoriu se m\rginise
colonizarea roman\. In Moldova [i Valahia r\s\ritean\, precum [i în regiunea dintre Tisa
superioar\ [i Ardeal, lipsea aceast\ temelie; aici nomenclatura topografic\ a r\mas sub
domina]ia roman\ curat dac\, ca [i popula]ia. […] {i dup\ p\r\sirea provinciei dacii din ]ar\
sus]in ostilit\]i cu Imperiul roman. Acest element ostil, în cea mai mare parte, nu se poate
privi ca romanizat.
(Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, ed. critic\ îngrijit\ de A. Sacerdo]eanu, Bucure[ti, Editura
{tiin]ific\, 1968, p. 167–168)
Continuitatea popula]iei romanice dup\ retragerea aurelian\
A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871)
Cei care sus]in men]inerea unei popula]ii romanice în Dacia se împart în dou\ categorii.
Unii sus]in p\rerea c\ provincialii romani s-au refugiat în mun]i pentru a-[i p\stra acolo
libertatea [i via]a, al]ii, printre care Maior1 [i Laurian2, consider\ c\ ei au r\mas netulbura]i în
v\i [i câmpii în vechile lor case [i a[ez\ri. Împotriva primei p\reri putem ridica întrebarea de
ce coloni[tii romani, obi[nui]i cu bunurile unei culturi mai dezvoltate, ar fi preferat s\
îmbr\]i[eze o via]\ în s\lb\ticie, s\ schimbe modul de via]\ urban [i agricultura cu p\storitul,
când împ\ratul3 lor le asigurase în Moesia locuin]e [i p\mânturi, în mijlocul poporului lor, în
condi]iile pl\cute ale unei existen]e obi[nuite, sub protec]ia s\biilor legiunilor romane, unde
nu trebuiau s\ p\r\seasc\ nici m\car vechiul nume al provinciei lor? A doua p\rere î[i g\se[te
respingerea în c\utarea zadarnic\ a presupusei continuit\]i a ora[elor [i popula]iei Daciei în
toate monumentele literare ale vecinilor.
(Robert Roesler, Romänische Studien. Untersuchungen zur alteren Geschichte Rümäniens,
Leipzig, 1871, p. 118–119)
B. R\spunsul lui A.D. Xenopol (1884)
Chiar boga]ii când fugeau din Dacia, înc\ nu o p\r\seau f\r\ gândul de a se întoarce, c\ci
greu se dezlipe[te omul de ceea ce a agonisit, dovad\ mul]imea de comori îngropate, g\site
pe p\mântul vechii Dacii! Dar înc\ s\rmanul! El se retr\gea totdeauna în preajma locuin]ei
sale, sperând c\ se vor lini[ti vremile [i c\ va putea s\-[i revad\ a[ezarea [i casa. […] Timpul
trecea [i o genera]ie se strîngea dup\ alta în creierii mun]ilor, încît cei n\scu]i la umbra înaltelor lor piscuri se deprinser\ în curând a g\si aici o nou\ patrie. […] Cei boga]i s-au dus, daci
1 Petru Maior (cca. 1761–1821), str\lucit reprezentant al {colii Ardelene [i ap\r\tor al continuit\]ii popula]iei au-

tohtone la nord de Dun\re în lucrarea, la care face trimitere [i Roesler, Istoria pentru începutul românilor în Dachia,
ap\rut\ la Buda în 1812.
2 August Treboniu Laurian (1810–1881), revolu]ionar pa[optist, editeaz\, împreun\ cu Nicolae B\lcescu, Magazin
istoric pentru Dacia, editor al operelor reprezentan]ilor {colii Ardelene [i autor al mai multor lucr\ri de istorie a
românilor.
3 Este vorba despre împ\ratul roman Aurelian (270–275), care a retras armata [i administra]ia roman\ din Dacia.
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sau romani; cei s\raci au r\mas aici, ori de ce na]ionalitate s-ar fi ]inut. […] Un popor a[ezat
nu fuge niciodat\ în întregimea lui în fa]a unei n\v\liri. […]
(A.D.Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\,
Bucure[ti, 1998, p. 38–39)
C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886)
Plecarea deosebit\ a românilor din ast\ parte a Dun\rii c\tre agricultur\ este general
cunoscut\. De dragul acesteia ei dispre]uiesc chiar industria [i comer]ul. Aceast\ împrejurare
este îndestul spre a ar\ta c\ agricultura a fost totdeauna pus\ în lucrare de acest popor, fapt
adeverit pe deplin prin limb\, care posed\ un mare num\r de cuvinte de origine latin\ din
aceast\ sfer\. Astfel imigrarea românilor ca p\stori nomazi, dup\ cum voiesc roeslerianii, nu
este nimic mai pu]in decât adev\rat\. Deprinderea statornic\ cu agricultura cere îns\ ca
poporul român trebuie s\ fi avut în st\pânirea sa un teritoriu, pe care s-o fi putut pune în
aplicare. Cum s\ se explice deci aceasta, dac\ el ar fi venit mai târziu în ]ara sa, când
aceasta era acum ocupat\ de alte popoare, slavoni [i unguri [. a., f\r\ ca el s-o fi cucerit,
pentru a putea deveni proprietar de p\mânt [i agricultor? […]
(Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, ed. critic\ îngrijit\ de A. Sacerdo]eanu, Bucure[ti, Editura
Stiin]ific\, 1968, p. 157)
Migrarea vlahilor la nord de Dun\re
A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871)
Invadarea [i ocuparea Valahiei a fost lini[tit\ [i imperceptibil\, începutul ei, care trebuie s\
fi fost înc\ în perioada domina]iei cumane, neputând fi precizat\. La fel de pu]in men]ionat\
este [i a[ezarea vlahilor de sud pe p\mântul Greciei care a avut loc ca urmare a migra]iei
albanezilor începând cu secolul al XII-lea. Mult\ vreme [i mul]i dintre ei au z\bovit doar o
parte a anului pe v\ile [i câmpiile ]\rii care a fost numit\ apoi dup\ numele lor Valahia,
considerând înc\ câmpiile din Haemus drept adev\rata patrie, c\min p\rintesc, pân\ s\
ajung\ la a[ez\ri stabile în nord. A[a migreaz\ [i ast\zi mocanii din Moldova nu numai în
Dobrogea, dar pân\ în Macedonia [i Grecia […] Prin ipoteza migr\rii treptate spre nord a
valahilor din Moesia se poate explica împrejurarea surprinz\toare c\ popula]ia valah\ se
întâlne[te la nord de Dun\re numai dup\ începutul veacului al XIII-lea, devenind apoi din ce
în ce mai numeroas\, pân\ ce vor umple în mare m\sur\ ]ara numit\ azi Valahia [i apoi ]\rile
din jur, în timp ce în Moesia, locul de odinioar\ al primului lor stat, au disp\rut pân\ la nivelul
unei enclave sporadice.
(Robert Roesler, Romänische Studien. Untersuchungen zur alteren Geschichte Rümäniens,
Leipzig, 1871, p. 118–119)
B. R\spunsul lui A.D. Xenopol (1884)
Pentru ca poporul român s\ revin\ în Dacia din Moesia, trebuia ca el s\ se fi aflat acolo la
epoca la care se presupune c\ a p\r\sit-o, sau cel pu]in la o epoc\ anterioar\. ~ns\ noi vom
vedea c\ aceasta niciodat\ nu s-a întâmplat, c\ elementul roman întotdeauna a fost prea slab
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în Moesia […]. Dar chiar când acesta din urm\ ar fi avut o oarecare vlag\, înc\ este v\dit c\
Moesia a fost expus\ unei n\v\liri tot atât de s\lbatice ca [i aceea îndurat\ de Dacia. Mai ales
ora[ele, fiind d\râmate de barbari, locuitorii lor fugir\ pentru a g\si o sc\pare în p\r]ile mai
retrase ale împ\r\]iei, pe când s\racii trebuir\ s\-[i ad\posteasc\ via]a lor retr\gându-se în
mun]ii care m\rgineau ]ara despre miaz\zi, Haemul sau Balcanul. […] Ce nevoie ar fi împins
pe valachi a trece Dun\rea în cei dintîi ani ai fiin]\rii statului valacho-bulgar? […] Cum s\ ne
putem închipui c\ valachii s\ fi p\r\sit ]ara lor tocmai în momentul când, întemeind un stat
neatârnat, ei puteau s\ se bucure de toate drepturile lor, [i în ce scop?
(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\,
Bucure[ti, 1998, p. 49)
C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886)
Admigrarea român\ din dreapta Dun\rii, care trebuie deci s-o admitem, nu alter\ caracterul de continuitate al elementului roman în Dacia Traian\, a[a c\ se p\str\ tradi]ia despre
originea dacoromânilor din timpul domina]iei romane asupra acestei ]\ri. Partea r\mas\ în
Dacia, dup\ pierderea provinciei, form\ elementul fundamental, din care se n\scu poporul
dacoromân. Adaosul primit succesiv din dreapta Dun\rii contribui mai mult la înt\rirea numeric\ a acestuia, decât la întemeierea lui. Pân\ în secolul VII, când începe admigrarea de care
e vorba, s-au putut p\stra în p\r]ile muntoase ale Daciei înc\ destul element roman, pentru
ca continuitatea s\ nu fie aici nicidecum întrerupt\. Argumentul toponimic împreun\ cu
tradi]ia istoric\ pun aceasta, cum am v\zut, afar\ de îndoial\.
(Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, ed. critic\ îngrijit\ de A. Sacerdo]eanu, Bucure[ti, Editura
Stiin]ific\, 1968, p. 257)
Reconstruc]ia ora[ului Tropaeum Traiani (316) — Inscrip]ie marcând
reconstruc]ia ora[ului
„Ca ap\r\tori ai siguran]ei [i libert\]ii romane, domnii no[tri Flavius Valerius Constantinus
[i Licinianus Licinius, pio[i, ferici]i [i ve[nic augu[ti, prin a c\ror virtute [i providen]\ au fost
supuse pretutindeni neamurile de obâr[ie str\in\, pentru înt\rirea pazei limesului a fost
construit\ în mod fericit din temelii [i cetatea tropeenilor pe când Petronius Annianus, b\rbat
de rang senatorial [i Iulius Iulianus, de rang ecvestru, erau prefec]i ai pretoriului, prea
credincio[i voin]ei divine a împ\ra]ilor.“
(IGLR, nr. 170, p. 183–185; trad. Al. Barnea)
Reconstruc]ia ora[ului Tropaeum Traiani (316) — Inscrip]ie referitoare la
aprovizionarea cu ap\
„Herei Regina, pentru g\sirea apei, ora[ul tropeenilor mul]ume[te pentru împlinire“.
(IGLR, nr. 171, p. 185-186; trad. Al. Barnea)
Nota Bene: ambele documente epigrafice de mai sus sunt relativ contemporane [i arat\, primul în
limba latin\, al doilea în limba greac\, eforturile pentru reconstruc]ia ora[ului roman la începutul epocii
Dominatului.
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Constantin cel Mare trece la nord de Dun\re (328) — Theophanes Confessor, Cronografia, anul 5820
În acest an [328] Constantin cucernicul a trecut Dun\rea [Danubius], dup\ ce a f\cut
peste ea un pod de piatr\, [i a supus pe sci]i.
(FHDR, II, p. 591)
Pacea dintre împ\ratul Valens [i regele Atanaric încheiat\ pe podul de vase
de la Noviodunum — Ammianus Marcellinus, Istoria roman\, XXVII, 5, 8–10
Împ\ratul [Valens] s-a ar\tat pu]in în]eleg\tor, dar fiind pe atunci un observator foarte
cump\nit al împrejur\rilor […] a ]inut sfat ob[tesc [i a hot\rât c\ ar fi bine s\ le acorde
pace.[…] Dar, pentru c\ Athanaric spunea c\ era legat prin blestemul înfrico[at al
jur\mântului [i oprit de poruncile tat\lui s\u s\ calce vreodat\ p\mântul romanilor, iar pentru împ\rat se dovedea nepl\cut [i nevrednic s\ treac\ la el, s-a hot\rît de c\tre cei care
cuno[teau bine lucrurile s\ se duc\ tratativele de pace pe vase împinse de vâsla[i, în mijlocul
fluviului, unde se afla împ\ratul cu oameni înarma]i, iar [eful tribului st\tea pe alte vase împreun\ cu ai s\i. C\zând la învoial\ [i primind ostateci, Valens s-a întors la Constantinopol[...]
(FHDR, II, p.125, 127)
Reorganizarea ap\r\rii provinciei Scythia dup\ pacea din 369 — Themistios,
Discursul X, 133–140
Cu toate c\ amândou\ neamurile aveau de câ[tigat la fel din schimburile de m\rfuri
dintr-o parte [i cealalt\, [Valens] a stabilit pie]e numai în dou\ cet\]i a[ezate lâng\ fluviu.
Acesta era un semn c\ încheia tratatul de pace impunând barbarilor toate condi]iile [i, totodat\ era o m\sur\ de prevedere ca, în împrejurarea c\ ei ar face vreun r\u, s\ nu se mai poat\
ascunde, deoarece nego]ul le era limitat la o anumit\ regiune. El [tie, cred, c\ poate s\ îi
salveze pe barbari dar nu poate s\ le schimbe firea; deci le-a smuls orice înlesnire de a fi
perfizi. Iat\, prin urmare, pentru ce a cl\dit unele înt\rituri din nou [i pe altele, care erau
stricate, le-a ref\cut, iar altora le-a mai ad\ugat ce le trebuia: le-a în\l]at, acolo unde erau prea
joase, a f\cut ziduri mai groase în p\r]ile unde era nevoie [i a dus ap\ peste tot, acolo unde
mai înainte era mare lips\; a mai f\cut [i magazii pretutindeni [i porturi la mare; a adus solda]i
dup\ liste [i un num\r însemnat de g\rzi; a adus arme, s\ge]i [i ma[ini de r\zboi, toate puse
la încercare cu cea mai mare grij\. C\ci pân\ acum, din pricin\ c\ posturile de paz\ erau neglijate, du[manii crezuser\ c\ r\zboiul [i pacea sunt la mâna lor. […] Nu voi spune ce am aflat
din auzite de la al]ii, ci fapte la care am fost martor ocular. […] Împ\ratul nu s-a l\sat lipsit de
mijloace în fa]a naturii locului. Descoperind o limb\ de p\mânt îngust\ [i mic\ ce înainta în
mla[tin\ [i se sfâr[ea la o colin\ înalt\, de la care se putea vedea întreg ]inutul de jur
împrejur a în\l]at din nou o fort\rea]\ […] Când nu se g\se[te în apropiere nici piatr\, nici
c\r\mid\ ars\ [i când nu se poate aduce u[or nici nisip, ci toate trebuie c\rate cu nenum\rate
vite de la o dep\rtare de mai multe stadii, cine nu ar fi iertat pe cei care au renun]at la acest
plan […] ai fi zis c\ pietrele se rostogoleau singure [i c\ fortifica]ia se în\l]a f\r\ arhitec]i [i
pietrari. M\ ve]i crede c\ el [Valens] nu s-a ]inut departe nici de sclavii care slujeau în odaia
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de dormit, nici de cei care st\teau de paz\ în fa]a ei, ci [i ace[tia [i-au dat o anume osteneal\
la sf\râmatul c\r\mizii ? […]
Acum pacea domne[te aproape pe toat\ întinderea grani]elor imperiului, dar s-au ivit
peste tot [i preg\tiri de r\zboi. C\ci împ\ratul [tie c\ tr\iesc în pace cu adev\rat mai ales aceia
care s-au preg\tit pentru r\zboi; malul fluviului este plin de fort\re]e, fort\re]ele de solda]i,
solda]ii de arme, armele de frumuse]e [i de t\rie.
(FHDR, II, p. 61-65)
Nota Bene: Episodul reconstruirii fortifica]iei poate fi localizat. Toat\ descrierea corespunde a[ez\rii
fortificate Cius (azi lâng\ Gârliciu, jud. Constan]a) de unde provine inscrip]ia IGLR, nr. 233, p. 243,
datat\ în anul 369, care confirm\ [i completeaz\ informa]ia de mai sus.

Iustinian reface fortifica]iile de la Dun\re — Procopius din Caesarea,
Despre zidiri, IV, 1, 33–35, IV, 5, 1–8
IV, 5, 1–8: […] În felul acesta, împ\ratul Iustinian a fortificat tot ]inutul dinl\untrul
Illyricului. Acum voi ar\ta [i cum a înt\rit ]\rmul fluviului Istru, care se mai nume[te [i
Danubius, cu fortifica]ii [i garnizoane de solda]i. C\utând s\ opreasc\ trecerea Danubiului de
c\tre barbarii care locuiau de cealalt\ parte, împ\ra]ii romani de odinioar\ au acoperit tot
]\rmul acestui fluviu cu fortifica]ii, nu numai în dreapta fluviului, ci au zidit pe alocuri [i în
partea opus\ or\[ele înt\rite [i cet\]i. Dar aceste înt\rituri nu fuseser\ f\cute în a[a fel încât
s\ poat\ rezista vreunui atac, ci numai ca s\ nu r\mân\ ]\rmul fluviului f\r\ ap\r\tori; pentru c\ barbarii de prin acele p\r]i nu [tiau s\ ia cu asalt ziduri. E adev\rat c\ cele mai multe
înt\rituri constau dintr-un singur turn [i de aceea se numeau monopyrgia. În ele se afla un
num\r de oameni cu totul redus; [i atâta era de ajuns pe atunci pentru a speria triburile barbare, care se fereau s\ atace pe romani. Mai târziu îns\, când Attila n\v\li cu oaste mult\, el
d\râm\ aceste înt\rituri pân\ la p\mânt, f\r\ nici o greutate, [i pustii cea mai mare parte a
teritoriului roman f\r\ s\ întâmpine vreo împotrivire. Îns\ împ\ratul Iustinian a zidit din nou
înt\riturile darâmate, nu cum fuseser\ mai înainte, ci cu mult mai puternice; [i pe foarte multe
le-a dres [i le-a înnoit tot el. În felul acesta a redat complet imperiului roman siguran]a pe care
o pierduse.
IV, 1, 33–35: […] Vrând s\ fac\ din Istru cea mai puternic\ ap\rare a noastr\ [i a întregii
Europe, împ\ratul [Iustinian] a acoperit ]\rmul fluviului cu înt\rituri dese, dup\ cum vom ar\ta
ceva mai încolo, [i a a[ezat pretutindeni pe ]\rm str\ji de o[teni, pentru a opri cu str\[nicie
trecerea barbarilor din p\r]ile acelea. Cu toate aceste înf\ptuiri, neavând încredere în am\gitoarea n\dejde omeneasc\ […] împ\ratul nu se mul]umi s\ le dea o siguran]\ comun\ prin
fortifica]iile de pe malul fluviului, ci le mai d\du [i una deosebit\. El f\cu atât de dese
înt\rituri în sate, încât fiecare ogor î[i are fortifica]ia sa, sau se afl\ în vecin\tatea unui loc
înt\rit.
(FHDR, II, p. 461)
Nota Bene: Evolu]ia, din punct de vedere economic, începuse mai de mult\ vreme, c\tre dispari]ia
sistemului de exploatare agrar\ de tip villa, comunit\]ile militar-agrare câ[tigând un rol tot mai important în secolele V–VI, acestea fiind grupate în jurul unor centre fortificate cu caracter urban.
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Sf. Apostol Andrei
A. Hipolit „Romanul“, Despre cei doisprezece apostoli, PG, X, col. 951
Andrei a vestit [cuvântul Evangheliei] sci]ilor [i tracilor. El a fost r\stignit la Patras, în Ahaia,
fiind legat în picioare de un m\slin [i este înmormântat acolo.
(FHDR, I, p. 713)
B. Origene, Cartea a treia a comentariilor la Genez\, 24
Când sfin]ii apostoli [i ucenici ai Mântuitorului nostru s-au r\spândit în toat\ lumea, Toma,
dup\ cum spune tradi]ia, a primit [prin tragere la sor]i] Par]ia, iar Andrei Sci]ia […]
(FHDR, I, p. 717)
C. Origene, Vechea t\lm\cire a Comentariilor la Matei, 39 [858]
C\ci nu se spune c\ Evanghelia a fost propov\duit\ la to]i etiopienii, mai ales la cei care sunt
dincolo de fluviu; nici la seri, nici la cei din r\s\rit nu s-a auzit cuvântul cre[tin\t\]ii. Ce s\ mai
spunem de britani sau de germani, care locuiesc lâng\ Ocean; ori de barbarii daci, sarma]i [i sci]i,
dintre care cei mai mul]i înc\ n-au auzit cuvântul Evangheliei, dar îl vor auzi, chiar la sfâr[itul lumii.
(FHDR, I, p. 717)
D. Eusebius din Cezareea, Istoria Bisericeasc\, III, 1, 1–3
[…] sfin]ii apostoli ai Mântuitorului, precum [i ucenicii lor, s-au împr\[tiat în toat\ lumea
locuit\ pe atunci. Dup\ tradi]ie, lui Toma i-a c\zut la sor]i s\ mearg\ în Par]ia, lui Andrei în
Sci]ia, lui Ioan în Asia, unde a [i petrecut vreme mai îndelungat\, murind în ora[ul Efes […].
(Scrieri, vol I, Bucure[ti, 1987; trad. T. Bodogae, p. 99)
Nota Bene: În afar\ de Noul Testament, notele de mai sus se afl\ printre foarte pu]inele [tiri ceva
mai concrete privindu-l pe apostolul Andrei. De unde [i controversa privind prezen]a (sau nu) a acestuia
la Dun\rea de Jos, greu de rezolvat, dar de loc important\ atâta vreme cât, inclusiv pentru regiunea în
cauz\, argumentele istorice pentru apari]ia [i evolu]ia cre[tinismului sunt fire[ti [i nu au nevoie de asemenea justificare. Cât prive[te imaginea recompus\ în ultimul deceniu al sec. XX pornind de la cea propus\
c\tre jum\tatea aceluia[i secol (prof. Jean Dinu din Adamclisi) a utiliz\rii de c\tre apostol a vreunei grote
retrase din Dobrogea, aceasta contravine în primul rând relat\rilor directe care se g\sesc în Noul
Testament (Matei, 10, 1 [i urm., dar [i multe altele), unde se vede c\ apostolii au predicat mai ales în
locurile foarte populate, de obicei în centrele urbane. Or, despre Tomis [i alte ora[e din regiune nu avem
înc\ [tiri în acest sens. În al doilea rând, se poate observa c\ retragerea individual\ spre contemplare
apare la cre[tini mult mai târziu decât activitatea apostolilor. Nu este loc aici pentru bibliografia complet\
a discu]iei regionale; ea se reg\se[te relativ recent sub numele D.M. Pippidi, I. Barnea, Em. Popescu,
Al. Suceveanu, Al. Barnea, N. D\nil\, N. Zugravu [.a., unde [i bibliografia anterioar\.

Ulfila — Auxentius din Durostorum, Scrisoare despre credin]a, via]a [i
moartea lui Ulfila
{i era Ulfila un episcop cu o via]\ […] [i o vorb\ […] foarte aleas\, drept credincios al lui
Christos, dasc\l întru sfin]enie [i propov\duitor al adev\rului […]
S\vâr[ind acestea [i altele asemenea [i str\lucind cu glorie timp de patru zeci de ani în
episcopat, a propov\duit, prin harul apostolic, f\r\ întrerupere în limba greac\, latin\ [i gotic\
în una [i singura biseric\ a lui Christos […]
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{i bântuind cu furie persecu]ia, dup\ p\timirea glorioas\ a multor slujitori [i slujitoare ale
lui Christos [i dup\ împlinirea a [apte ani de episcopat, pomenitul b\rbat, prea sfântul [i fericitul Ulfila, fiind izgonit cu o mare mul]ime de credincio[i din ]inutul barbar pe p\mântul
romanilor, a fost primit cu cinste de împ\ratul Constantius, de fericit\ pomenire pân\ acum
[…] Tr\ind cu poporul s\u în p\mântul romanilor, el a predicat în afar\ de cei [apte ani, înc\
trei zeci [i trei de ani adev\rul, încât [i în aceast\ privin]\ a urmat r\stimpul de patru zeci de
ani al acelor sfin]i pe care îi avea ca pild\…
(FHDR, II, pag. 111, 113)
Martiri în nordul Dobrogei la începutul secolului IV — inscrip]ia din cripta de
la Niculi]el
Zotikos
Martirii lui Christos: Attalos
Kamasis
Philippos
(IGLR, nr. 267, p. 268 = MPR, nr. 63, p. 91–93)
Nota Bene: Martiri men]iona]i nominal de Martyrologium Hieronymianum, la 4 iunie, la
Noviodunum (azi Isaccea, jud. Tulcea); Acta Sanctorum, Novembris, II, 2, Bruxelles, 1931, p. 302–304.
Martirii dateaz\ din timpul persecu]iilor lui Diocle]ian. Cripta a fost ridicat\ pentru ad\postirea relicvelor
martirilor la o dat\ ulterioar\ sacrific\rii lor. Acest document arheologic [i epigrafic este unul din exemplele rare [i de o valoare extraordinar\ în confirmarea datelor literare transmise prin informa]iile literare
de la sfâr[itul Antichit\]ii referitoare la istoria de început a cre[tinismului.

Persecu]iile anticre[tine ale lui Athanaric [i p\timirea Sf. Sava Gotul —
Scrisoarea CLV a Sf. Vasile cel Mare c\tre Iunius Soranus, comandantul militar al provinciei Scythia
[…] Pân\ ast\zi nu am putut s\ g\sesc pe cineva care s\ plece de la noi în Scythia. Nu mi
s-a pomenit nici despre vreun om din casa ta, care s\ fi venit aici, ca s\ m\ îndrept spre tine
prin mijlocirea lui. Totu[i am toat\ râvna, ori de câte ori mi se ive[te prilejul, s\ te salut,
preasl\vite. Îmi este cu neputin]\ s\ uit de tine în rug\ciunile mele, afar\ doar dac\ a[ putea
înainte s\ uit de slujba ce trebuie s\ `ndeplinesc [i la care Domnul m-a orânduit […] Tu, îns\,
câte fapte bune s\vâr[e[ti, tot atâtea lucruri de mare pre] aduni, ca într-o vistierie. U[urarea pe
care o prilejuie[ti celor prigoni]i, pentru numele Domnului, e ceva preg\tit de tine, din vreme,
pentru ziua r\spl\]ilor. Vei face un lucru bun dac\ vei trimite în patrie moa[tele mucenicilor.
Dup\ cum ne scrii, prigoana de acolo d\ [i acum la iveal\ m\rturisitori ai Domnului.
(FHDR, II, p. 89)
Nota Bene: Scrisoarea se refer\, dup\ cum s-a demonstrat, la cei care au murit din cauza persecu]iilor comandate de Athanaric în 372, când a fost omorât, la 12 aprilie, [i Sava, numit Gotul, în
realitate misionar de origine greco-oriental\ (V. [i Acta Sanctorum, aprilie, în FHDR, II, p. 711, 713)

Episcopatele din Scythia Minor în secolul al VI-lea
Tomis, mitropolie; episcopi de: Axiopolis, Capidava, Beroe [?], Carsium, Noviodunum,
Aegyssus, Salsovia, Halmyris, Tropaeum, Zaldapa, Dionysopolis, Callatis, Istros, Constantianae.
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(Carl de Boor, Nachträge zu den Notitiae Episcopatuum, în Zeitschrift für Kirchengeschichte, XII, 1890, p. 520 [i urm, nr. 584–598; I. Barnea, op.cit. p. 16–17)
Nota Bene: De remarcat c\ episcopatele, a[a cum se repartizeaz\ din timpul lui Anastasius,
corespund în majoritate ora[elor cu teritoriile lor din organizarea administrativ\ a epocii Principatului.

Autohtoni [i migratori — Orosius1, Istorii împotriva p\gânilor în [apte c\r]i,
I 2,52 [i 16,2
[Europa] începe de la mun]ii Rifei, de la fluviul Tanais2 [i de la lacul Meotic3, care se afl\
înspre r\s\rit; coboar\ de-a lungul ]\rmului Oceanului de Nord pîn\ în Gallia Belgica [i pân\
la fluviul Rin, care se afl\ spre apus, apoi pân\ la Dun\re, numit\ [i Istru, care se afl\ la
miaz\zi [i care, îndreptându-se spre r\s\rit, se vars\ în Pont. La r\s\rit se g\se[te Alania, la
mijloc Dacia unde e [i Go]ia, apoi se afl\ Germania […].
De curând ge]ii aceia, care acum sunt go]i [i despre care Alexandru declarase c\ trebuie
s\ te fere[ti, de care Pyrrhus se îngrozise [i Caesar i-a evitat, dup\ ce [i-au golit locuin]ele [i
le-au p\r\sit, au intrat în bloc, cu toate for]ele lor, în provinciile romane [i totodat\, de[i mult
timp inspiraser\ doar groaz\, au n\d\jduit totu[i s\ [dobândeasc\] prin rug\min]i de la
romani un tratat de prietenie pe care l-ar fi putut cere cu armele […].
(FHDR, II, p. 189, 191)
Nota Bene: Textul ilustreaz\ practica autorilor antici de a folosi denumiri arhaizante pentru realit\]i
deosebite de cele vechi. „Dacia unde e [i Go]ia“ arat\ felul în care clanul st\pânitor al go]ilor a determinat schimbarea numelui fostei provincii Dacia. De asemenea, aici este clar\ confuzia f\cut\ între ge]i
[i go]i, ca [i între ace[tia din urm\ [i sci]i, cei cu care s-a înfruntat Alexandru cel Mare.

Priscus Panites despre popula]ia autohton\ din teritoriile st\pânite de huni
[i despre curtea lui Attlila (448), în Istoria go]ilor
De acolo am c\l\torit pe un drum neted, a[ezat într-o câmpie, [i am trecut peste mai
multe râuri navigabile, dintre care cele mai mari, dup\ Istru, erau a[a-numitul Drecon, apoi
Tigas [i Tifisas. Pe acestea le-am trecut în b\rci monoxile, de care se foloseau locuitorii de pe
malurile râurilor, iar pe celelalte le-am trecut pe plute, pe care barbarii le poart\ în c\ru]e,
deoarece locurile sunt ml\[tinoase. Prin sate ni se aducea de mâncare, [i anume, în loc de
grâu, mei, iar în loc de vin, mied, dup\ cum îl numersc localnicii4. Slujitorii care ne înso]eau
aveau [i ei mei [i o b\utur\ preparat\ din orz. Barbarii o numesc camos. Dup\ ce am str\b\tut
un drum lung, spre sc\p\tat ne-am a[ezat cortul lâng\ un lac, care avea ap\ bun\ de b\ut,
de unde veneau s\ se adape locuitorii din satul vecin. […] Când am ajuns la colibele din sat
(c\ci to]i ne-am îndreptat spre acesta pe diferite c\i) ne-am întâlnit la un loc [i am început s\-i
chem\m prin strig\te pe cei care r\m\seser\ în urm\. La strig\tele noastre sci]ii au ie[it afar\
din locuin]ele lor, au aprins trestii, de care se folosesc pentru foc, au f\cut lumin\ [i ne-au
1 Paulus Orosius, istoric de la sfâr[itul sec. al IV-lea [i începutul sec. al V-lea.
2 Don.
3 Marea de Azov.
4 Este vorba de medus, cuvânt latinesc, dar cu circula]ie mai restrâns\; prin urmare, „graiul local“ era cel al unei

popula]ii romanice (vezi C.C. Petolescu, Dacia [i Imperiul Roman, Bucure[ti, 2000, p. 395, nota 215).
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întrebat dac\ avem nevoie de ceva, de facem atâta g\l\gie. Înso]itorii no[tri barbari au
r\spuns c\ ne-am speriat din pricina furtunii. Atunci sci]ii ne-au poftit la dân[ii, ne-au primit [i
ne-au dat ad\post [i au aprins mai multe trestii. St\pâna satului era una din so]iile lui Bleda.
Ea ne-a trimis hran\ [i femei frumoase pentru culcare (la sci]i acesta este un semn de cinste).
Noi le-am poftit pe femei s\ m\nânce din mânc\rile aduse, dar ne-am ferit s\ ne atingem de
ele. Am r\mas în aceste bordeie [i la ivirea zilei ne-am dus s\ ne c\ut\m lucrurile. Le-am g\sit
pe toate, pe unele în locul unde poposiser\m cu o zi mai înainte, pe altele pe malul lacului,
iar pe celelalte le-am pescuit din lac. În ziua aceea am stat în sat [i ne-am uscat lucrurile, c\ci
furtuna încetase [i era un soare str\lucitor. Ne-am îngrijit de cai [i de celelalte vite de povar\,
apoi ne-am dus s\ salut\m pe regin\ [i s-o cinstim cu daruri: trei cupe de argint, piei vopsite
în ro[u, piper din India, curmale [i diferite alte delicatese exotice care erau pre]uite de c\tre
barbari. I-am urat tot binele pentru ospitalitate [i am plecat.
Îmi petreceam timpul plimbându-m\ în fa]a împrejmuirii palatului, când mi-a ie[it în cale un
om pe care dup\ îmbr\c\mintea sa scitic\ l-am crezut un barbar. Dar el m-a salutat în limba
greceasc\, spunându-mi: „Fi]i bineveni]i !“, iar eu am r\spuns mirat c\ un scit vorbe[te
grece[te. C\ci sci]ii sunt amesteca]i, [i pe lâng\ limba lor barbar\ caut\ s\ vorbeasc\ sau limba
hunilor sau a go]ilor sau a ausonilor, atunci când unii dintre dân[ii au de-a face cu romanii.
Dup\ ce ne-am întors în cort, a sosit tat\l lui Oreste [i ne-a adus [tirea c\ Attila ne pofte[te
pe amândoi la un banchet, care va avea loc la ora a noua din zi. Noi am p\zit ceasul ce ni
s-a rânduit [i am sosit ca oaspe]i la mas\ împreun\ cu solii romanilor din apus, oprindu-ne
drept în fa]a lui Attila. Paharnicii ne-au întins câte o cup\, dup\ obiceiul locului, spre a închina [i noi, înainte de a lua loc pe scaune. Am f\cut întocmai, adic\ am gustat din pahare, apoi
ne-am îndreptat spre scaunele pe care trebuia s\ ne a[ez\m [i s\ mânc\m la mas\. Toate
aceste jil]uri erau a[ezate lâng\ pere]ii casei, de o parte [i de alta. Drept la mijloc, pe un pat,
st\tea Attila, în spatele s\u se afla alt pat, iar al\turi de el erau câteva trepte ce duceau la
acest pat. Acesta era acoperit cu ]es\turi de pânz\ [i cu covoare de diferite culori, cum sunt
acelea pe care grecii [i romanii le folosesc la nun]i. […]
(FHDR, II, p. 259–277)
Diversele st\pâniri asupra Daciei — Iordanes, Getica, 33–34, 74
33: În aceast\ Scythia primul neam care este a[ezat, pornind de la apus, este cel al
gepizilor. Partea aceasta a Scythiei este str\b\tut\ de fluvii mari [i celebre. C\ci Tisa alearg\
prin nordul [i vestul ei; înspre sud se afl\ îns\[i marea Dun\re, iar dinspre est o taie Flutausis
care este repede [i vijelios [i se vars\ cu furie în undele Dun\rii.
34: În mijlocul lor se afl\ Dacia, ap\rat\ de Alpii abrup]i, ca de o coroan\.
74: Am în vedere Dacia cea veche pe care acum o ocup\ popoarele gepizilor. Aceast\ ]ar\,
a[ezat\ în fa]a Moesiei, dincolo de Dun\re, este înconjurat\ de o cunun\ de mun]i (corona montium cingitur), având numai dou\ intr\ri, una pe la Boutae [i alta pe la Tapae. Aceast\ Gotia pe
care str\mo[ii no[tri au numit-o Dacia [i care acum se nume[te Gepidia, dup\ cum am spus, se
m\rgine[te la r\s\rit cu roxolanii, la apus cu iazigii, la miaz\noapte cu sarma]ii [i bastarnii [i la
miaz\zi cu fluviul Danubius. Iazigii sunt desp\r]i]i de roxolani numai prin râul Aluta.
(FHDR, II, p. 411, 413 [i 419)
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Torna, torna, fratre — limba latin\ în Balcani
A. Theophilact Simocattes1, Istoria domniei împ\ratului Mauriciu, II, 15
[…] Comentiolos 2 a aranjat armata [i punînd-o pe o singur\ linie de lupt\ a l\sat-o s\
înainteze; a poruncit s\ se îndrepte spre Astice, noaptea s\ fie sub paz\, iar a doua zi s\
n\v\leasc\ asupra haganului3 ca o furtun\ [i s\ fac\ un mare m\cel printre du[mani. Dar o
soart\ potrivnic\ a g\sit cale s\ schimbe socotelile acestei expedi]ii. […] Dup\ ce soarele [i-a
ar\tat spatele nop]ii întunecate [i lampa prea frumoas\ [i d\t\toare de lumin\ acoperindu-[i
str\lucirea a cedat puterea nop]ii, unul dintre animalele de povar\ [i-a scuturat sarcina de pe
el. S-a întâmplat îns\ ca st\pânul lui s\ mearg\ înainte. Dar cei ce veneau în urm\ [i au v\zut
animalul de povar\ târând în neregul\ înc\rc\tura dup\ el au strigat la st\pân s\ se întoarc\
[i s\ îndrepte bagajul de pe animal. Ei bine, acest lucru a fost pricina tulbur\rii ordinii în
armat\ [i a f\cut s\ înceap\ fuga înapoi; c\ci mul]imea a auzit glasul [i cele spuse au fost
luate gre[it drept un semnal care se p\rea c\ era pentru fug\, ca [i cum du[manii s-ar fi ivit
în apropiere de ei mai repede decât orice închipuire. S-a produs o mare înv\lm\[eal\ în armat\
[i mult zgomot; fiecare striga tare s\ se întoarc\ [i se îndemna unul pe altul în limba b\[tina[\
s\ se întoarc\, gr\ind cu foarte mare tulburare torna, torna, ca [i cum li s-ar fi ivit pe
nea[teptate o lupt\ în timpul nop]ii […].
(FHDR, vol. II, p. 539)
B. Theophanes Confessor4, Chronographia
[…] Comentiolos s-a ascuns mai întâi în p\durile din Haemus, apoi a ie[it la iveal\
împreun\ cu Martinos. {i luând pe han pe nepreg\tite, deoarece mul]imea barbarilor se
împr\[tiase prin Tracia, a înaintat împotriva lui la primul schimb al g\rzilor de noapte. {i a avut
în mâinile sale prilej de mare izbând\, dac\ n-ar fi fost ab\tut de la aceast\ încercare din pricina unei întâmpl\ri. Un animal de povar\ aruncase sarcina de pe el [i cineva a strigat pe
st\pânul animalului s\ îndrepte povara, zicându-i în limba matern\: torna, torna, fratre.
St\pânul catârului n-a auzit glasul, dar l-au auzit osta[ii [i, crezând c\ sunt înfrân]i de du[mani,
au luat-o la fug\, strigând în gura mare: torna, torna. Cuprins de spaim\ grozav\, hanul a
început s\ fug\ [i el din r\sputeri. {i a fost lucru vrednic de v\zut cum avarii [i romanii fugeau
unii de al]ii, f\r\ s\ fie urm\ri]i de nimeni. […].
(FHDR, II, p. 605)
Nota Bene: Enun]ul citat de cei doi autori, la distan]\ de peste un secol unul de altul, în condi]iile
în care se pare c\ Theophanes a avut la dispozi]ie [i alt\ surs\ în afara Istoriei lui Theophilact, a
suscitat numeroase discu]ii printre savan]i. Unii au considerat c\ respectivele cuvinte ar reprezenta o
simpl\ comand\ militar\ în latin\, în vreme ce al]ii, observînd evolu]ia lingvistic\ a termenilor, au
afirmat c\ ar fi vorba de cuvinte în limba român\ incipient\, într-un moment al trecerii latinei în limba
romanic\ în curs de a deveni limba român\. Pe de alt\ parte, locul petrecerii evenimentului este [i cel
1 Istoric bizantin n\scut la Alexandria, în Egipt; a scris între 610–641 o Istorie a domniei împ\ratului Mauriciu.
2 Înalt ofi]er bizantin care în 587 conducea o expedi]ie în Balcani împotriva avarilor.
3 Conduc\torul avarilor.
4 Cronicar bizantin n\scut la Constantinopol pe la 752, autorul unei cronici universale redactat\ la sfâr[itul sec. al
VIII-lea [i începutul celui urm\tor; a murit în exil în insula Samotrace, în 817.
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al regiunii vaste din Europa de R\s\rit în care s-a format aceast\ limb\ [i faptul c\ ambii autori vorbesc
despre o limb\ local\, p\rinteasc\, corespunde recrut\rii locale a trupelor din acea vreme.

Cronica lui Nestor1 despre românii g\si]i de unguri în Pannonia
XIX. […] Ungurii trecur\ pe lâng\ Kiev, peste muntele care [i acum se nume[te Ugors Koie,
[i au ajuns la Nipru [i-[i întinser\ corturile, c\ci erau nomazi, cum sunt polovcii. Venind
dinspre r\s\rit, mergeau gr\bi]i prin mun]ii cei înal]i, care s-au numit Ungure[ti2 [i începur\
s\ se lupte cu volohii [i cu slavii3 care tr\iau acolo […]. ~n urm\ îns\ ungurii gonir\ pe volohi,
[i luar\ în st\pânire aceast\ ]ar\ [i se a[ezar\ cu slavii împreun\ pe care [i-i supuseser\ [i de
atunci ]ara se nume[te Ungaria.
(Popa-Lisseanu, VII, p. 46–47)
Anonymus4 despre forma]iunile politice g\site de unguri în Transilvania
A. Menumorut
[…] XX. Trimi[ii lui Arpad5, Usubuu [i Veluc, […] venind în fort\rea]a Bihor, au salutat pe
ducele Menumorut […]. La urm\ îns\ […] au pretins teritoriul numit mai sus6. Ducele
Menumorut i-a primit îns\ cu bun\voin]\, [i dându-le diverse daruri, a treia zi le-a cerut s\ se
întoarc\ la ei acas\. Totu[i, le-a dat r\spuns, zicându-le: „Spune]i-i lui Arpad, ducele Ungariei,
st\pânul vostru, datori îi suntem ca un prieten unui prieten, în toate care îi sunt necesare,
fiindc\ este om str\in, [i de multe duce lips\. Teritoriul îns\ pe care l-a cerut bun\voin]ei
noastre nu i-l vom ceda niciodat\, cât vom tr\i. Ne-a p\rut r\u c\ ducele Salanus7 i-a cedat un
foarte mare teritoriu, fie din dragoste, dup\ cum se spune, fie de fric\, ceea ce se neag\. Noi
îns\ nici din dragoste, nici de fric\, nu-i ced\m din p\mânt, chiar [i cât cuprinde un pumn,
de[i a zis c\ este dreptul lui. {i vorbele lui nu ne tulbur\ inima, de[i ne-a ar\tat c\ descinde
din neamul regelui Attila8, care se numea biciul lui Dumnezeu, [i chiar dac\ pe calea violen]ei
1 Numit\ [i Povestea vremurilor de demult, este prima cronic\ rus\, scris\ în slavon\, în sec. al XI-lea, la Kiev.
2 Este vorba de Carpa]ii P\duro[i, din zona de la nord de izvoarele Tisei.
3 Nestor aduce astfel argumente în favoarea faptului c\ elementul romanic a supravie]uit în Pannonia pân\ la

sosirea ungurilor, nefiind eliminat în întregime de migratori dup\ ce aceast\ zon\ a încetat s\ mai fie controlat\
de Imperiul roman.
4 Este vorba de autorul anonim al lucr\rii Gesta Hungarorum. Singurul lucru [tiut cu certitudine despre el este c\
a fost notar al regelui Bela al Ungariei. Au existat îns\ patru regi cu acest nume: Bela I (1061–1063); Bela al II-lea
(1131–1141); Bela al III-lea (1173–1196) [i Bela al IV-lea (1235–1270), deci identificarea este dificil\. Se pare îns\
c\ acest P. dictus magister, cum îl nume[te însemnarea de pe manuscrisul cronicii, a scris într-o perioad\ mai târzie,
fiind probabil notar în timpul lui Bela al III-lea sau al IV-lea. O analiz\ recent\ la Alexandru Madgearu, Românii `n
opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001
5 Conduc\torul ungurilor în timpul expansiunii în Transilvania, întemeietorul primei dinastii regale din Ungaria.
6 Este vorba de teritoriiul dintre Some[, Nyr [i Por]ile Meze[ului.
7 Conduc\tor al bulgarilor din dreapta Tisei.
8 Ungurii începuser\ s\ se revendice drept urma[i ai hunilor, cu care fuseser\ identifica]i de c\rturari occidentali,
printre altele [i pentru a-[i justifica preten]iile de st\pânire ale unor teritorii care fuseser\ cândva sub domina]ia
hunilor lui Attila.
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a r\pit acest teritoriu de la str\mo[ul meu, dar acum îns\ gra]ie st\pânului meu, împ\ratul
din Constantinopol 1, nimeni nu poate s\ mi-l smulg\ din mâinile mele“. {i zicându-le acestea,
le-a dat permisiunea s\ plece. Atunci Usubuu [i Veluc, solii ducelui Arpad, s-au dus grabnic la
st\pânul lor, [i, sosind, au transmis lui Arpad ce a spus Menumorut. Iar ducele Arpad [i nobilii
s\i aflând aceasta s-au aprins de mânie, [i au ordonat ca îndat\ s\ se trimit\ o armat\ împotriva lui. […] Menumorut a fost cuprins de o atât de mare groaz\ încât n-a mai îndr\znit s\-[i
ridice mâna, c\ci to]i locuitorii se temeau de ei foarte mult […].
LI. Când a auzit Menumorut c\ Usubuu [i Veluc, cei mai buni r\zboinici ai ducelui Arpad,
vin contra lui cu o puternic\ armat\, precedat\ de secui, s-a temut foarte mult [i contra lor nu
a îndr\znit s\ le ias\ în cale […]. Atunci, l\sând liber\ mul]imea de osta[i în fort\rea]a Bihor,
ducele Menumorut, cu so]ia [i fiica sa, au fugit din fa]a lor, [i a încercat s\ se ad\posteasc\ în
p\durea Ygfon 2. Usubuu [i Veluc, [i toat\ armata lor, au început s\ înainteze c\l\ri împotriva
fort\re]ei Bihor, [i [i-au a[ezat tab\ra lâng\ râul Iuzos 3. Iar în a treia zi, orânduindu-[i armatele,
au plecat spre castrul Belland 4, [i din cealalt\ parte osta[ii strân[i din diferite neamuri5 au
început lupta împotriva lui Usubuu [i a lui Veluc. Secuii [i ungurii au ucis mul]i oameni prin lovituri de s\ge]i. Usubuu [i Veluc au masacrat cu balistele 125 de osta[i. {i s-au luptat între ei
dou\sprezece zile [i din solda]ii lui Usubuu au fost uci[i 20 de unguri [i 15 secui. A treisprezecea zi îns\, dup\ ce ungurii [i secuii au umplut [an]urile fort\re]ii [i voiau s\ pun\ sc\ri pe
ziduri, osta[ii ducelui Menumorut, v\zând îndr\zneala ungurilor, încep s\ se roage de aceste
dou\ c\petenii militare [i, deschizându-le fort\rea]a, au venit în picioarele goale rugându-se
înaintea lui Usubuu [i Velec, [i punându-le acestora sentinele, Usubuu [i Velec ei în[i[i au intrat
în fort\re[a]\ [i au g\sit acolo multe avu]ii ale osta[ilor. {i auzind aceasta Menumorut de la
vestitorii sc\pa]i cu fuga a fost cuprins de o mare team\ [i a trimis soli la Usubuu [i Velec cu
diverse daruri, [i i-a rugat ca ei în[i[i s\ fie favorabili p\cii [i s\ lase pe solii s\i s\ mearg\ la
ducele Arpad, pentru a-l anun]a c\ Menumorut, care ini]ial, prin solii s\i, cu o inim\
bulg\reasc\6, i-a comunicat c\ refuz\ de a-i da vreo palm\ de p\mânt, în prezent, prin aceia[i
soli, învins [i prosternat, nu st\ la îndoial\ pentru a-i da tot teritoriul7, [i lui Zulta, fiul lui Arpad,
1 Menumorut face apel la suzeranitatea împ\ratului de la Constantinopol, care în calitate de continuator al

Imperiului roman, se bucura de o legitimitate superioar\ celei a lui Attila, presupusul înainta[ al lui Arpad. Pe de
alt\ parte, Imperiul bizantin reprezenta, cel pu]in teoretic, o for]\ politic\ [i militar\ capabil\ s\ se opun\ expansiunii condus\ de Arpad.
2 P\dure situat\ la stânga Tisei, spre Transilvania.
3 Râu în Bihor, spre Cri[.
4 Exist\ [i p\rerea potrivit c\reia n-ar fi vorba de o localitate, Belland sau Bellarad, ci de gerunziul bellando. În acest caz, traducerea ar fi: „au plecat spre castru luptându-se“.
5 Aceasta indic\ un caracter plurietnic al o[tirii lui Menumorut, fapt de altfel frecvent întâlnit în aceast\
epoc\ [i în alte zone.
6 În textul latin se g\se[te expresia bulgarico corde. Anonymus mai folose[te [i cu alte ocazii aceast\
expresie, sau altele înrudite, de tipul bulgarico more, „dup\ obiceiul bulg\resc“, în contexte în care, ca
[i aici, vrea s\ eviden]ieze arogan]a de[art\ a du[manilor ungurilor, indiferent de etnia acestora.
7 În textul latinesc este totum regnum, ceea ce s-ar traduce prin „întreg regatul“, dar formularea nu
este potrivit\, ]inând seama c\ Menumorut este numit doar dux, „duce“.
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pe fiica sa. […] Iar ducele Arpad, când a auzit c\ fiica lui Menumorut este de aceea[i vârst\ cu
fiul s\u, Zulta, n-a amânat cererea lui Menumorut [i a acceptat pe fiica lui ca so]ie pentru Zulta,
cu teritoriul promis lui, [i, trimi]ând delega]i la Usubuu [i Velec, le-a dat împuternicirea s\ celebreze c\s\toria [i s\ primeasc\ pe fiica lui Menumorut ca so]ie pentru Zulta [i pe fii locuitorilor, lua]i ca ostateci, s\-i aduc\ cu ei [i ducelui Menumorut s\-i dea fort\rea]a Bihor1.
B. Gelu
XXIV. {i oprindu-se aici mult timp, atunci Tuhutum, tat\l lui Horca, cum era el om priceput,
dup\ ce a început s\ afle de la locuitori despre bun\t\]ile ]\rii Ultrasilvane2, unde st\pânirea
o ]inea un oarecare blac Gelu3, a început s\ ofteze, dac\ n-ar fi posibil, prin gra]ia ducelui
Arpad, domnul s\u, s\ ob]in\ ]ara Ultrasilvana, pentru sine [i urma[ii s\i. Ceea ce pe urm\
s-a [i înf\ptuit, c\ci urma[ii lui Tuhutum au de]inut teritoriile de peste mun]i pân\ în timpul
regelui {tefan cel Sfânt4, [i mult timp le-ar fi st\pânit dac\ Gyla cel mic5, împreun\ cu cei doi
fii ai s\i, Bivia [i Bucna, ar fi vrut s\ se fac\ cre[tini [i dac\ n-ar fi ac]ionat f\r\ încetare
împotriva sfântului rege […].
XXV. Iar Tuhutum numit mai sus, om foarte prudent, a trimis pe un oarecare b\rbat viclean,
pe Ogmand, tat\l lui Opaforcos, pentru ca umblând pe furi[, s\ se informeze asupra calit\]ii [i
fertillit\]ii ]\rii Ultrasilvane, [i cum sunt locuitorii s\i, [i dac\ ar fi cu putin]\ s\ se fac\ r\zboi
cu ei, c\ci Tuhutum voia s\-[i câ[tige nume [i p\mânt. Dup\ ce a sosit, i-a spus st\pânului s\u
despre bun\t\]ile acelui p\mânt. […] Locuitorii acelui p\mânt sunt cei mai s\raci oameni din
toat\ lumea, fiind Blasi [i Sclaui6, fiindc\ nu au alte arme, nici arcuri [i s\ge]i, [i ducele lor Gelu
este cel mai pu]in tenace [i nu are în jurul s\u osta[i buni [i nu îndr\zne[te s\ se împotriveasc\
vitejiei ungurilor, c\ci are multe de îndurat de la cumani [i pecenegi.
XXVI. Atunci Tuhutum, auzind despre bun\t\]ile acelui teritoriu, a trimis solii s\i la ducele
Arpad, ca s\-i dea voie s\ se duc\ dincolo de p\duri pentru a lupta contra ducelui Gelu.
Ducele Arpad, dup\ consf\tuirea avut\, a l\udat voin]a pe Tuhutum [i i-a dat îng\duin]a s\
mearg\ dincolo de p\duri pentru a lupta contra lui Gelu. Auzind aceasta de la trimisul s\u,
Tuhutum s-a preg\tit cu osta[ii s\i [i, dup\ ce [i-a l\sat tovar\[ii s\i acolo, a plecat peste
p\duri, c\tre r\s\rit, contra lui Gelu, ducele blachilor. Iar Gelu, ducele ultrasilvan, aflând
despre venirea lui, [i-a strâns armata [i, foarte repede, a pornit c\lare în calea lui, pentru a-l
opri la por]ile Meze[ului, dar Tuhutum, traversând p\durea într-o zi, a sosit la râul Almas.
Atunci ambele armate au ajuns fa]\ în fa]\, între ele g\sindu-se numai râul. Ducele Gelu, cu
arca[ii s\i, voia s\-i opreasc\ acolo.
XXVII. {i f\cându-se diminea]\, Tuhutum, înainte de auror\, a divizat armata sa în dou\
p\r]i [i partea cealalt\ a trimis-o pu]in mai sus, pentru ca, trecând râul, f\r\ s\ [tie solda]ii lui
1 Menumorut continu\ deci s\ de]in\ o st\pânire teritorial\, dar în calitate de supus al lui Arpad.
2 }ara de dincolo de p\duri, cum era v\zut\ Transilvania din perspectiva ungurilor.
3 În textul latin: Gelou quidam Blacus dominium tenebat. Este singura afirmare clar\ a etniei în cazul c\peteniilor

forma]iunilor politice g\site de unguri în spa]iul românesc.
4 {tefan cel Sfânt, rege al Ungariei (997–1038).
5 Gyla, conduc\tor al voievodatului Transilvaniei în sec. al XI-lea, supus coroanei ungare de c\tre regele {tefan.
6 Blaci (români) [i slavi.
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Gelu, s\ intre în lupt\. Cum s-a [i f\cut. {i deoarece trecerea le-a fost u[oar\, ambele linii au
ajuns deodat\ la lupt\, [i s-au luptat între ei cu înver[unare, dar osta[ii ducelui Gelu au fost
învin[i [i mul]i dintre ei uci[i, [i înc\ cei mai mul]i captura]i. Când ducele Gelu a v\zut
aceasta, pentru a-[i ap\ra via]a, cu pu]ini a început s\ fug\. {i când fugea în grab\ spre
fort\rea]a lui situat\ lâng\ râul Some[, osta[ii lui Tuhutum, urm\rindu-l în fuga mare, l-au ucis
pe Gelu lâng\ râul C\pu[i1. Atunci locuitorii ]\rii, v\zând moartea domnului lor, dup\ propria
voin]\, dând mâna dreapt\, [i-au ales ca domn pe Tuhutum, tat\l lui Horca, [i în locul acela
care se cheam\ Esculeu2, au înt\rit fidelitatea prin jur\mânt, [i din ziua aceea locul acela a
fost numit Esculeu, fiindc\ acolo au jurat3 […].
C. Glad
XLIV. […] A hot\rât4 s\ trimit\ o armat\ împotriva ducelui Glad, care avea st\pânirea de la
râul Mure[ pân\ la fort\rea]a Horom5, din neamul c\ruia, dup\ mult timp, a descins Ohtum6,
pe care l-a ucis Sunad. Iar în scopul acesta au fost trimi[i Zuardu [i Cadusa [i Boyta, care, dup\
ce [i-au luat r\mas bun, au plecat c\l\ri [i au trecut peste Tisa la Kenesna7 [i au desc\lecat
lâng\ râul Seztureg8. {i nu s-a aflat nici un adversar care s\ ridice mâna contra lor, deoarece
groaza cuprinsese pe to]i oamenii din acel teritoriu. {i plecând de aici, au ajuns în p\r]ile de la
Beguey9, [i aici au r\mas dou\ s\pt\mâni, pân\ ce to]i locuitorii acelui teritoriu, de la Mure[
pân\ la râul Timi[, li s-au supus [i au dat pe fii lor ca ostateci. Apoi, îndep\rtându-se cu oastea,
au venit spre râul Timi[ [i [i-au a[ezat tab\ra lâng\ Vadul Nisipurilor [i când au vrut s\ treac\
peste râul Timi[, le-a ie[it înainte Glad, din neamul c\ruia descinde Ohtun, ducele acelei patrii,
cu o mare armat\ de c\l\re]i [i de pede[tri, cu ajutorul cumanilor [i bulgarilor [i blachilor. A
doua zi îns\, deoarece fiecare din ambele linii de b\taie nu putuse s\ treac\ vadurile râului
Timi[, care se afla între ele, atunci Zuardu a invitat pe fratele s\u, Cadusa, ca împreun\ cu o
jum\tate din armata lui, s\ se deplaseze mai jos, [i în orice mod va putea, s\ treac\ dincolo [i
s\ lupte contra du[manilor. Îndat\ Cadusa, dând ascultare dorin]ii fratelui s\u, a pornit c\lare
cu jum\tate din armat\, [i, desc\lecând, s-a deplasat mai jos în fuga mare, [i, cum gra]ia divin\
a fost de partea lor, trecerea le-a fost u[oar\. {i în timp ce o parte a armatei ungurilor cu
Cadusa era dincolo, [i o jum\tate, cu Zuard, dincoace, atunci ungurii au sunat din trompetele
de r\zboi [i trecând înot peste râu au început s\ lupte cu înver[unare. {i fiindc\ Dumnezeu cu
mila sa era al\turi de unguri, le-a dat o mare victorie, [i du[manii lor c\deau în fa]a lor ca snopii
1 Afluent al Some[ului Cald.
2 Localitate lâng\ Cluj.
3 Autorul descrie, dup\ uzan]ele vremii sale, ritualul intr\rii în vasalitate a celor care dup\ moartea lui Gelu îl

recunosc drept senior pe Tuhutum.
4 Ducele Arpad.
5 Lâng\ Palanca, în Timi[.
6 Ahtum, care în secolul XI conducea o forma]iune politic\ în aceea[i regiune, [i î[i manifesta în continuare inde-

penden]a fa]\ de regatul maghiar.
7 Localitate pe cursul inferior al Tisei.
8 Afluent al Tisei.
9 Probabil Begej, pe Bega.
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dup\ secer\tori. {i în acest r\zboi au murit doi duci ai cumanilor [i trei cneji ai bulgarilor, [i
însu[i Glad, ducele lor, s-a salvat luând-o la fug\, dar toat\ armata lui s-a topit ca ceara de
fl\c\rile focului, [i a fost distrus\ de ascu]i[ul s\biilor. […] Iar ducele Glad, care fugise de teama
ungurilor, cum am spus mai sus, a intrat în castrul Keve1 [i în a treia zi Zuardu [i Cadusa [i
Boyta, din neamul c\ruia descinde Brucsa, aranjân-du-[i armata împotriva castrului Keve, au
început s\ lupte. V\zând aceasta Glad, ducele acestora, a trimis soli la ei pentru a cere pace [i
le-a dat castrul de bun\voie împreun\ cu diferite daruri. […]
(P. Magistri, qui Anonymus dicitur, Gesta Hungarorum, în Scriptores rerum Hungaricarum
tempore ducum regumque stirpis arpadianae gestarum, ed. E. Szentpetery, Budapesta, 1999,
reproducând edi]ia din 1937; confruntat cu traducerea româneasc\ din Popa-Lisseanu,
p. 91–92, 117–118, 94–96, 110–111)
Întemeierea unei m\n\stiri catolice pe un p\mânt luat de la români (1223)
În numele Sfintei Treimi una [i nedesp\r]it\, Andrei2, din mila lui Dumnezeu rege al
Ungariei […] înt\rim prin privilegiul de fa]\ ]inutul luat de la români pe care mai înainte îl
d\ruisem spre mântuirea sufletului nostru aceleia[i m\n\stiri3, punând s\ i se dea în st\pânire
prin mijlocirea credinciosului [i iubitului nostru Benedict, care în vremea aceea era voievod al
Transilvaniei. Hotarul acestui ]inut începând de la râul Olt, unde este cap\tul unei insule, se
suie printr-o mla[tin\ ce se nume[te Eguerpotak pân\ la f\getul care se nume[te Nogebik [i,
la cap\tul acestui f\get, se vars\ în râule]ul numit Arpa[ [i de aici, de-a lungul aceluia[i râule],
se urc\ pân\ la mun]ii înal]i [i mergând pe ace[ti mun]i se coboar\ spre plaiul de miaz\zi pân\
la râul numit Câr]a [i pe acest râu ajunge la râul Olt [i aici se sf\r[e[te.
(DIR, C, I., p. 199–200)
Românii [i secuii în viziunea cronicilor maghiare — Simon de Keza (sfâr[itul
sec. XIII)
Mai r\m\seser\ dintre huni trei mii de b\rba]i care au sc\pat cu fuga din r\zboiul Crimhildin4
[i care, temându-se de popoarele din apus, au r\mas tot timpul în câmpia de la Chigla5, pân\
în vremea lui Arpad. Ace[tia nu s-au chemat aici huni, ci secui. C\ci to]i ace[ti secui sunt r\m\[i]e
ale hunilor6 care, când au aflat c\ ungurii se întorc din nou în Pannonia7, le-au ie[it în cale, când
se întorceau, în Rutenia [i, dup\ ce au cucerit împreun\ Pannonia, au dobândit o parte din aceasta, dar nu în câmpia Pannoniei, ci vecini cu românii, au avut aceea[i soart\ în mun]ii de grani]\.
De aceea, amestecându-se cu românii, se spune c\ se folosesc de literele lor.8
(Popa-Lisseanu, IV, trad. rom. cu unele modific\ri, p. 84–85)
1 Cuvin.
2 Andrei al II-lea, regele Ungariei (1205–1235)
3 Este vorba despre m\n\stirea cistercian\ de la Câr]a din }ara F\g\ra[ului, întemeiat\ în primii ani ai secolului al

XIII-lea.
4 Referire la un pasaj din Niebelungenlied în care se relateaz\ înfrângerea hunilor de c\tre germani.
5 Regiune neindentificat\
6 Origine pu]in probabil\, ar putea fi vorba mai de grab\ de urma[ii avarilor, cazarilor sau bulgarilor.
7 Începând cu sec. XIII, în cronicile maghiare apare ideea eronat\ a originii hunice a ungurilor.
8 Ar putea fi vorba de literele runice atestate mai târziu în Secuime.
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Românii în adunarea general\ a Transilvaniei — Alba Iulia, 11 martie 1291
Noi Andrei,1 din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, aducem la cuno[tin]a tuturor c\rora
se cuvine c\, atunci când am ]inut noi împreun\ cu to]i nobilii, sa[ii, secuii [i românii din p\r]ile
Transilvaniei o adunare la Alba Iulia, pentru îndreptarea st\rii acestora, cu sfatul tuturor
prela]ilor [i baronilor regatului nostru, care se aflau cu noi în acea vreme, magistrul Ugrinus,
iubitul [i credinciosul nostru, ridicându-se în acea adunare a noastr\, a cerut s\ i se înapoieze
[i restituie prin noi ni[te mo[ii ale sale numite F\g\ra[ [i Sâmb\ta, afl\toare lâng\ râul Olt,
zicând c\ i-au fost înstr\inate pe nedrept [i a înf\]i[at actele [i privilegiile sale cu privire la
aceasta.
Iar noi, voind s\ ne l\murim mai bine asupra pricinei numitelor mo[ii, adic\ dac\ ele au
fost sau nu ale numitului magistru Ugrinus, am pus s\ se cerceteze cu luare aminte printre
numi]ii nobili, printre sa[i, secui [i români, dac\ se [tie c\ numitele mo[ii apar]in de drept [i
legiuit numitului magistru Ugrinus. Ace[tia to]i [i fiecare în parte au declarat c\ pomenitele
mo[ii numite F\g\ra[ [i Sâmb\ta au fost [i sunt ale magistrului Ugrinus [i ale înainta[ilor s\i.
A[adar noi, deoarece am v\zut [i am aflat c\ acele mo[ii apar]in de drept [i legiuit
acestui magistru Ugrinus, i le-am înapoiat [i restituit împreun\ cu toate folosin]ele [i cu tot ce
]in de ele, numitului magistru Ugrinus [i prin el mo[tenitorilor s\i [i urma[ilor acestor
mo[tenitori, ca s\ le st\pâneasc\ pe veci [i nestr\mutat, în acela[i fel [i cu aceea[i deplin\tate
cu care au fost st\pânite [i ]inute aceste mo[ii de c\tre înainta[ii lui Ugrinus.
Dat în Alba Iulia, în duminica Invocavit2, în anul Domnului o mie dou\ sute nou\zeci [i unu
(DIR, C, II, p. 369)
Nota Bene: Documentul este important pentru c\ atest\ prezen]a românilor din Transilvania în
adun\rile generale ale ]\rii, din care vor fi exclu[i, treptat, în veacurile urm\toare.

Primii coloni[ti sa[i [i crearea structurilor ecleziastice proprii —1192
Grigore de Sancto Apostolo, din mila lui Dumnezeu, cardinal diacon al sfintei Maria din
Portic, legatul scaunului apostolic, tuturor credincio[ilor lui Hristos la care va ajunge scrisoarea
de fa]\ mântuire [i rug\ciune întru Domnul […] voim s\ ajung\ la [tirea tuturor credincio[ilor
c\ atunci când cu prilejul cuvântului „pustiu“, cuvânt ce se afl\ în privilegiul sl\vitului [i ilustrului domn rege Bela3 [i în privilegiul nostru, cerut [i dobândit de la noi la rug\min]ile numitului rege, cu privire la înfiin]area unei prepozituri a Transilvaniei, pe care am întemeiat-o pe
vremea când îndeplineam slujba de legat în Ungaria, s-a stârnit între venerabilul frate al
nostru Adrian episcopul Transilvaniei [i iubitul nostru Prieten P. prepozitul de Sibiu o pricin\
privitoare la faptul c\, cu prilejul sus numitului cuvânt prepozitul spunea c\ îndeob[te to]i
flandrenzii au fost supu[i bisericii sale, iar episcopul sus]inea c\, dimpotriv\, regele [i noi am
în]eles c\ a fost vorba numai de aceia care se aflau atunci în acel ]inut pustiu, pe care regele
Geza4 de sl\vit\ aducere aminte îl d\duse Flandrenzilor [i de aceia care urmau s\ locuiasc\
1 Andrei al III-lea (1290–1301)
2 A [asea duminic\ înainte de Pa[ti (în anul 1291, în data de 11 martie).
3 Bela al III-lea, rege al Ungariei (1172–1196)
4 Geza al II-lea, rege al Ungariei (1142–1162)
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numai în acela[i pustiu [i s-a ajuns pân\ acolo c\ aceast\ pricin\ s\ fie înf\]i[at\ papei, de
unde ne-a fost trimis\ nou\, ca unuia c\ruia trebuie s\ fie foarte bine cunoscute în]elesul [i
t\lm\cirea pe care regele o da acestui cuvânt. Sus numitul ilustru [i sl\vit rege, în localitatea
Vesprim, de fa]\ cu magna]ii s\i, la întrebarea noastr\, a adus la cuno[tin]a ob[teasc\ aceast\
l\murire c\, nici în vremea în care s-a înfiin]at prepozitura, nici dup\ aceea, nu a fost gândul
lui ca s\ fie supu[i prepozitului [i al]i flandrenzi afar\ de aceia care locuiau acel pustiu pe care
tat\l s\u Geza, de sfânt\ amintire, îl d\ruise flandrenzilor [i care în viitor aveau s\ locuiasc\
în acel loc. Iar noi, având aceea[i p\rere ca [i regele [i dând în cugetul nostru aceea[i l\murire,
t\lm\cim pomenitul cuvânt în felul c\ n-am în]eles c\ e vorba de al]i flandrenzi [i nici n-am
hot\rât s\ fie supu[i prepoziturii al]i flandrenzi, afar\ de aceia care, în vremea în care am
înfiin]at acea prepozitur\, locuiau acolo [i aveau s\ locuiasc\ [i mai departe în pustiul pe care
regele Geza îl d\ruise celor dintâi Flandrenzi. {i pentru ca aceast\ l\murire a noastr\ [i a
regelui s\ aib\ deplin\ t\rie [i trainic\ statornicie, am hot\rât s\ se întocmeasc\ acest act [i
s\ fie pecetluit cu pecetea noastr\.
(DIR, C, I, p. 11–12)
Privilegiile sa[ilor de pe p\mântul cr\iesc — Bula de aur a sa[ilor, 1224
În numele Sfintei Treimi una [i nedesp\r]it\, Andrei1, din mila lui Dumnezeu, regele
Ungariei […]. Venind a[adar to]i credincio[ii no[tri oaspe]i teutoni din Transilvania [i c\zând
cu umilin]\ la picioarele maiest\]ii noastre [i plângându-se ne-au ar\tat c\ ar fi c\zut cu totul
din libertatea cu care au fost chema]i de prea evlaviosul rege Geza2, bunicul nostru, [i dac\
maiestatea noastr\ regal\ nu deschide spre dân[ii ochii cu obi[nuita sa bun\tate, aflându-se
cu totul s\raci, nu ar putea face maiest\]ii regale nici o slujb\. […] Mi[ca]i fiind din adâncul
inimii, le-am înoit libertatea de mai înainte. Îns\ în a[a fel ca tot poporul începând de la
Or\[tie pân\ la Baraolt, împreun\ cu p\mântul secuilor din Sepsi [i cu p\mântul Draos s\ fie
un popor [i s\ se socoteasc\ sub un jude, desfiin]ându-se din r\d\cin\ toate comitatele, afar\
de cel de Sibiu. Iar comitele Sibiului, oricine va fi, s\ nu cuteze a orândui dreg\tori în suszisele comitate decât numai dintre cei ce locuiesc între dân[ii, [i poporul s\ aleag\ pe acela
care va p\rea mai potrivit. {i nimeni din comitatul Sibiului s\ nu cuteze a cump\ra dreg\torie
pe bani. Iar pentru folosul c\m\rii noastre s\ fie datori a pl\ti pe an cinci sute de m\rci de
argint. […] Vor trimite cinci sute de osta[i în expedi]iile regale în cuprinsul grani]elor regatului [i peste grani]\ o sut\, dac\ regele va merge în persoan\; iar dac\ el va trimite pe un
iobag3 al s\u în afara regatului, sau spre ajutorul unui prieten al s\u, sau în treburile sale proprii, ei vor fi datori a-i trimite numai cincizeci de osta[i. […] În afar\ de cele mai sus zise,
le-am dat p\durea românilor [i a pecenegilor, dimpreun\ cu apele, ca s\ le foloseasc\
împreun\ cu susnumi]ii români [i pecenegi [i s\ nu fie datori a face nici o slujb\ pentru
aceasta, bucurându-se de mai suszisa libertate. Apoi le-am mai îng\duit s\ aib\ o singur\
1 Andrei al II-lea (1205–1235)
2 Geza al II-lea (1142–1162)
3 În vremea respectiv\ termenul avea în]elesul de om liber, slujitor al regelui, [i nu pe acela de mai târziu de ]\ran

aservit.
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pecete, care s\ fie cunoscut\ de noi [i de magna]ii no[tri în chip l\murit.[…]. Mai ad\ug\m
la susnumitele drepturi ca negustorii lor s\ poat\ merge [i întoarce liberi [i f\r\ vam\ oriunde
în regatul nostru, folosindu-se cu adev\rat de dreptul lor în fa]a maiest\]ii regale. Poruncim
ca toate târgurile lor s\ se ]in\ f\r\ s\ pl\teasc\ v\mi. […]
(DIR, C, I, p. 208–210)
Danie regal\ pentru secuii din scaunul Arie[ (1289)
Ladislau1, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei […] ]inând seam\ de credin]a [i slujbele
vrednice de r\splat\ ale secuilor no[tri, a[eza]i sau locuind pe p\mântul Arie[, ce le-au adus în
chip pilduitor […] atunci când cumanii, apucând pe calea necredin]ei, […] se r\sculaser\ împotriva domniei noastre [i se adunaser\ la Houd2, numi]ii secui, f\r\ a se teme de primejdiile soartei,
s-au împotrivit b\rb\te[te [i în chip vrednic de laud\, sub ochii no[tri, pomeni]ilor cumani [i oastei lor [i în lupta aceea [i-au câ[tigat în multe chipuri recuno[tin]a noastr\.
Pe lâng\ aceasta, atunci când neamul f\r\ de credin]\ al t\tarilor a venit cu cruzime [i
du[m\nie asupra regatului nostru3, pustiind [i jefuind pretutindeni […] [i când zi[ii t\tari,
înc\rca]i cu bunurile [i lucrurile jefuite în regatul nostru se întorceau la ei acas\, ace[ti secui
s-au împotrivit b\rb\te[te în fa]a cet\]ii4 n\valei [i furiei t\tarilor cu care au luptat în chip
vrednic de laud\ pentru liberarea patriei [i a neamului lor, [i în aceast\ lupt\ au slobozit mai
bine de o mie de oameni din jalnica [i nelegiuita robie a acelor t\tari.
Drept aceea noi […] am d\ruit [i am predat cu drept ve[nic mai sus-zi[ilor secui [i mo[tenitorilor lor [i urma[ilor mo[tenitorilor lor, ca s\-l st\pâneasc\ nestr\mutat p\mântul cet\]ii
noastre din Turda numit Arie[ ce se afl\ lâng\ râurile Arie[ [i Mure[, p\mânt pe care îl d\ruise
mai întâi numitul rege {tefan5 suszi[ilor secui, împreun\ cu toate folosin]ele [i cele ce ]in de
el, drept r\splat\ pentru slujbele credincioase ale acestor secui [i pentru optzeci de cai pe care
i-am luat de nevoie de la pomeni]ii secui […].
(DIR, C, II, p. 312–313)
Ana Comnena6 despre forma]iunile politice de la Dun\rea de Jos la sfâr[itul
secolului al XI-lea
[…] Un neam scitic 7, pr\dat zilnic de sauromati, p\r\sindu-[i s\la[ele, a coborât la
Danubios8. Cum aveau nevoie s\ se în]eleag\ cu cei care locuiau la Danubios, c\zând de acord
asupra acestui lucru, au intrat în tratative cu conduc\torii lor, cu Tatos, numit [i Chalis, cu
Sestlab [i Sa]a, c\ci trebuie s\ amintesc [i numele celor mai de seam\ dintre ei, de[i trupul
1
2
3
4
5
6

Ladislau al IV-lea Cumanul (1272–1290)
Este vorba de b\t\lia de la Hodtava, în Ungaria, în 1280 sau 1282.
Referire la invazia t\tar\ din 1285.
Probabil cetatea Turda.
{tefan al V-lea (1270–1272), tat\l lui Ladislau al IV-lea.
Fiica împ\ratului Alexios I Comnenul, n\scut\ la 1083, nu i se cunoa[te data mor]ii. A scris Alexiada, istorie a
domniei tat\lui s\u, la 1148.
7 Pentru autorii bizantini, popoarele care tr\iesc la nordul Dun\rii descind din neamuri antice precum sci]ii, sau,
mai jos, sarma]ii.
8 Numele antichizant al Dun\rii.
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istoriei se murd\re[te cu ace[tia, unul ]inând în st\pânirea sa Dristra1, ceilal]i Vicina [i celelalte. Dup\ ce s-au în]eles cu ace[tia, trecând Danubiul f\r\ team\ de acum încolo, pr\dând
]inutul învecinat, ocupând chiar [i unele or\[ele. Apoi, bucurându-se de oarecare tihn\, au
arat p\mântul, sem\nând mei [i grâu. […]
(FHDR, III, p.89)
R\scoala As\ne[tilor (1185) — relatarea lui Niketas Choniates
„Împ\ratul Isaac Anghelos (1185–1195) se c\s\tore[te cu fiica regelui Ungariei, Bela al IIIlea (1172–1196)“
[…] Dar zgârcindu-se s\ cheltuiasc\ pentru serb\rile de nunt\ din banii vistieriei, îi aduna f\r\
cru]are din propriile ]inuturi; [i a jecm\nit, din meschin\rie, [i alte ora[e din p\r]ile Anchialosului,
pe furi[, dar mai ales [i i-a f\cut sie[i [i romeilor du[mani pe barbarii din Muntele Haemus, care mai
înainte se numeau misieni, iar acum se cheam\ vlahi2. Ace[tia, încredin]a]i de inaccesibilitatea
]inutului în care locuiau [i bizuindu-se pe fort\re]ele lor, care sunt [i foarte numeroase [i ridicate pe
stânci abrupte, s-au sume]it [i alt\dat\ împotriva romeilor3 […]. {i erau izvoditori ai nenorocirii [i
agitatori ai întregului neam, unul Petru [i cu Asan, de acela[i neam [i obâr[ie. Ace[tia, ca s\ nu
fac\ r\zvr\tirea f\r\ motiv, se înf\]i[eaz\ împ\ratului, care se afla în tab\r\ la Kypsela, cerându-i
s\ fie înrola]i în armat\ împreun\ cu romeii [i s\ li se acorde prin carte împ\r\teasc\ un domeniu
cu ceva venit situat pe muntele Haemus4. Dar cererea lor n-a fost împlinit\; c\ci a biruit voin]a lui
Dumnezeu. […] Dup\ ce misienii au început s\ ac]ioneze f\]i[ ca ni[te r\zvr\ti]i, încep\tori ai acestei f\r\delegi fiind cei despre care am vorbit, împ\ratul porne[te împotriva lor. […] La început vlahii
se codeau [i fugeau de r\scoala la care erau împin[i de Petru [i Asan, temându-se de o ac]iune
atât de însemnat\. Încercând s\-i elibereze de aceast\ team\ pe cei din acela[i neam cu ei, consângenii construir\ un l\ca[ de ruguciune, cu hramul sfântului mucenic Dimitrie5, în care adunar\
mul]i st\pâni]i de demoni, de ambe sexe, cu ochii injecta]i [i privirile r\t\cite, cu p\rul în dezordine
[i care se înf\]i[au aidoma celor st\pâni]i de demoni [i în toate celelalte privin]e. Îi înv\]ar\ pe ace[ti
exalta]i s\ spun\ c\ Dumnezeu a hot\rât libertate pentru neamul bulgarilor [i al vlahilor [i a încuviin]at scuturarea jugului celui îndelung purtat; din care cauz\ [i Dimitrie, mucenicul lui Hristos, a
p\r\sit cetatea tesalonicienilor [i biserica-i de acolo [i petrecerea lui printre romei [i a venit la ei ca
s\-i ajute [i s\ le fie p\rta[ la fapt\. […] Convin[i de asemenea profe]ii, neamul întreg ia armele. {i
socotind c\ pu]in lucru e propria lor desc\tu[are [i eliberare, se l\]esc [i spre târgurile [i a[ez\rile
mai dep\rtate de Haemus. Iar unul dintre cei doi fra]i, Petru, î[i încununeaz\ capul cu o coroni]\
de aur [i-[i me[tere[te [i î[i pune în picioare înc\l]\minte de culoare ro[ie6. […].
(FHDR, III, p. 255)
1 Dârstorul, Silistra.
2 Dovad\ a con[tiin]ei faptului c\ aromânii din Peninsula Balcanic\ erau urma[ii vechii popula]ii romanizate

(misienii, locuitorii Moesiei).
3 Romei --- bizantini.
4 Ei cereau de fapt s\ primeasc\ o pronoia, domeniu feudal, în schimbul c\ruia ar fi fost datori s\ presteze serviciul militar.
5 Sfântul Dimitrie era patronul Thessalonicului [i era foarte venerat de bizantini, mai ales pentru miracolele care i
se atribuiau în perioada invaziei slave.
6 Înc\l]\mintea ro[ie [i diadema erau însemne imperiale, deci autorul arat\ c\ Petru se proclam\ împ\rat.
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Coresponden]a lui Ioni]\ cel Frumos cu papa Inocen]iu al III-lea (1199–1202)
A. Scrisoarea lui Inocen]iu al III-lea c\tre Ioni]\ — decembrie 1199
Nobilului b\rbat Ioani]iu
Privit-a domnul c\tre smerenia ta [i spre devotamentul pe care e cunoscut c\-l ai fa]\ de
Biserica Roman\ [i între valurile r\zboinice [i primejdiile r\zboaielor pe tine nu numai c\ te-a
ap\rat cu putere, dar minunat [i milostiv te-a ajutat s\-]i l\rge[ti st\pânirea. Iar noi auzind c\
înainta[ii t\i î[i tr\geau originea din nobilul neam al Romei [i tu ai mo[tenit de la ei atât
noble]ea sângelui cât [i sentimentul devotamentului sincer pe care îl por]i fa]\ de Scaunul
Apostolic a[a zicând cu drept de mo[tenire, de mult ne-am propus s\ te cercet\m prin scrisoare
[i trimi[i; dar prin[i de diferite griji ale Bisericii, nu ne-am putut plini propusul pân\ acum. […]
B. Scrisoarea lui Ioni]\ c\tre pap\ — noiembrie 1202
Venerabilului [i Preafericitului P\rinte, pontificelui suprem
Eu, Caloian, împ\ratul bulgarilor [i al vlachilor, î]i trimit voie bun\ [i s\n\tate.
Te în[tiin]\m pe Sfin]ia Ta, c\ am primit preasfânta scrisoare pe care ne-a adus-o
cucernicul arhipresbiter de Brindisi1 [i am pre]uit-o mai mult ca orice aur [i piatr\ pre]ioas\.
Pentru aceea aducem mare mul]umit\ Atotputernicului care ne-a cercetat pe noi nevrednicii
S\i servi dup\ nespusa Sa bun\tate [i a privit spre smerenia noastr\ [i ne-a f\cut s\ ne
aducem aminte de sângele [i de patria noastr\ din care ne tragem. […] Iat\ ce cere împ\r\]ia
mea de la Scaunul Apostolic: ca s\ fim în biserica Romei ca fii adev\ra]i ai adev\ratei mame.
Întâi [i întâi cer de la Biserica Romei, maica noastr\, coroan\ [i cinste ca un fiu iubit, dup\
cum au avut [i vechii no[tri împ\ra]i2. […]
C. Scrisoarea arhiepiscopului Vasile de Târnovo c\tre papa Inocen]iu al III-lea — 1202
[…] Noi, cu mic cu mare, ca fii buni, v\ rug\m ca pe un bun p\rinte, s\ face]i împ\ratului
nostru ceea ce cere, c\ e vrednic, c\ci el [i toat\ împ\r\]ia lui are bun\voin]\ fa]\ de Biserica
Romei ca ni[te mo[tenitori ce se trag din sânge roman3. […]
(Aloisie L. T\utu, Devotamentul lui Ioni]\ Asan c\tre Scaunul Apostolic al Romei, „Buna
Vestire“, nr. 1, 1966, p. 7–9)
Bula papal\ din 1234 despre românii din Episcopia cumanilor
[…] Dup\ cum am aflat, în episcopatul cumanilor sunt ni[te oameni care se numesc vlahi,
care, de[i dup\ nume se socot cre[tini, îmbr\]i[ând diferite rituri [i obiceiuri într-o singur\
credin]\, s\vâr[esc fapte care sunt potrivnice acestui nume. C\ci, nesocotind biserica roman\,
primesc toate tainele biserice[ti nu de la venerabilul nostru frate…, episcopul cumanilor, care
e diecezan al acelui ]inut, ci de la ni[te pseudoepiscopi care ]in ritul grecilor iar unii, atât
1 Dominic, solul a c\rui trimitere era anun]at\ de pap\ în finalul scrisorii anterioare.
2 Ioni]\ se revendica de la tradi]ia primului imperiu bulgar, [i îi are în vedere pe împ\ra]ii Petru (927–969) [i Samuel

(976–1014).
3 Scrisoarea ilustreaz\ c\ originea roman\ a aromânilor din Balcani era o component\ a ideologiei imperiului
As\ne[tilor, cu func]ie de legitimare a st\pânirii acestora în competi]ie cu bizantinii, [i ei urma[i ai romanilor.
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unguri, cât [i teutoni, împreun\ cu al]i drept credincio[i din regatul Ungariei, trec la ei ca s\
locuiasc\ acolo [i astfel, alc\tuind un singur popor cu pomeni]ii vlahi, nesocotindu-l pe
acesta, primesc susnumitele taine spre marea indignare a dreptcredincio[ilor [i spre o mare
abatere a credin]ei cre[tine.
A[adar, pentru ca din felurimea riturilor s\ nu se iveasc\ o primejdie pentru suflete, noi,
în dorin]a noastr\ de a preîntâmpina aceast\ primejdie, [i ca s\ nu aib\ susnumi]ii vlahi
cuvânt din lipsa tainelor de a se îndrepta c\tre episcopii schismatici, d\m prin scrisoarea
noastr\ numitului episcop porunca de a le orândui, pentru nevoile de mai sus, dup\ chibzuit\
consf\tuire [i potrivit rânduielilor conciliului general, un episcop catolic potrivit acelui popor,
care s\-i fie vicar pentru acestea [i care s\ fie ascult\tor [i supus în toate, silindu-i prin pedepse
biserice[ti, f\r\ drept de apel, pe cei care s-ar împotrivi. […]
(DRH, D, p. 20–21)
Invazia mongolilor din anul 1241 — relatarea c\lug\rului Rogerius
Iar, dup\ ce regele, pornind din ora[ul Pesta, dup\ cum am spus mai sus, a început s\
înainteze cu mul]imea osta[ilor s\i împotriva T\tarilor, ace[tia dup\ s-au întors de la
incendierea satelor, s-au strâns la un loc [i apoi s-au îndreptat înd\r\t pe calea pe care veniser\. {i pe cât Ungurii îi urm\reau, pas cu pas, pe atâta ei se pref\ceau c\ fug dinaintea lor.
{i au ajuns la o ap\ oarecare ce se nume[te Sayo [i care nu curge prea departe de cetatea
Agria1 [i se vars\ în Tisa, dup\ ce au trecut apa de un pod, s-au oprit, ridicându-[i o tab\r\ [i
a[ezând str\jeri la pod cari s\ p\zeasc\ noaptea. T\tarii la rândul lor, dup\ trecerea aceleea[i
ape s-au oprit lâng\ ea pe o câmpie. {i, fiindc\ apa era mare [i cu multe mla[tini, ungurii nu
puteau s\ creaz\ c\ cineva ar avea posibilitatea s\ o treac\ altfel decât pe pod. […] T\tarii
g\sind un vad mai departe de armat\, trecur\ cu to]ii într'o singur\ noapte [i în zorii zilei
înconjurând întreaga o[tire a regelui, începur\ s\ arunce ca grindina s\ge]i asupra o[tirii.
Ungurii îns\, fiindc\ au fost în chipul acesta surprin[i [i în[ela]i de viclenia du[manului, când,
cu armele în mâini, au voit s\ încalece pe cai, nici solda]ii nu-[i puteau g\si st\pânii, nici
st\pânii nu-[i puteau g\si solda]ii. Iar când porneau la lupt\, porneau cu indiferen]\ [i
nep\sare. C\ci atât de des se aruncau s\ge]ile, c\ aproape s\ f\cea umbr\ lupt\torilor [i aceste s\ge]i zburau prin aer cum se îngr\m\desc când vin l\custele [i libelulele. {i nemaiputând
suporta loviturile de s\ge]i, solda]ii se întorceau înapoi în dosul cercului de atac. Regele îns\
nu mai putea s\-[i orânduiasc\ linia de b\taie, ci, în dezordine, din orice parte ar fi pornit
ungurii la lupt\, t\tarii ie[indu-le în cale cu s\ge]ile lor, îi f\ceau s\ se retrag\ spre mijlocul
armatei. {i din cauza unei c\lduri prea mari [i din cauza unei extreme strâmtori, ajunser\
astfel la atâta istovire c\ regele [i arhiepiscopul din Calocea care dârd\iau de fric\, nu mai
puteau s\ mâne pe cineva la lupt\ nici prin amenin]\ri, nici prin rug\min]i [i nici prin
îndemnuri. {i într-o astfel de strâmtoare se g\seau ei din zorii zilei pân\ la amiaz\.
În cele din urm\, de[i se p\rea c\ nu mai pot s\ sus]ie lupta, totu[i ducele Coloman, fratele
regelui, împreun\ cu oamenii s\i, pe cari a mai putut s\-i strâng\ într-un astfel de teasc, a avut
dintr-o parte a armatei o puternic\ ciocnire cu t\tarii, st\ruind la lupt\ o bun\ parte din zi;
1 Azi Eger, în nordul Ungariei.
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dar, când a crezut c\ va fi ajutat de restul armatei, s-a v\zut în[elat. C\ci, cu toate c\ el
credea c\ [i din cealalt\ parte a armatei cei mai mul]i vor porni la lupt\, ace[tia nu porneau,
iar t\tarii, dându-se pu]in în l\turi, le deschideau, f\r\ s\ mai arunce s\ge]i, drumul prin
mijlocul lor. {i cu cât mai mul]i treceau, cu atât mai larg li se deschidea drumul de t\tari; [i în
aceast\ ciocnire nu era între ei nici un sgomot nici o vorb\. {i în vreme ce regele socotea c\
ei merg la lupt\, ei mai degrab\ ie[eau la fug\ decât la lupt\. T\tarii îns\ a[teptând armata
regelui, steteau pe loc nemi[ca]i. {i fiindc\ din mai multe p\r]i se deschideau ie[iri pentru
armata regelui, chiar regele, necunoscut de ei, [i-a f\cut drumul împreun\ cu câ]iva in[i spre
o p\dure.
(Popa-Lisseanu, V, p. 77–79)
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IV. STATUL MEDIEVAL {I INSTITU}IILE SALE
Prima atestare documentar\ a titlului de voievod al Transilvaniei —
Leustachie (1176–1230)
Bela1, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei […] ]inând seam\ de slujbele credincioase [i
deosebite ale lui Lob, tat\l s\u [i ale nobilului Chama] [i ale lui Toma, fratele s\u, de care au
dat dovad\ în Grecia, veghind cu credin]\ asupra maiest\]ii noastre [i asupra cinstei noastre
pân\ la v\rsarea sângelui [i luptând f\r\ team\ de a înfrunta primejdia mor]ii, cinstea, faptele
[i slujbele alese s\vâr[ite cu credin]\ de ei fiind aduse la auzul [i la cuno[tin]a regelui Bela2 de
c\tre Ompudin, pe atunci ban [i de voievodul Leustachiu, în tov\r\[ia c\rora au luptat zi[ii
oameni în Grecia, […] bunicul nostru a dat [i d\ruit lui Lob [i Toma […] pentru a le st\pâni
pe veci mo[iile urm\toare: Ielciu, Ombuz, Fize[, Popteleac, M\hal, Diviciorii de Jos, Diviciorii
de Sus [i satul Sântu lâng\ {ieu3 […]
(DIR, C, I, p. 242)
Veniturile regale [i episcopale din Transilvania (circa 1185)
Sufraganii4 arhiepiscopiei de Calocea sunt: episcopul de Cenad sau de Mure[ dup\ râul
care curge lâng\ el, având dou\ mii de m\rci; episcopul de Bihor al c\rui scaun se zice c\ este
la Oradea, având o mie de m\rci; episcopul Transilvaniei având dou\ mii de m\rci5 […] Acela[i
rege al Ungariei6 are 16 000 de m\rci din sare. Acela[i are din v\mile drumurilor [i ale
trec\torilor prin vad [i din acelea ale târgurilor sau bâlciurilor în total 30 000 de m\rci. Acela[i
are 15 000 de m\rci de la oaspe]ii str\ini din Transilvania ai regelui. Acela[i are un venit anual
de 25 000 de m\rci din a treia parte a sa pe care o are de la cei [aptezeci [i doi de comi]i ai
s\i […] Fiecare din cei [aptezeci [i doi de comi]i g\zduie[te odat\ pe an pe regele Ungariei [i
înainte de a se ridica de la mas\ îi d\ruie[te o sut\ de m\rci, iar unii dintre ei dou\ sute de
m\rci. Din acestea se presupune, socotind c\ regele prime[te cel pu]in suma de 10 000 de
m\rci [i afar\ de aceasta regina [i fiii regelui primesc daruri mari în argint, în postavuri, în
m\t\suri [i în cai. Poporul ]\rii asigur\ regelui între]inerea sa complet\.
(DIR, C., I, p. 10)
Bula de aur a regelui Andrei al II-lea (1222)
În numele Sfintei Treimi una [i nedesp\r]it\. Andrei, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei
[…] Deoarece atât libert\]ile nobililor regatului nostru, cât [i ale altora, ce le fuseser\ date de
1 Bela al IV-lea (1235–1270)
2 Bela al III-lea (1172–1196), bunicul lui Bela al IV-lea.
3 Sate aflate în zona Gherla–Dej–Cluj.
4 Episcopii aflati sub jurisdic]ia unui arhiepiscop. În regatul Ungariei existau dou\ arhiepiscopii: Strigoniu [i Kolocsa

(Calocea).
5 Marca era o unitate de greutate [i avea de regul\ `ntre 200 [i 300 de grame.
6 Este vorba probabil de regele Bela al III-lea (1172–1196).
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sfântul rege {tefan1, fuseser\ mic[orate de multe ori prin puterea unor regi […] dorind noi s\
împlinim întru totul cererea lor […] le d\m […] libert\]ile ce le-au fost date de sfântul rege [i
orânduim [i alte lucruri folositoare pentru îndreptarea st\rii regatului nostru, dup\ cum
urmeaz\:
În fiecare an vom fi datori s\ ]inem s\rb\toarea sfântului rege la Alba Regal\2 afar\ de
când am fi împiedica]i de grija unor treburi grele sau de boal\. Iar dac\ noi nu vom putea s\
fim de fa]\, palatinul3 se va înf\]i[a neap\rat acolo pentru noi, pentru ca în locul nostru s\
asculte pricinile noastre [i to]i slujitorii care vor voi s\ se adune acolo în chip slobod.
Mai voim ca nici noi, nici urma[ii no[tri, nicicând s\ nu prind\ sau s\ nimiceasc\ pe
slujitori în folosul vreunui potentat, decât dac\ mai înainte ei au fost chema]i [i au fost
osândi]i pe cale de judecat\.
De asemenea, nu vom porunci s\ se strâng\ nici o dare [i nici s\ se ia dinari liberi. Nu ne
vom g\zdui în prediile slujitorilor, nici în casele [i satele lor, decât dac\ vom fi chema]i. Vom
porunci ca de la oamenii bisericilor acelora s\ nu se ia nici o dare.
Dac\ vreun slujitor va muri f\r\ a l\sa vreun fiu, fiica va dobândi a patra parte din averea
sa, iar cu privire la rest va hot\rî cum va voi el. Iar dac\, surprins de moarte, nu va putea
hot\rî, atunci restul îl vor primi rudele sale cele mai apropiate. {i dac\ nu va avea nici un fel
de rude, îl va dobândi regele. […]
Dac\ vor veni în regat oaspe]i, adic\ oameni buni, ei nu vor fi în\l]a]i la dreg\torii f\r\
sfatul ]\rii. […]
Nu vom d\rui pe veci ca predii sau mo[ii comitate întregi sau orice alte dreg\torii.
Comi]ii c\m\rii, schimb\torii de bani, slujba[ii s\rii [i strâng\torii v\milor s\ fie nobili ai
regatului, s\ nu poat\ fi ismaeli]i4 [i evrei.
Nu se vor d\rui mo[ii oamenilor din afara regatului, iar dac\ vreunele au fost d\ruite sau
vândute, se vor înapoia locuitorilor regatului pentru a fi r\scump\rate. […]
(DIR, C, I, p. 189–192)
Cnezate [i voievodate române[ti la sud de Carpa]i — Diploma cavalerilor
ioani]i (1247)
În numele Sfintei Treimi una [i nedesp\r]it\, Amin. Bela5, din mila lui Dumnezeu regele
Ungariei, Dalma]iei, Croa]iei, Ramei, Serbiei, Gali]iei, Lodomeriei [i Cumaniei de-a pururea.[…]
Dup\ o îndelungat\ sf\tuire cu frunta[ii [i baronii regatului nostru, ne-am oprit la
aceast\ hot\râre, luat\ dimpreun\ cu venerabilul b\rbat Rembald, marele preceptor al
caselor ospitalierilor din Ierusalim din p\r]ile de dincolo de mare, […] îi d\m [i îi d\ruim lui
[i prin dânsul numitei case, întreag\ ]ar\ a Severinului împreun\ cu mun]ii ce ]in de ea [i
cu toate celelalte ce atârn\ de ea, precum [i cu cnezatele lui Ioan [i Farca[ pân\ la râul Olt,
1 {tefan I cel Sfânt (997–1038).
2 20 august, zi de judecat\ a regelui.
3 Cel mai înalt dreg\tor al regatului.
4 Musulmani a[eza]i `n Ungaria.
5 Bela al IV-lea (1235–1270).
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afar\ de p\mântul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl l\s\m românilor a[a cum l-au
st\pânit ace[tia [i pân\ acum. […] {i mai îng\duim ca jum\tate din toate veniturile [i
foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la românii care locuiesc în ]ara Litua — în
afar\ de }ara Ha]egului cu cele ce ]in de dânsa — s\ le culeag\ sus-zisa cas\. Mai voim ca
sus-zi[ii români s\ ajute pe sus-zi[ii fra]i cu mijloacele lor ost\[e[ti întru ap\rarea ]\rii [i
înfrângerea [i pedepsirea atacurilor ce ni s-ar aduce de c\tre str\ini, iar din partea lor ace[ti
fra]i s\ fie datori la prilejuri asem\n\toare s\ le dea lor sprijin [i ajutor, pe cât le va sta în
putin]\. […] Pe lâng\ aceasta, am d\ruit amintitului preceptor [i prin dânsul casei ospitalierilor toat\ Cumania, de la râul Olt [i mun]ii Transilvaniei, sub acelea[i îndatoriri ce sunt
ar\tate mai sus cu privire la ]ara Severinului — în afar\ de ]ara lui Seneslau, voievodul
românilor, pe care le-am l\sat-o acelora, a[a cum au st\pânit-o [i pân\ acum — [i întru totul
sub acele îndatoriri, rânduite mai sus cu privire la ]ara Litua. Îns\ nu vrem s\ trecem cu vederea acest lucru, c\ de la intrarea în st\pânire a des-pomeni]ilor fra]i, timp de dou\zeci [i
cinci de ani, numita cas\ va strânge toate veniturile ]\rii Cumaniei în întregime, afar\ de
cele din sus-amintita ]ar\ a lui Seneslau, din care vor avea numai jum\tate din venituri [i din
foloase. […]
(DRH, D, I, p. 24–26)
R\zvr\tirea lui Litovoi împotriva regelui Ungariei (circa 1272–1279) —
dania regal\ pentru magistrul George (1285)
Ladislau1, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei […] voim s\ ajung\ la [tirea tuturor c\,
]inând seama de slujbele credincioase [i vrednice de r\splat\ pe care ni le-a adus nou\ magistrul Gheorghe, fiul lui Simion, dup\ moartea preaiubitului nostru tat\ de fericit\ pomenire2,
când am pus mâna pe frânele domniei, dovedind cu râvn\, în deosebitele r\zboaie ale regatului nostru, credin]\ fa]\ de coroana regal\, slujbe care ar cere prea mult\ vreme pentru a fi
povestite cu de-am\nuntul [i ar obosi dac\ le-am în[ira pe toate în aceast\ scrisoare, din cele
multe am hot\rât totu[i s\ fie însemnate câteva în cele de fa]\. […]
{i, în sfâr[it, când începusem noi a domni, fiind înc\ copil, dup\ moartea preaiubitului nostru tat\, iar voievodul Litovoi, împreun\ cu fra]ii s\i, în necredin]a sa, cuprinse pe seama sa o
parte din regatul nostru, afl\toare dincolo de Carpa]i, [i cu toate îndemnurile noastre nu s-a
îngrijit s\ ne pl\teasc\ veniturile ce ni se cuveneau din acea parte, l-am trimis împotriva lui pe
des-numitul magistru Gheorghe, care, luptând împotriva aceluia cu cea mai mare credin]\,
l-a ucis pe el, iar pe fratele lui, cu numele B\rbat, l-a luat în prinsoare [i ni l-a adus nou\. Pentru
r\scump\rarea acestuia, noi am stors o sum\ de bani foarte mare [i astfel, prin slujbele acelui
magistru Gheorghe, s-a a[ezat iar tributul ce ni se datora din acele p\r]i. […]
(DRH, D, p. 32–33)
Nota Bene: Datarea ac]iunii voievodului Litovoi este controversat\, istoricii propunând intervale
diferite: 1272–1282, 1277–1279, 1275–1276.
1 Ladislau al IV-lea Cumanul (1272–1290).

2 {tefan al V-lea (1270–1272).
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Campania lui Carol Robert de Anjou [i b\t\lia de la Posada (1330) —
relatarea Cronicii pictate de la Viena
În acela[i an în care a murit nevrednicul de pomenire Felician, adic\ în anul domnului
1330, regele [i-a adunat o mare oaste — nu îns\ toat\ puterea sa armat\, c\ci trimisese solda]i
la hotarele ]\rii în diferite expedi]ii împotriva numero[ilor s\i du[mani — [i la îndemnul voievodului ardelean Toma [i a lui Dionisie, fiul lui Nicolae, nepotul lui Ivanca, s-a dus în persoan\,
în luna lui septembrie, prin Severin în ]ara voievodului românilor, Basarab, ]ar\ care nu poate
fi locuit\ de un popor neobi[nuit cu ea, ca s\ alunge din aceast\ ]ar\ pe Basarab, sau cel pu]in
s\ dea în posesiune ]ara aceluia unuia dintre curtenii s\i, cu toate c\ voievodul pl\tise întotdeauna cu credin]\ darea cuvenit\ maiest\]ii sale regelui.
Dup\ ce regele a cuprins Severinul [i fort\rea]a lui, le-a încredin]at toate numitului Dionisie
împreun\ cu demnitatea de ban. F\cându-se aceasta, Basarab a trimis la rege o solie vrednic\
de toat\ cinstea ca s\-i spun\ regelui: „Fiindc\ voi, rege [i st\pân al meu, v-a]i ostenit cu strângerea o[tirii, eu voi r\spl\ti osteneala voastr\ cu 7000 de m\rci de argint [i v\ voi l\sa în pace
[i Severinul cu toate cele ce ]in de el, pe care acum cu puterea le ]ine]i în mâinile voastre. Pe
deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi pl\ti cu credin]\ în tot anul. {i nu
mai pu]in voi trimite la curtea voastr\ pe unul dintre fiii mei, pentru ca s\ serveasc\ pe banii
mei [i pe cheltuiala mea, numai s\ v\ întoarce]i înd\r\t cu pace [i s\ înconjura]i primejdia persoanelor voastre, pentru c\ dac\ veni]i [i mai mult înl\untrul ]\rii, nu ve]i putea nicidecum s\
înconjura]i primejdia“. Regele auzind acestea, cu mintea trufa[\, a izbucnit fa]\ de soli cu
urm\toarele vorbe, zicându-le: „S\ spune]i a[a lui Basarab c\ el e p\storul oilor mele [i eu din
ascunzi[urile sale de barb\ îl voi scoate.“ […]
Regele a ajuns pe o cale oarecare cu toat\ oastea sa, dar calea aceasta era cotit\ [i închis\
de amândou\ p\r]ile de râpe foarte înalte de jur împrejur, [i pe unde aceast\ cale era mai
larg\, acolo românii în mai multe locuri o înt\riser\ împrejur cu pris\ci. Iar regele [i to]i ai s\i,
negândindu-se în adev\r la a[a ceva, mul]imea nenum\rat\ a românilor sus pe râpe a alergat
din toate p\r]ile [i a aruncat s\ge]i asupra oastei regelui care se g\sea în fundul unei c\i
adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curând un fel de corabie strâmt\, unde din
pricina înghesuielii cei mai sprinteni cai [i osta[i c\deau din toate p\r]ile în lupt\. […]
C\deau tineri [i b\trâni, principi [i nobili f\r\ nici o deosebire. C\ci aceast\ trist\ întâmplare a ]inut mult de la ziua a [asea a s\pt\mânii pân\ la ziua a doua a s\pt\mânii viitoare1,
în care zile solda]ii ale[i se izbeau unii de al]ii precum în leag\n se leag\n\ [i se scutur\ pruncii
sau cum se clatin\ trestiile de vânt. {i a fost aici un cumplit dezastru, c\ci au c\zut o mul]ime
de osta[i, de principi [i de nobili [i num\rul lor nu se poate socoti, din ziua a [asea, în
preziua sfântului Martin2 [i dup\ aceea în cea urm\toare. […]
Iar regele î[i schimbase însemnele armelor sale, cu care s-a îmbr\cat Deseu, fiul lui
Dionisie, pe care crezându-l românii a fi însu[i regele, l-au omorât cu cruzime. {i însu[i regele
abia a sc\pat cu câ]iva in[i. […]
(Popa-Lisseanu, XI, p. 233–236)
1 De vineri pân\ luni.
2 Inadverten]\ cronologic\: în 1330 ziua episcopului Martin a c\zut duminic\, 11 noiembrie, deci ziua a sasea a

s\pt\mânii, vinerea în calendarul catolic, nu a fost preziua s\rb\torii amintite.
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Dania regelui Ludovic I pentru Drago[, fiul lui Gyula (1360)
Ludovic1, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalma]iei, Croa]iei, Ramei, Serbiei,
Gali]iei Lodomeriei, Cumaniei [i Bulgariei, principe de Salerno [i domn al ]inutului Muntelui
Sant'Angelo, tuturor credincio[ilor întru Hristos, celor de acum ca [i celor viitori, care vor lua
cuno[tin]\ de cele de fa]\, mântuire întru mântuitorul tuturor.
În\l]imea regeasc\ obi[nuie[te s\ ridice pe o treapt\ mai înalt\ pe supu[ii s\i, pentru ca,
prin aceasta, coroana [i tronul regesc s\ se înal]e [i num\rul credincio[ilor s\ sporeasc\.
Drept aceea, prin aceste rânduri voim s\ ajung\ la cuno[tin]a tuturor c\ în\l]imea noastr\,
aducându-[i aminte de feluritele fapte de credin]\ [i de preastr\lucita vrednicie a credincioaselor slujbe ale lui Drago[, fiul lui Gyula, credinciosul nostru român din Maramure[, slujbe
pe care [tim c\ le-a f\cut [i le-a adus maiest\]ii noastre, potrivit cu cerin]ele st\rii [i putin]ei lui,
în cele mai multe treburi [i r\zboaie ale noastre, încredin]ate [i date în seama lui, [i mai cu osebire în rea[ezarea ]\rii noastre, a Moldovei, potrivit iscusitei sale vrednicii, când a întors cu veghetoare grij\ [i cu neobosit\ str\danie pe calea statornicei credin]e ce trebuie p\strat\ c\tre
coroana regeasc\ pe mul]i români r\zvr\ti]i, r\t\ci]i din calea credin]ei datorate; voind noi pentru sus-pomenitele lui vrednice slujbe s\-l r\spl\tim cu un dar regesc, pentru ca [[i] ceilal]i,
v\zând aceasta, s\ fie îndemna]i mai cu u[urin]\ la împlinirea faptelor datoratei credin]e [i s\
înve]e s\ slujeasc\ cu [[i] mai mult\ râvn\ sub un principe sl\vit, am dat, am d\ruit [i am
h\r\zit sus-zisului Drago[, [i, prin el, lui Gyula [i Lad, fiii s\i, [i oric\ror mo[tenitori [i urma[i ai
lor, în temeiul unei noi danii a noastre, ca un fel de r\splat\ cuvenit\ slujbelor [sale], ni[te sate
române[ti ale noastre numite Zalatina, Breb, Kopacsfalva, Dese[ti, H\rnice[ti [i Sat-{ugatag,
afl\toare în Maramure[, cu toate roadele lor, cu veniturile noastre din quinquagesim\ 2, cu
d\rile, îndatoririle [i cu toate celelalte folosin]e, ca s\ le st\pâneasc\, s\ le ]in\ [i s\ le aib\ pe
veci [i nestr\mutat, ba chiar le d\m [i le h\r\zim prin ocrotirea pri-vilegiului nostru de fa]\, f\r\
v\t\marea drepturilor altora. {i [mai] poruncim [i hot\râm cu regeasc\ putere ca zisul Drago[
[i fiii s\i [i mo[tenitorii lor s\ se bucure [i s\ se foloseasc\ pe veci, dimpreun\ cu numitele lor
sate, de întreaga acea însu[ire de nobil, de care se [tie c\ se folosesc [[i] ceilal]i nobili adev\ra]i,
dintâi [i fire[ti ai regatului nostru, care lupt\ sub steagul regesc, cu îndatorirea totu[i ca acel
Drago[ [i fiii s\i [i mo[tenitorii lor s\ fie ]inu]i a ne p\stra de-a pururi nou\ [i urma[ilor no[tri,
cu nestr\mutat\ supunere, închinarea unei curate credin]e.
(DRH, D, p. 77–78)
Dania regelui Ludovic I pentru Balc — constatarea pierderii Moldovei de
c\tre regatul Ungariei (1366)
[…] Drept aceea, prin aceste rânduri voim s\ ajung\ la cuno[tin]a tuturor c\, întorcându-ne c\ut\tura privirii noastre spre viteazul b\rbat Balc, fiul lui Sas, voievodul nostru maramure[ean, iubitul [i credinciosul nostru, [i rechemând în amintirea în\l]imii noastre nem\suratele lui slujbe, prin care aceasta s-a f\cut pl\cut maiest\]ii noastre, în tot timpul de când
s-a al\turat maiest\]ii noaste, cu o dragoste atât de fierbinte, încât p\r\sindu-[i [i l\sându-[i
1 Ludovic I de Anjou, rege al Ungariei, 1342–1382.
2 quinquagesima = cincizecimea, darea din oi datorat\ de români regelui.
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în urm\ p\rin]ii s\i scumpi [i foarte multe rude ca [i toat\ averea lui, a venit din ]ara noastr\
moldoveneasc\ în regatul nostru al Ungariei în sânul iubirii noastre, aducându-ne slujbele ce
a v\zut el cu înn\scuta sa iscusin]\ c\ sunt spre folosul sporirii cinstei [i puterii noastre. Iar
noi, aducându-ne aminte de acestea [i de alte preastr\lucite vrednicii ale slujbelor sale, pe care
am [tiut c\ acesta le-a împlinit cu grij\ [i iscusin]\ în chipul de mai sus, cu râvna celor mai mari
st\ruin]e, oriunde [i mai cu osebire în zisa noastr\ ]ar\ moldoveneasc\, nu f\r\ v\rsarea sângelui s\u însu[i [i îndurarea de r\ni cumplite [i cu moartea crud\ a fra]ilor [i rudelor sale [i a
multor slujitori de ai lui, [i pe care [slujbe] [tim c\ le împline[te [i acum [i credem cu t\rie c\
le va împlini [i în viitor, [i socotind din parte-ne c\ se cuvine s\ se dea r\spl\]i vrednice celui
vrednic, [i r\spl\]i mari celor mari, [i ca o r\splat\ însemnat\ s\ întremeze [i s\ învioreze trudnicile osteneli, ca un semn al iubirii noastre osebite [i ca o dovad\ de dragoste, cu buna învoire
[i încuviin]are a prealuminatei principese, doamna Elisabeta, regina Ungariei, mama noastr\
preaiubit\, [i dup\ îndelungat\ sf\tuire cu prela]ii [i baronii regatului nostru am dat, am d\ruit
[i am h\r\zit pomenitului voievod Balc [i, prin el, lui Drag, Dragomir [i {tefan, fra]ii lui buni [i
tuturor mo[tenitorilor lor [i urma[ilor lor, ca s\ le st\pâneasc\ s\ le ]in\ [i s\ le aib\, pe veci
[i nestr\mutat, în acelea[i adev\rate [i veci hotare, în care au fost ]inute [i st\pânite pân\
acum, f\r\ v\t\marea drepturilor altora, mo[ia numit\ Cuhea, ce se afl\ în ]ara noastr\ a
Maramure[ului,[…] trecut\ în mâinile noastre rege[ti de la voievodul Bogdan [i fii s\i, necredincio[i învedera]i ai no[tri, pentru blestemata lor vin\ de necredin]\, din aceea c\ acel
Bogdan [i fii s\i, fulgera]i de diavol, du[manul neamului omenesc — care, r\nindu-le greu
inima cu s\ge]ile [sale] înveninate de viclenie [i în[el\ciune, i-a îndemnat de mai multe ori s\
se abat\ de la calea adev\rului [i de la statornicia credin]ei datorate — plecând pe ascuns din
zisul nostru regat al Ungariei în sus-pomenita noastr\ ]ar\ moldoveneasc\, uneltesc s\ o
p\streze spre paguba maiest\]ii noastre; drept care noi, pentru ca nebunia lor s\ nu fie cumva
pild\ altora, care ar cuteza fapte asem\n\toare, am lipsit [i despuiat cu totul, ca pe ni[te
nevrednici, pe acel Bogdan [i fiii s\i sus-zi[i de sus-numitele mo[ii.
(DRH, D, p. 82–83)
Nota Bene: Diferen]a dintre cele dou\ diplome pune clar în eviden]\ pierderea Moldovei de c\tre
coroana maghiar\. Dac\ în prima diplom\ Drago[ a „rea[ezat ]ara noastr\, a Moldovei“ [i a „întors […]
pe calea statornicei credin]e […] c\tre coroana regeasc\ pe mul]i români r\zvr\ti]i“, în a doua diplom\,
Balc fuge din Moldova, î[i pierde avutul, rudele, prietenii [i se refugiaz\ în Ungaria. În plus, „necredinciosul“ Bogdan [i fiii s\i „uneltesc s\ o p\streze [Moldova] spre paguba maiest\]ii noastre“ ceea ce
demonstreaz\ c\ în octombrie 1366 regalitatea maghiar\ nu mai st\pânea Moldova.

Formarea statului moldovean în viziunea cronicarului Ioan, arhidiacon de
Târnava (mijlocul secolului al XIV-lea)
Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramure[, adunând în jurul s\u pe
românii din acel district, trecu pe ascuns în ]ara Moldovei, supus\ coroanei regatului ungar,
dar lipsit\ de locuitori de mult\ vreme datorit\ vecin\t\]ii t\tarilor [i, cu toate c\ a fost lovit
de multe ori de armata regelui, crescând mult num\rul locuitorilor români, acea ]ar\ a crescut [devenind] un stat. Îns\ voievodul pe care-l alegeau românii din acea ]ar\ se recuno[tea
drept vasal al regelui Ungariei, obligându-se s\ pl\teasc\ censul la timpul obi[nuit.
(Johannes de Thurocz, Cronica Hungarorum, ed. E. Galantai [i J. Kristo, Budapesta, 1985, p. 185)
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Letopise]ul de la Putna despre primii domni ai Moldovei
Povestirea pe scurt despre domnii Moldovei.
De la facerea lumii în anul 6867[1359], de atunci, cu voia lui Dumnezeu, s-a început ]ara
Moldovei: a venit Drago[ voievod din ]ara Ungureasc\, din Maramure[, la vân\toare dup\ un
bour [i a domnit 2 ani.
{i a domnit fiul lui Sas, 4 ani.
{i a domnit Bogdan, 4 ani.
{i a domnit fiul lui, La]co, 8 ani.
{i a domnit fiul Mu[atei, Petru, 16 ani.
{i a domnit fratele lui, Roman, 3 ani.
{i dup\ dânsul a domnit fratele lui, {tefan, 7 ani.
{i a domnit Iuga 2 ani.
În anul 6907 [1399]1 a venit la domnie Alexandru voievod [i a domnit 32 de ani [i 8 luni.
Ilia[, întâiul lui fiu, a domnit 2 ani [i 9 luni singur, iar cu fratele s\u, {tefan, au domnit
împreun\ 7 ani. A prins {tefan voievod, pe fratele s\u Ilia[ [i l-a orbit. Iar {tefan voievod, singur, a domnit 5 ani.
{i i-a t\iat capul Roman voievod [i a domnit Roman voievod, fiul lui Ilia[, un an.
A domnit Petru voievod, fiul lui Alexandru voievod, un an. {i el a dat cetatea Chilia
ungurilor.
{i a domnit Ciub\r 2 luni.
A domnit Alex\ndrel, fiul lui Ilia[ voievod, 4 ani. {i în vremea lui a fost binecuvântat prea
sfin]itul chir Theoctist ca mitropolit de patriarhul Nicodim al ]\rii Sârbe[ti, în vremea bine
credinciosului despot Gheorghie2.
{i a murit la Cetatea Alb\, în anul 6962 [1454] august 26.
A domnit Bogdan voievod, fiul lui Alexandru voievod, tat\l lui {tefan voievod, 2 ani. {i i-a
t\iat capul Petru numit Aron, la R\useni.
A domnit Aron 2 ani. {i în vremea lui s-a început darea turceasc\. {i dup\ câtva timp i-a
t\iat capul {tefan voievod.
(Cronicile slavo-române, p. 60–61)
Nota Bene: ~n lumea medieval\, memoria istoric\ este foarte scurt\ [i selectiv\. La un secol de la
`nceputurile statului moldovean, tot ce se mai consemneaz\ sunt numele [i, cu aproxima]ie, durata
domniei, inclusiv pentru Alexandru cel Bun, care este bunicul lui {tefan cel Mare.

Titlul lui Roman I (1392)
Marele singur st\pânitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman voievod, st\pânind }ara
Moldovei de la munte pân\ la mare. […]
(DRH, A, I, p. 3)
1 Data 1399 pentru urcarea în scaun a lui Alexandru cel Bun este inexact\. Data exact\, dup\ documente, 1400.
2 Gheorghe Bracovici, despotul Serbiei (1427–1456).
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Titlul lui Mircea cel B\trân — Danie c\tre m\n\stirea Cozia (1404–1406)
Eu cel întru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul [i la Hristos iubitorul [i binef\c\torul, Io
Mircea mare voievod [i domn, din mila lui Dumnezeu [i cu darul lui Dumnezeu1, st\pânind [i
domnind peste toat\ ]ara Ungrovlahiei2 [i al p\r]ilor de peste mun]i, înc\ [i c\tre p\r]ile
t\t\re[ti3, [i Amla[ului [i F\g\ra[ului her]eg4 [i domn al banatului Severinului [i pe amândou\
p\r]ile pe toat\ Podunavia5, înc\ [i pân\ la Marea cea Mare [i st\pânitor al cet\]ii
Dârstorului6. […]
(DRH, B, I, p. 64)
Grigore Ureche despre originea limbii române[ti [i despre institu]iile Moldovei
Pentru limba noastr\ moldoveneasc\
A[i[derea [i limba noastr\ din multe limbi este adunat\ [i ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur, m\car c\ de la Râm ne tragem, [i cu ale lor cuvinte ni-s
amestecate. Cum spune [i la predoslovia letopise]ului celui moldovenesc de toate pe rând:
Ce fiind ]ara mai de apoi ca la o slobozie, de prin prejur venind [i desc\lecând, din limbile
lor s-au amestecat a noastr\: de la râmleni, cele ce zicem latin\, pâine, ei zic panis, carne, ei
zic caro, g\in\, ei zic galina, […] f\meia, femina, p\rinte, pater, al nostru, noster [i altele
multe din limba latineasc\, c\ de ne-am socoti pe am\nuntul, toate cuvintele le-am
în]elege. A[i[derea [i de la frânci, noi zicem cal, ei zic caval, de la greci straste, ei zic strafas,
de la le[i prag, ei zic prog, de la turci, m-am c\s\torit, de la sârbi cracati]\ [i alte multe ca
acestea din toate limbile, carele nu le putem s\ le însemn\m toate. {i pentru aceasta se
cunoa[te c\ cum nu-i desc\lecat\ ]ara de oameni a[eza]i, a[a nici legile, nici tocmeala ]\rii
pe obiceiuri bune [i legate, ci toat\ dreptatea au l\sat-o pe acel mai mare, ca s\ o judece [i
ce i-au p\rut lui, ori bine, ori r\u, aceea a fost lege, de unde au luat [i voie a[a mare [i vârf.
Deci cumu-i voia domnului, de caut\ s\ le plac\ tuturor ori cu folos, ori cu paguba ]\rii, care
obicei pân\ ast\zi tr\ie[te.
(Ureche, p.61)

1 „Din mila lui Dumnezeu“ este o formul\ care afirm\ independen]a politic\ a celui ce nu recunoa[te alt st\pân
asupra sa decât divinitatea.
2 Ungrovlahia este numele }\rii Române[ti, folosit mai întâi în documente de provenien]\ extern\, pentru a face
deosebirea dintre aceast\ Vlahie de lâng\ Ungaria [i alte vlahii, precum Moldova sau cele din sudul Dun\rii.
3 Sudul Basarabiei.
4 Herzog, comite al Amla[ului [i F\g\ra[ului, conform ierarhiei regatului ungar. Cele dou\ ]\ri române[ti de dincolo de Carpa]i reprezint\ feude acordate domnilor munteni în schimbul jur\mântului de vasalitate prestat regilor
maghiari.
5 Dobrogea.
6 Silistra.
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Sistemul politic al principatului Transilvaniei
A. Jur\mântul principelui Gabriel Bathory (1608)
Eu, Gabriel Bathory,1 principe ales al ]\rii Transilvaniei, domn al p\r]ilor Ungariei [i comite al
secuilor etc. jur pe Dumnezeul cel viu, pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh, pe întreaga Sfânt\
Treime, c\ în imperiul meu [i în ]ara amintit\ voi respecta pe domnii magna]i, pe nobili [i cavaleri, s\cuimea ora[elor îngr\dite [i cele de câmp existente, [i în general toate na]iunile,
ordinele [i st\rile, în religiile recepte, în alegerea liber\ cu privire la principat, în libera pronun]are
a votului [i a voin]ei lor, în libert\]ile, legile [i obiceiurile lor consfin]ite. Voi respecta [i voi face
s\ fie respectate decretul regelui Sfântul Andrei,2 decretul scris al Ungariei, dona]iunile principilor dinaintea mea, cesiunile, privilegiile, promisiunile, asigur\rile, aprob\rile [i cu men]inerea
drepturilor altora, articolele din trecut [i de acum [i cele viitoare, întrucât nu au fost casate, dup\
con]inutul decretului sau articolului; tuturor, f\r\ considerarea persoanei, dup\ puterile mele, voi
servi legi drepte [i voi face execut\ri demne, nu voi sup\ra pe nimeni, nici nu voi sup\ra prin al]ii,
nici în persoana sa, nici în proprietatea sa, nici în vitele sale, f\r\ lege, nu voi l\sa nici pe al]ii s\
supere pe cineva dup\ puterile mele, [i nu voi introduce nici o înnoire în contra obiceiurilor bune
[i a libert\]ilor de demult ale acestei ]\ri; din contr\, voi face totul spre folosul [i binele general
al acestei s\rmane patrii [i a tuturor ordinelor din\untrul ei, precum [i pentru libertatea dup\
lege, dup\ puterea mea voi fi pentru aceasta cât timp m\ va ajuta Dumnezeu.
(Aprobatele, p. 63)
B. Politica principelui Gabriel Bathory împotriva st\rilor privilegiate (1608)
— relatarea cronicii lui Georg Kraus
Noi am aflat temeinic [i destul de am\nun]it, din cele `mf\]i[ate mai `nainte de acel autor3,
schimb\ri [i `ntâmpl\ri foarte ciudate [i primejdioase — vai Doamne! — poate toate st\rile ]\rii,
a fost ales ca principe Gabriel Barthory, cu n\dejdea c\ acesta va p\stra ]ara `n paz\ [i bun\
pace. ~ns\ […] el a p\c\tuit foarte r\u [i `n multe privin]e. De altfel, gândurile sale rele s-au
v\dit chiar de la prima lui sosire la Cluj [...] Numitul Bathory, luând la Cluj primul prânz cu
seniorii s\i, a `ntrebat la mas\ pentru ce a `mpresurat regele Ioan4 pe vremuri ora[ul Sibiu. Se
spune c\ el `nsu[i a r\spuns la acesta cu urm\toarele cuvinte: „Pentru c\ sa[ii au bani din
bel[ug5“ [i, dup\ pu]in timp a mai spus: „Apoi, domnilor, cine vrea s\ st\pâneasc\ Transilvania
s\-[i pun\ cheile ora[ului Sibiu `n buzunar [i-i va st\pâni pe sa[i dup\ pofta inimii“5. Care vorbe
fiind auzite de nobilul Baltazar Kornis, acesta ar fi spus pe ascuns domnilor care [edeau lâng\
el: „Domnilor, acest lotru cu adev\rat va `nghi]i Transilvania“5.
(Gheorghe Kraus, Cronica Transilvaniei (1608–1665), ed. G. Duzinchevici [i E. ReausM`rz\, Bucure[ti, 1965, p.7)
1 Gabriel Bathory a fost principe între 1608–1613.
2 Referire la Bula de aur din 1222 emis\ de regele Andrei al II-lea (1205–1235). ~n realitate, regele nu a fost sanc-

tificat.
3 Gheorghe Kraus (1607–1679), notar al ora[ului Sighi[oara, autor al mai multor lucr\ri istorice; a scris istoria
Transilvania `n perioada 1608–1665, izvor capital, redactat pe baza `nsemn\rilor unor predecesori, a relat\rilor
unor personalit\]i importante care au participat la evenimentele descrise.
4 Referire la asedierea Sibiului de c\tre regele Ungariei Ioan Zápolya.
5 Citatele sunt `n limba maghiar\ `n original.
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Raporturile dintre domn [i boieri
A. Modelul bizantin al autocra]iei suveranului — Înv\]\turile lui Neagoe Basarab
despre împ\r]irea dreg\toriilor de c\tre domn
[…] Dac\ vrea s\ pun\ pe cineva în dreg\torie, s\-l puie pe fiecare dup\ cum se potrive[te
fiec\ruia. A[a se cuvine, dac\ vre]i s\ a[eza]i pe dreg\torii vo[tri în dreg\toria voastr\, nu
dup\ p\rtenire [i pentru înrudire. Pentru c\ dac\ vor avea unii o mul]ime de rude, sau dac\
vor fi unii [i dintre rudele voastre, atunci s\ le da]i mai mult\ putere, pentru c\ sunt rude sau
celor ce vor fi rudele domnilor vo[tri? Pentru c\ cel ce este domn adev\rat, nu i se cuvine s\
aib\ rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s\race [i se vor trudi pentru voi cu
slujb\ dreapt\ [i bun\, iar voi s\-i da]i înapoi [i s\ ave]i grij\ numai de cei cu rudenie? Sau
astfel spun [i al]ii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s\ ne dai s\ fim în urma celor s\raci.
Dar dac\ ve]i avea o mul]ime de rude [i vor fi plini de neomenie [i de nebunie, sau dac\ v\
vor fi [i rude, dar vor fi nevrednici? Sau [i dintre fiii de boieri, chiar dac\ p\rin]ii lor au fost
buni [i ei sunt nevrednici la ce ve]i avea nevoie de ei? {tii c\ nu te-au uns pe tine ca domn ei,
ci te-a uns Dumnezeu, ca s\ fii drept fa]\ de to]i.
În adev\r, dac\ cei de neam mare sau dintre rudele voastre sau dintre fiii de boieri vor fi
buni [i destoinici, este bine s\ fie acela în dreg\torii. Nu am spus eu c\ va fi r\u, ci e bine s\
fie a[a, pentru c\ se cuvine s\ fie [i a fost [i mai înainte.
Îns\ pe cei s\raci care se trudesc cu slujba voastr\ pe ace[tia s\ nu-i pune]i mai prejos de
fiii de boieri, ci s\ fie al\turi de dân[ii, pentru c\ [i de ace[tia ve]i avea nevoie cândva, dup\
cum [i lor le va fi cu putin]\ din mâinile lor.
Dac\ va fi dintre ace[ti s\raci unul mai bun decât cei de neam mare sau din rudele
voastre sau din fiii de boieri s\ nu da]i acestora locul cel mai de cinste la p\rtenire pentru cel
nevrednic, ci da]i-l celui vrednic, chiar dac\ este s\rac. {i dac\ va p\zi dreg\toria cu cinste se
cuvine s\ fie în mai mare cinste cel s\rac [i s\ aib\ cinste mai mare decât cei dintre boieri, dar
nedestoinici. Cu cinste s\ fie sau dintre boieri, sau dintre cei s\raci. […]
(Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie, fragmentul VI. Cronicile slavoromâne din sec. XV–XVI. Publicate de Ion Bogdan, edi]ie rev\zut\ [i completat\ de
P.P. Panaitescu, Ed. Academiei R.P.R., Bucure[ti, 1959, p. 277–278)
B. Viziunea boiereasc\ asupra domnului ideal — Miron Costin despre domnia lui
Radu Mihnea în Moldova (1616–1619, 1623–1626)
Fost-au acest domn, Radul-vod\, deplin la toate [i întreg la fire. Cuvântul ce-l gr\ia ca o
pravil\ era tuturora, judec\]ile cu mare dreptate [i socoteal\, f\r\ f\]\rie, cu cinste […]. Avea
acest cuvânt: „Domnul fiecare, când judec\ pe un boier cu un curtean, ochii domnului s\ fie
pe boier, iar\ jude]ul pe calea sa s\ mearg\. {i a[a, când se pâr\[te un curtean cu un ]\ran,
mai de cinste s\ fie curteanul [i la cuvântul, [i la c\ut\tura domnului, iar\ nu ab\tându-se
jude]ul din calea sa cea dreapt\“. […] Zicea de multe ori: „Nimic nu oc\r\[te pe domn a[a ca
cuvântul nest\t\tor“. Pentru boieri zicea: „De mare folos [i cinste este domniei [i ]\rii boierinul în]elept [i avut, c\ dac\ are domnul cinci-[ase boieri avu]i, nici de o nevoie a ]\rii nu se
teme“. Cu boierul ca c-un boier, cu slujitorul ca c-un slujitor, cu ]\ranul ca c-un ]\ran f\cea
voroave, [i tot cu blânde]e [i cu mare în]elepciune […].
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Boierii la mare cinste-i avea [i zicea: „Pe un om, dac\-l boiere[te domnul, nu încape s\-l
suduiasc\. De nu se poart\ cum se cade unui boier, s\-l scoa]\ [i s\ puie altul în loc, iar\ a-l
sudui, sau s\ nu i se treac\ cuvântul gr\it cu cale, nu se cade“.
(Costin, l, p. 66–67)
Consens [i confruntare între domn [i boieri — exemplul domniei lui
Constantin Brâncoveanu
A. Însc\unarea ca domn prezentat\ de Letopise]ul cantacuzinesc (1688)
Plinindu-se […] octombrie 29 de zile, cursul anilor 7197, luni diminea]a la dou\ ceasuri din
zi, prist\vitu-s-au {erban vod\1, dându-[i fericitul suflet în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu
s\-l pomeneasc\! Deci întâmplându-se la prist\virea lui p\rintele mitropolitul Theodosie [i
frate-s\u Constantin Cantacuzino, ce-au fost mare stolnic, [i to]i boierii, numaidecât merser\
la sfânta mitropolie [i poruncir\ de se strânser\ to]i c\pitanii de pe la toate cetele [i mul]ime
de boieri mari [i mici din ]ar\ [i to]i negu]\torii. Atunci aduser\ pe un capugi ba[a2 turc,
Hamet aga, care era venit aici cu trebi împ\r\te[ti [i mai erau [i al]i agalari turci; aduser\ [i
pe p\rintele Dionisie, patriarhul }arigradului, [i a[a cu to]ii merser\ înaintea acelui ag\ turc
de-i spuser\ de moartea lui {erban vod\ [i-l întrebar\ de sfat, s\-i înve]e cum vor face. Atunci
acel ag\ turc împreun\ cu alal]i deter\ r\spuns întru auzul tuturor boierilor [i a tuturor slujitorilor la mari [i la mici ca f\r\ z\bav\ s\-[i ridice domn din ]ar\ s\ nu care cumva s\ se prinz\
vreo sminteal\ […].
Deci boierimea [i cu al]i cu to]i nu avur\ cum face într-alt chip, ci cu to]ii f\cur\ sfat [i
aleser\ dintre dân[ii pe un boier anume jupan Constantin Brâncoveanu, marele logof\t, de-l
ridicar\ s\ le fie domn, c\-l [tiau c\ este în]elept [i se tr\gea din odrasl\ domneasc\.
Atunci cu to]ii se închinar\ lui cu mare bucurie [i to]i cu un glas bun, ziser\: Într-un ceas
bun s\ ne fii m\ria ta domn pân\ la adânci b\trâne]i.
{i îndat\-l duser\ în sfânta mitropolie cu mare cinste, luându-l de mân\ p\rintele
Theodosie mitropolitul, pân\ l-au b\gat în sfântul altar, pe poarta cea mare împ\r\teasc\ [i
acolo l-au purtat împrejurul sfântului pristol, s\rutând masa cea sfânt\ [i evanghelia cea
dumnezeiasc\ [i cinstita cruce. {i închinându-se, au îngenunchiat înaintea pristolului, de i-au
citit deasupra capului molitvele de domnie patriarhul Dionisie [i l-au blagoslovit. {i a[a ie[ind
de acolo, l-au pus în scaun domnesc pân\ i-au cântat mnoga leta [mul]i ani tr\iasc\], mergând
toat\ boierimea de i-au s\rutat mâna.
Dup\ aceea ie[ind afar\, numaidecât purceser\ cu to]ii de merser\ la curtea domneasc\,
ie[indu-i în cale to]i preo]ii cu litie [i cu cânt\ri dumnezeie[ti, pân\ l-au b\gat în biserica
domneasc\, de au s\rutat sfintele icoane [i au [ezut în scaunul cel domnesc.
Atunci Constantin vod\ au strigat c\tre to]i boierii cu glas de bun\ cinste zicându-le: Iat\,
am ascultat eu rug\ciunea dumneavoastr\ de mi-am l\sat toat\ odihna [i toate mo[iile mele
[i mai mult f\r\ voia mea m-a]i ridicat domn. Acum dar\ se cade [i dumneavoastr\ s\ v\
ar\ta]i credin]a cea adev\rat\, cum c\ v\ ve]i afla toat\ vremea lâng\ noi cu slujb\ dreapt\
1 Este vorba de {erban Cantacuzino (1678–1688).
2 Capugi ba[a — dreg\tor otoman, trimis cu îns\rcin\ri speciale de c\tre sultan sau de c\tre marele vizir.
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[i credincioas\ [i ve]i face toate poruncile domniei f\r\ nici o îndoial\, precum [i noi ne
f\g\duim s\ ave]i dumneavoastr\ [i toat\ ]ara de la noi dreptate.
A[i[derea [i boierii r\spunser\: Cum de vreme ce au d\ruit Dumnezeu pe m\ria ta cu
domnia dup\ pofta noastr\, suntem bucuro[i foarte s\ ne d\m credin]a necl\tit\. {i câte
unul, câte unul, pe rând, fiind sfânta evanghelie a[ezat\ în mijlocul bisericii, puser\ mâinile
to]i pe dânsa, jurându-se [i legându-se cu numele marelui Dumnezeu, cum vor sluji domnului
lor, cu credin]\ [i cu mare dreptate, dând la mâna domnu-s\u [i o scrisoare a lor încredin]at\,
precum iaste mai sus scris.
Ispr\vindu-se de aceasta, cu to]i dimpreun\ se închinar\ [i ie[ind din biseric\, suindu-se to]i
în casele domne[ti, [ezând în cinstitul scaun, alergar\ c\tre dânsul to]i boierii mari [i mici [i
toate gloatele s\rutând mâna zicea: Într-un ceas bun s\ ne fii m\ria ta domn [i s\ ne
st\pâne[ti cu pace în toat\ via]a m\riei tale. {i aciia[ porunci Constantin vod\ tuturor
logofe]ilor domne[ti de scriser\ c\r]i pe numele lui în toate târgurile [i la toat\ ]ara, dând
veste de prist\virea lui {erban vod\ [i de domnie nou\ a lui Constantin vod\.
(Letopise]ul cantacuzinesc, p. 189–191)
B. Reprimarea opozi]iei boiere[ti (1689–1690)
Întru aceste vremi tulburate ce erau au trimis Constantin vod\ slujitor [i au luat dup\ la
casele lor pe Cârstea Scordoc ce fusese postelnic mare la {erban vod\ [i pe Oprea c\pitanu
[i pe Vlaicul arma[ul [i i-au închis la C\ld\ru[ani pe unii, iar pe al]ii la Snagov, ci pe Cârstea
postelnicul au trimis f\r\ z\bav\ de l-au omorât, iar cei doi au [ezut mult\ vreme la închisoare
[i i-au slobozit. Pricina mor]ii Cârstii alta n-au fost f\r\ decât numai c\ s-au certat cu
Brâncoveanul în boieriile lor, pentru lucru mai de nimic. Deci Brâncoveanul ]iind pizm\ ascuns\
[i venind la domnie, [i-au v\rsat mânia cu moarte ce l-au omorât.
Iar\[i într-aceste vremi au trimis Constantin vod\ pe V\c\rescul, v\taful de copii, la Craiova
de au prins pe {tefan Cioran, ce au fost sluger [i l-au adus la Bucure[ti, învinuindu-l precum
s-ar fi unit cu aga Constantin B\l\ceanul [i închizându-l la m\n\stirea Mihai vod\, au trimis
într-o noapte arma[ [i l-au sugrumat.
[…] Într-acest r\zboi au pierit B\l\ceanul1, vr\jma[ul lui Constantin vod\, [i i-au trimis
capul la Bucure[ti, puindu-l într-o suli]\, în curtea lui, în ziua de sânt\ M\rie.
(Radu Popescu, p. 191–192)
Divergen]e cu privire la raporturile de putere, între domn [i boieri în
Moldova (1711)
Atunci Iordache Ruset vornicul [i cu o seam\ de rude ale sale, cu Dumitra[co Racovi]\ hatmanul [i cu Savin Zmucil\ banul au început a ajunge cu cleveteli asupra lui Dumitra[co-vod\,
cum c\ nu este bine s\ fie domn ve[nic, pe neam, în Moldova, ci este bine s\ se schimbe dup\
cum va pofti ]ara, adic\ precum este [i acum domniile la turci.
1 Aga Constantin B\l\ceanu era ginerele fostului domn {erban Cantacuzino [i s-a al\turat austriecilor împotriva lui

Brâncoveanu. A fost ucis în b\t\lia de la Z\rnesti (1690).
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Deci împ\ratul1, oblicind de aceast\ poft\ a lor, au înv\]at pe Goloftin2 [i pe Rogojenschii
de au chemat pe to]i boierii ]\rii la gazda lor, în casele Dediului sp\tarul lâng\ cur]ile
domne[ti. {i au început a spune Goloftin cuvântul împ\ratului c\tre boierii Moldovii, cum
marele împ\rat sile[te s\ scoat\ aceast\ ]ar\ din robie, de sub mâna p\gânilor, [i nu-i trebuie
nimic de la dânsa s\ ia, ci voia s\-[i fac\ poman\ fiind cre[tini mânca]i de p\gâni. {i
domniile s\ nu se schimbe într-însa, s\ se fac\ cheltuial\ ca la p\gâni […].
{i auzind boierii aceste cuvinte, to]i s-au închinat [i au mul]umit.
Iar Iordache Ruset cu ceata lui, precum mai sus s-au zis, iar au început a striga c\ nu-i bine
s\ fie tot de un neam domn, ci s\ se schimbe. Deci o seam\ de boieri ]ineau partea lui
Dumitra[co-vod\ [i ziceau c\ nu-i bine s\ se schimbe domnii, ci s\ fie pe neam, s\ ias\
zavistia [i cheltuiala din ]ar\, iar Iordachi tot striga c\ iaste bine s\ se schimbe. {i se priciia ei
între ei înaintea lui Goloftin [i nu socotea c\ este lucru cu ru[ine. Atunci le-au r\spuns Goloftin
c\ într-alt chip nu se poate.
{i au ie[it boierii cu acest r\spuns [i s-au dus pe la gazdele sale. Atunci au priceput Goloftin
pe boierii Moldovei ce fel de oameni pizm\tori sunt [i cum nu se iubesc.
Sculatu-s-au Savin Zmucil\ banul, care era învoit cu Iordache Ruset, [i s-au dus la
Dumitra[co-vod\ [i la împ\ratul [i au spus toat\ taina lui Iordache. Deci împ\ratul s-au
mâniat [i au f\cut surghiun pe Iordache la Soroca, iar pe Savin Zmucil\ l-au f\cut Dumitra[covod\ postelnic mare.
(Neculce, p. 555–557)
Generalul habsburgic Heissler îl sfideaz\ pe Brâncoveanu (1690)
{i într-acest r\zboi3 au pierit [i Teleki generalul ungurilor Ardealului [i aga Constantin
B\l\ceanu, ginerele lui {erban Vod\ [i au prins viu pe Haizler generalul nem]ilor [i despre partea
turceasc\ înc\ au pierit pa[a seraschierul, iar Constantin Vod\ v\zând c\ biruiesc turcii pe nem]i
s-au pogorât cu sultanul în vale [i s-au împreunat cu Tukili. {i fiind to]i acolo atunci aduser\ pe
Haizler legat, c\ruia i-au zis Constantin-vod\: Jupâne Haizler, ]i-am adus oaspe]i, care ]i-am scris
c\-]i voi aduce, prime[te-i. Iar\ el r\spunse lui Constantin Vod\: Nu te bucura de aceast\ întâmplare, c\ de am pierdut noi r\zboiul, împ\ratul nostru mai are ca noi mul]i, ci te bucur\ de
vr\jma[ul t\u, de B\l\ceanu, c\ au pierit; c\ eu pentru ca s\-l mântuiesc pe dânsul am c\zut în
robie [i de sunt [i rob, ast\zi am c\zut în robie, iar tu e[ti rob de când te-au f\cut tat\-t\u. Deci
întrebând Constantin Vod\ unde au pierit B\l\ceanu, au trimis slujitori [i l-au adus acolo mort.
(Istoria T\rii Române[ti de la octombrie 1688 pân\ la martie 1717 (ed. Constantin
Grecescu), Bucure[ti, 1959, p. 31–32)
Nota Bene: Dincolo de spontaneitatea alterca]iei, Heissler îl consider\ pe Brâncoveanu „rob de când
te-au f\cut tat\-t\u“ deoarece acesta era supus sultanului otoman musulman, nebucurându-se deci de
„libertatea“ din lumea cre[tin\. Se cuvine remarcat [i faptul c\ autorul anonim al cronicii nu comenteaz\
deloc evenimentul, înregistrând doar cu secret\ bucurie felul în care a fost ofensat domnul.
1 Petru cel Mare al Rusiei (1682–1725), aflat la Ia[i cu prilejul campaniei antiotomane din 1711.
2 Gavril Ivanovici Golovkin, cancelarul Rusiei.
3 B\t\lia de la Z\rne[ti, unde trupele otomane, t\tare [i muntene, împreun\ cu curu]ii lui Imre Thököly, au învins
o armat\ austriac\.
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Primirea unui mare sol polon de c\tre domnul Moldovei Antioh Cantemir (1699)
Iar\ de iarn\, tot întru acel an, venit-au alt sol din Tara Le[easc\, mai mare, pe nume
Li[cinschii, voievodul Poznvschii, ce era ginere hatmanului Iablanovschii, al c\ruia un fecior, pe
nume Stanislav Li[cinschii, au ajuns de au fost crai în Tara Le[easc\ […].
Deci acel sol mare venea cu mult\ pohval\ [fal\] [i podoabe [i cu mul]i feciori de domni
le[e[ti. {i i-au ie[it Antioh-vod\ înainte pe Bahlui, cale de un ceas, [i a[a tot al\turea au venit
cu dânsul pân\ la gazda lui. {i apoi, a doua zi, Antioh-vod\ l-au poftit pe sol la curtea domneasc\, la cinste.
Deci acel sol se ]inea pre [foarte] mare, dup\ cum li se [i cade s\ se ]ie, c\ n-au c\lcare
de nimeni [i sunt nelipsi]i de cele trebuitoare, ce le trebuiesc, [i nu [tiu pedeapsa s\r\ciei
ace[tii lumi, ca noi. {i i-au r\spuns lui Antioh-vod\, de-i va ie[i înainte s\-l întâmpine la
jum\tate de sc\ri a cerdacului, va veni la cinste, iar de nu-i va ie[i înainte a[a, nu va veni. Deci
a[a s-au a[ezat: s\ se scoboare Antioh-vod\ pân\ la trei sc\ri [i solul s\ se suie iar pân\ la trei
sc\ri. {i la a [aptea scar\, unde este jum\tate, s\ se închine unul altuia; [i a[a, al\turea, s\
mearg\ pân\ în cas\. {i la b\ut tot o dat\ s\ bea amândoi […].
Deci i-au f\cut Antioh-vod\ mare cinste solului, [i au purces dup\ aceea solul de s-au dus
la }arigrad, pentru înt\rirea p\cii, pentru ca s\ fie pace ve[nic\ le[ii cu turcii.
(Neculce, p. 405–407)
Nota Bene: De observat felul cum Neculce, altfel partizan al unei domnii puternice [i adept al
familiei Cantemire[tilor, aprob\ faptul c\ solul polon, prin insisten]a sa ca domnul s\ coboare la jum\tatea sc\rii, marca simbolic inferioritatea domnului Moldovei în raport cu ceilal]i suverani europeni.

Genealogia ca form\ de consolidare a legitimi]\]ii politice — exemplul
Mavrocorda]ilor
A. Vi]a prea luminatului neam al prea în\l]atului [i milostivului domn Io Nicolae Alexandru
voevod prea bunul st\pânitorul }\rii Rumâne[ti1, care se trage din Alexandru vod\ cel Bun.
Alexandru vod\ cel Bun, care a fost trimis [i sol la soborul de la Floren]a2 [i a avut fiu
pe Ilia[ vod\. Ilia[ vod\ a avut fiu pe Alexandru vod\. Alexandru vod\, fiul lui Ilia[ vod\, a
avut fiu pe Bogdan vod\. Bogdan vod\ a avut fiu pe {tefan vod\ cel Bun. {tefan cel Bun
a avut doi fii, pe Bogdan vod\ [i pe Petru vod\ Rare[. Bogdan vod\ feciori a avut, iar
nepo]i n-a avut. Iar Petru vod\ Rare[ a avut fiu pe Ilia[ vod\. Ilia[ vod\ a avut fiu pe
Alexandru vod\, pe mo[ul despre mum\ al prea luminatului domn Nicolae Alexandru
vod\; c\ci Alexandru vod\ a avut fiic\ pe doamna Casandra. Doamna Casandra a avut fiic\
pe m\ria sa doamna Sultana. M\ria sa doamna Sultana are fiu pe m\ria sa prea luminatul [i în\l]atul domnul nostru Io Nicolae Alexandru voevod, pre carele l-a încoronat prea
puternicul D-zeu cu soarta domniei în ]ara Moldovei în dou\ rânduri [i aicea în }ara
Rumâneasc\ a[ijderea.
1 Nicolae Mavrocordat, domn al Moldovei (1709–1710, 1711–1715) [i }\rii Române[ti (1715–1716, 1719–1730).
2 Eroare: atunci când a avut loc conciliul de la Ferrara—Floren]a (1438–1445) Alexandru cel Bun nu mai era în

via]\. De altfel, textul lui Radu Popescu mai cuprinde [i alte erori factuale — de exemplu, Bogdan al II-lea nu era
fiul lui Alex\ndrel, ci al lui Alexandru cel Bun — care arat\ nivelul precar al cuno[tin]elor pe care cronicarii secolului
al XVIII-lea le aveau despre realit\]ile secolului al XV-lea.
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Dumnezeu cel milostiv s\-i adauge anii vie]ii m\riei sale pân\ la adânci b\trâne]i întru
îndelungat\ st\pânire.
(Radu Popescu, p. 215)
B. Radul-vod\1 f\când nunt\ cu fiul s\u Alexandru-vod\2, domnul muntenesc, au luat pe
fata lui Scarlat cel bogat de la }arigrad. Care se pomene[te într-alt rând mai sus, c\ a ]inut
Scarlat fata lui Ilia[-vod\ cel turcit3. {i având fata lui Scarlat albea]\ pe un ochi, n-a avut via]\
bun\ cu Alexandru-vod\. {i a trimis Scarlat firman împ\r\tesc de [i-a luat fata de dup\
Alexandru-vod\, de au dus-o la }arigrad, [i a dat-o dup\ un grammatic, anume Mavrocordat.
{i acel Mavrocordat a f\cut pe Alexandru Exaporitul4, [i Alexandru Exaporitul a f\cut pe
Nicolae-vod\, [i Nicolae-vod\ a f\cut pe Constantin-vod\, care a fost domn aici la noi în
Moldova, în anii de la zidirea lumii 7242 [1734], care se trage de pre str\moa[\-sa neam din
domnii cei vechi moldovene[ti.
(Neculce, p. 176)
Nota Bene: Dincolo de nepotrivirile de am\nunt dintre cei doi cronicari, este semnificativ faptul c\ amândoi au trebuit s\ includ\ în cronicile lor pasaje care s\ justifice drepturile la domnie ale Mavrocorda]ilor.

Biserica [i problemele religioase
Confruntarea dintre catolocism [i ortodoxie — soarta unui episcopat ortodox dup\ c\derea Constantinopolului (1205)
Inocen]iu episcopul, robul robilor lui Dumnezeu, c\tre venerabilul frate arhiepiscopul de
Calocea, mântuire [i binecuvântare apostolic\. Am fost în[tiin]a]i din partea ta c\ pe
p\mântul fiilor cnezului Bela5 se afl\ un oarecare episcopat pe care, cum nu e supus nici unei
mitropolii, vrei s\-l aduci la ascultarea scaunului apostolic [i s\-l a[ezi sub jurisdic]ia bisericii din
Calocea, dac\ noi î]i d\m învoirea noastr\ în aceast\ privin]\. Iar noi, încuviin]ând dorin]a ta,
pe cât putem, cu ajutorul domnului, î]i îng\duim prin autoritatea scrisorii de fa]\ ca, în cazul
c\ cele de mai sus sunt adev\rate, s\ ai voie s\ aduci acel episcopat la ascultarea scaunului
apostolic [i s\-l a[ezi sub atârnarea bisericii din Calocea. Totu[i s\ fii cu mult\ b\gare de seam\
ca acel episcopat s\ nu fie cumva supus bisericii din Constantinopol, deoarece, întrucât
aceast\ biseric\ din Constantinopol s-a reîntors de curând la unitatea scaunului apostolic, nu
vrem s-o lipsim de dreptul ei. Dat în a cincea zi înainte de nonele lui Mai [3 mai].
(DIR, C., I, p. 29)
Înfiin]area Mitropoliei Ungrovlahiei (1359)
Cel de prea bun neam, marele voievod [i domn a toat\ Ungrovlahia, întru Duhul Sfânt
prea adev\ratului fiu al smereniei noastre, domnul Alexandru6, împins de un gând cucernic [i
1
2
3
4
5
6

Radu Mihnea, domn al }\rii Române[ti (1611–1616, 1620–1623) [i al Moldovei (1616–1619, 1623–1626).
Alexandru Coconul, domn al }\rii Române[ti (1623–1627).
Ilias Rare[, domn al Moldovei în anii 1546–1551.
Alexandru Mavrocordat Exaporitul (1633-1709) a fost timp de trei decenii mare dragoman al Por]ii.
Zon\ neidentificat\ cu precizie.
Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, domnul }\rii Române[ti (numit\ Ungrovlahia în documentul patriarhului)
între 1352–1364.
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ar\tând mult\ dragoste [i supunere [i ascultare c\tre sfânta a lui Dumnezeu catoliceasc\ [i
apostoliceasc\ Biseric\, a cerut nu odat\, ci de mai multe ori prin scrisorile sale [i s-a rugat de
smerenia noastr\ [i de dumnezeiescul [i sfin]itul sinod de lâng\ dânsa, ca s\ fie de acum [i
în viitor întreaga lui st\pânire [i cârmuire sub jurisdic]ia [i conducerea preasfintei mari Biserici
a lui Dumnezeu, cea de sub p\storia noastr\ [i s\ primeasc\ un arhiereu hirotonisit de smerenia noastr\ [i f\când parte din dumnezeiescul [i sfin]itul sinod [i sa-l aib\ pe acesta ca legiuit
p\stor a toat\ Ungrovlahia spre binecuvântarea [i duhovniceasca alc\tuire a sa [i a fiilor s\i [i
a toat\ domnia sa.
Pentru aceea a [i chemat acum câtva timp pe apropiatul s\u, preasfin]itul mitropolit de
Vicina, prea cinstit, întru Domnul iubit frate [i împreun\ liturghisitor al smereniei noastre, chir
Iachint [i a primit cu cea mai mare bucurie binecuvântarea sa [i i-a ar\tat cuvenita supunere
[i cucernicie [i a cerut cu mare rug\minte, ca deocamdat\ s\ se str\mute acest preasfin]it
mitropolit de Vicina, care se arat\ a fi foarte bine primit de un asemenea mare voievod, în
Biserica a toat\ Ungrovlahia, iar dup\ moartea acestui mitropolit al Vicinei s\ se aleag\ altul
[i hirotonisit de preasfânta noastr\ mare Biseric\ a lui Hristos, s\-i fie trimis acolo ca p\stor [i
arhiereu legiuit a toat\ Ungrovlahia….
S\ fie deci de aci încolo, în toat\ vremea, zisul preasfin]it mitropolit a toat\ Ungrovlahia,
preacinstit întru Domnul iubit al nostru frate [i împreun\ liturghisitor, împ\rt\[indu-se [i
bucurându-se, ca [i de scaunul [i numele acesteia, tot a[a [i de însc\unarea din partea
sfin]itului sinod, ca un legiuit arhiereu restabilit în zisa preasfânt\ mitropolie a Ungrovlahiei,
dup\ rânduiala [i tipicul bisericesc, înt\rind pe cite]i din toat\ eparhia [i enoria lui, ridicând în
treapt\ ipodiaconi [i diaconi [i hirotonind preo]i, luând pe mâna sa [i toate drepturile, din
orice parte ar fi, care o privesc…
(DIR, B, veacul XIII–XV, p. 13–14)
Confesiune [i statut social în Transilvania — 1366
Ludovic, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei […] prin aceste rânduri voim s\ ajung\ la
cuno[tin]a tuturor c\, deoarece to]i nobilii ]\rii noastre Transilvania, credincio[ii no[tri, sufereau zi de zi nenum\rate neajunsuri din pricina seme]ei viclenii a tot felul de f\c\tori de rele,
mai ales români, afl\tori în acea ]ar\ a noastr\, [i din pricina felului lor de a fi [i de a se purta
f\r\ astâmp\r, de aceea din plin\tatea puterii noastre rege[ti [i din osebita noastr\ milostivire,
am dat acestor nobili credincio[i ai no[tri [i ai ]\rii noastre Transilvania, pentru a stârpi [i a
nimici din pomenita ]ar\ pe f\c\torii de rele de orice neam, mai ales pe români, acest drept,
ca orice om ce va fi învinov\]it în chip învederat de furt sau tâlh\rie sau alt\ fapt\ nelegiuit\,
chiar de n-ar fi fost prins asupra faptului, atunci când e învinov\]it, s\ poat\ fi dat mor]ii de
partea potrivnic\, potrivit legii, cu m\rturia a cincizeci de nobili, dac\ învinuitul este nobil, [i cu
m\rturia a cincizeci de oameni de rând dac\ învinov\]itul este om de rând. Acela îns\ care va
fi prins pe fa]\ c\ a f\ptuit vreuna din nelegiuirile de mai sus, s\ poat\ fi omorât de potrivnicul
s\u, potrivit legii, sub m\rturie a [apte oameni de o seam\ cu el. {i dac\ un român de rând
va fi învinov\]it sau prins pe fa]\, s\ se poat\ face dovad\ împotriva lui cu orice oameni de
rând [i, dimpotriv\, un român de rând s\ poat\ dovedi în chip legiuit pâra sa într-o
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împrejurare asem\n\toare, împotriva unui om de rând de alt neam, prin m\rturia unor români
de rând sau a altor oameni de rând; dac\ îns\ un român de rând învinov\]ind pe un nobil de
o nelegiuire f\cut\ pe fa]\, n-ar putea s\-[i dovedeasc\ pâra prin întregul num\r de nobili
cerut de lege, atunci s\ fac\ dovada cum poate, prin nobili sau prin cnezi sau prin oameni de
rând sau români, pân\ la num\rul deplin de cincizeci de nobili, când fiecare cneaz, înt\rit în
cneza-tul s\u printr-o scrisoare regeasc\ a noastr\, s\ fie socotit ca un adev\rat nobil, iar
cneazul de rând s\ fie socotit ca un jude s\tesc cu m\rturia de un fertun1, iar oamenii de rând
sau românii s\ fie primi]i la facerea pomenitei dovezi ca oameni cu m\rturie de jum\tate de
fertun [i în acela[i fel s\ poat\ dovedi [i un român de rând [i pâra sa împotriva unui nobil pe
care-l va fi prins pe fa]\ f\ptuind vreuna din aceste nelegiuiri. […].
(DIR, C, XIII, p. 161–162)
Diversitatea practicilor religioase — m\rturia lui Bartolomeu de Alverna
(1379–1382)2
„Acestea sunt gre[elile [i ereziile schismaticilor [i ereticilor sârbi, bulgari [i valahi din regatul Ungariei“3
În primul rând, ei nu cred c\ Duhul Sfânt purcede de la Tat\l [i de la Fiul, ca [i grecii, dar
nu cred în autoritatea doctorilor greci [i vorbesc în mod confuz despre aceasta.
În al doilea rând, ei nu cred c\ sfânta Biseric\ catolic\ [i apostolic\ este una [i spun c\
fericitul Petru [i urma[ii s\i nu sunt conduc\torii cre[tin\t\]ii, ci fiecare apostol [i patriarh
exist\ cu aceea[i autoritate.
În al treilea rând, afirm\ c\ fiecare om se poate mântui în ritul s\u, pentru c\ ar fi imposibil ca Dumnezeu s\-i fi condamnat pe to]i ceilal]i oameni care nu sunt cre[tini.4
În al patrulea rând […] fiecare pl\smuie[te cuvintele dup\ cum i se pare [i în timp ce îl
scufund\ cu capul în ap\ pe cel care este botezat, unul cite[te: Ferici]ilor c\rora […], altul:
Strope[te-m\5, un altul cite[te: Cât timp vei fi botezat îl vei purta pe Hristos, iar altul spune
de trei ori: Aleluia, altul: Se boteaz\ robul lui Dumnezeu cu numele sfântului Petru sau
Dumitru, dup\ cum vrea s\ aib\ numele. {i cu greu vei g\si din dou\zeci de preo]i, doi, care
1 M\rturie de mic\ valoare, un fertun reprezenta ¼ dintr-o marc\.
2 Bartolomeu de Alverna (1367–1407) vicar al Bosniei, subdiviziune a ordinului franciscan care cuprindea regiu-

nile Bosnia, Ozora, Macva, banatul de Vidin [i banatul Timi[oarei, locuite majoritar de popula]ii ortodoxe : bosniaci,
sârbi, bulgari [i români. Lucr\rile, multe cu caracter polemic, ale vicarului sunt izvoare de prim\ mân\ pentru
cunoa[terea metodelor [i a mijloacelor de convertire a popula]iilor ortodoxe la catolicism, ac]iune în care ordinul
franciscan a fost sus]inut de regele Ungariei Ludovic I de Anjou, ca [i pentru surprinderea unor realit\]i concrete
privind via]a religioas\ a popoarelor respective.
3 Lucrarea, împreun\ cu alte dou\ scrieri importante ale lui Bartolomeu de Alverna, a fost publicat\ abia în 1962.
Pentru detalii, vezi studiile fundamentale ale lui {erban Papacostea, Întregiri la cunoa[terea vie]ii biserice[ti a
românilor în evul mediu (secolul XIV), în volumul aceluia[i Geneza statului în evul mediu românesc. Studii critice,
Cluj-Napoca, 1988, p. 205–221 [i Întemeierea }\rii Române[ti [i a Moldovei [i românii din Transilvania: un nou
izvor, în acela[i volum, p. 76–96.
4 Misionarul franciscan foloseste termenul cu sensul de catolic.
5 Cu sensul: sfin]e[te-m\.
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s\ boteze la fel, ci fiecare se crede deasupra celorlal]i. {i fac atâtea scamatorii asupra celui
care urmeaz\ a fi botezat încât este îngrozitor de [tiut sau de v\zut pentru în]elegerea unui
cre[tin. […]
(Dionisius Lasic, O.F.M., Fr. Bartholomaei de Alverna, Vicarii Bosniae 1367–1407,
quaedam scripta hucusque inedita, „Archivum Francescanum Historicum“, LV, 1962, 1—2,
p. 66–68)
Introducerea reformei lutherane în Transilvania — Johannes Honterus,
Cartea Reformei (1543)1
Noi nu schimb\m nimic din ceea ce a p\strat biserica primelor timpuri, afar\ de faptul c\,
dup\ citirea Epistolei, uneori folosim cântece biserice[ti germane, alteori [i din celelalte,
potrivit obiceiurilor, dac\ ele nu contravin Bibliei […]2
[…] Am întemeiat pretutindeni din banii ob[tei [coli care pân\ acum, datorit\ vitregiei
vremurilor, ca [i prin del\sare, au fost devastate sau a fost aproape cu totul în paragin\. Dar
pentru ca r\ul acesta s\ nu se mai întind\ la noi, am avut — pe cât ne-a stat în puteri — o grij\
deosebit\ fa]\ de tineretul aplecat spre înv\]\tur\… La acestea se mai adaug\ [i faptul c\ în
toate localit\]ile ]inutului s-au cl\dit [coli corespunz\toare, s-au numit rectori potrivi]i [i s-au
dat salarii pe m\sur\ […] {i dac\ vrem s\ recunoa[tem cinstit, ar fi mai nimerit pentru toat\
ob[tea s\ fie folosite pentru între]inerea s\racilor veniturile congrega]iilor [i ale ctitoriilor religioase care nu aduc folos, legatele nechibzuite înscrise în unele testamente, propriet\]ile unor
m\n\stiri pustii, precum [i contribu]iile breslelor care f\r\ rost au fost irosite pentru lumân\ri
la prânzurile orbilor [i alte asemenea.3
(Gernot Nussbacher, Johannes Honterus. Via]a [i opera sa în imagini, Bra[ov, 1999, p. 73)
P\trunderea Reformei la românii din Transilvania (1567)
Ioan al doilea, prin mila lui Dumnezeu rege ales al Ungariei, Dalma]iei, Croa]iei etc. tuturor credincio[ilor no[tri […] În]elegem din vestea în care se plânge credinciosul nostru popa
Gheorghe, episcopul bisericilor române[ti4, c\ ar fi mul]i popi [i c\lug\ri români îndr\zne]i,
care nu ar voi s\ se pun\ împotriva gre[elii dinainte a întunecimii papei [i s\ se întoarc\ la
dreptatea Evangheliei [i la [tiin]a curat\, împotriva hot\rârii [i a poruncii ]\rii noastre5 [i care
nu vor s\ fac\ slujba bisericeasc\ în române[te, pe limba tuturor, ci în limba str\in\ sârbeasc\.
Voind, dup\ hot\rârea ]\rii, s\ silim pe neascult\torii ace[tia de popi români, s\-i silim s\
1 Johannes Honterus (1498–1549), umanist [i reformator din Bra[ov. Pornind de la regulamentul bisericesc din

Wittenberg, Honterus a elaborat principiile care au stat la baza introducerii luteranismului la sa[ii din Transilvania.
Introducerea limbii germane în serviciul divin, împ\rt\[ania sub ambele forme, cu pâine [i cu vin, ie[irea de sub
obedien]a papei [i ridicarea poporului prin înv\]\tur\ vor sta la baza organiz\rii bisericii lutherane din Transilvania.
2 Pentru reformatorii protestan]i Biblia singur\ era izvorul organiz\rii Bisericii cre[tine. Din acest motiv, Biserica
lutheran\ mai este numit\ [i Biserica Evanghelic\.
3 Secularizarea averilor m\n\stirilor catolice va fi unul dintre obiectivele reformatorilor de toate nuan]ele.
4 Gheorghe de Sângeorz, a fost numit de regele Ioan Sigismund superintendent al bisericilor române[ti pentru
introducerea Reformei în rândul popula]iei române[ti din Transilvania.
5 Adic\ a st\rilor privilegiate.
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propov\duiasc\ Cuvântul lui Dumnezeu în adev\rata limba lor româneasc\, dup\ rânduiala
acestui pop\ Gheorghe, v\ poruncim cu t\rie prin aceast\ scrisoare s\-i sili]i la ceea ce vrea
popa Gheorghe [i s\-i fi]i lui sau oamenilor lui într-ajutor […]
(N. Iorga, Studii asupra evului mediu românesc, ed. {erban Papacostea, Bucure[ti, 1984,
p. 386–387; traducere româneasc\ cu unele modific\ri)
Reglementarea situa]iei biserice[ti din Transilvania în Approbatae Constitutiones (1653)
Partea I, titlul I, articolul II.
Cele patru religii recepte, potrivit hot\rârilor convenite obi[nuite ale ]\rii1, [i de acum
înainte s\ fie men]inute în perpetuu ca recepte, dup\ pilda l\udabil\ a predecesorilor no[tri,
de fericit\ memorie, deoarece este cerut\ [i de men]inerea comun\ a patriei, de asemenea
de constitu]iile ]\rii [i de uniunile care au avut loc în câteva rânduri. Acestor religii recepte [i
anume: Evanghelic\ reformat\ (în limba vulgar\ Calvin\), Luteran\ sau Augustan\, RomanoCatolic\, Unitarian\ sau Antitrinitar\, s\ li se permit\ [i de acum înainte liberul exerci]iu în
locurile obi[nuite conform legilor ]\rii.
Articolul III.
În afar\ de cele patru religii recepte, în normele de credin]\ [i de religie, nici oameni priva]i
de orice stare [i nici adun\ri s\ nu îndr\zneasc\ s\ introduc\ sau s\ fac\ vreo înnoire sau sciziune, sub pedeapsa vinei de infidelitate…
Articolul IV
Iudaismul, din timpurile vechi începând, nu numai c\ nu a fost socotit printre cele patru
religii recepte, ci din contra a fost interzis prin legile publice ale ]\rii sub sanc]iunea unor
pedepse severe […] se hot\r\[te s\ fie de acum înainte în perpetuu pedepsi]i ca aceia, precum [i celor ce urmeaz\ s\ se aplice aceea[i pedeaps\ în puterea acelora[i articole [i a a
acelor prezente […]
Titlul al III-lea
Despre confirmarea excluderii iezui]ilor [i despre favorizatorii acelora
Articolul I
Cu mult timp înainte, ordinul iezuit a fost exclus [i proscris pentru totdeauna din aceast\
]ar\ [i a fost privat de st\pânirea bunurilor denumite cu orice titlu, de asemenea [i favorizatorii acestora; dându-se libertate tuturor ordinelor c\ dac\ ar îndr\zni s\ intre în ]ar\ împotriva hot\rârilor, s\ fie urm\ri]i pretutindeni [i s\ se fac\ prad\ tuturor bunurilor lor [i niciodat\
în aceast\ ]ar\ s\ nu se aud\ de acest ordin [i nici s\ nu fie admis în nici o vreme [i din nici
un punct de vedere, dup\ cum între ele s-a amintit mai clar despre aceasta în special în articolele din anii 1588, 1607, 1610; iar acum, din acelea[i motive, confirmându-se acele articole,
s-a hot\rât din nou ca ordinul iezuit [i cei care urmeaz\ acest ordin s\ fie exclu[i pentru totdeauna în modul descris mai sus…
1 Statutul diferitelor culte religioase din Transilvania a fost precizat în mod treptat, dup\ numeroase

decizii ale Dietei din anii 1564, 1572, 1581, 1588, 1595, 1600, 1607, 1608, 1630, sintetizate în
Approbatae [i men]inute apoi pân\ în secolul al XIX-lea. Au fost recunoscute doar bisericile st\rilor
privilegiate, religia ortodox\ fiind doar tolerat\.
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Titlul al VIII-lea
Despre preo]ii valahi
Articolul I
De[i neamul valahilor nu a fost socotit în aceast\ ]ar\ nici între st\ri [i nici între religii, nefiind între religiile recepte, cu toate acestea, pentru folosul ]\rii, atâta vreme cât sunt tolera]i,
ordinele biserice[ti valahe s\ se supun\ la aceast\ [rânduial\]:
1. S\-[i cear\ episcopul de la principe, unul pe care preo]ii valahi îl socotesc apt prin
aprecierea lor unanim\ pe care, dac\ principii îl socotesc a fi demn, s\-l înt\reasc\ potrivit
condi]iilor [i modurilor atât al fidelit\]ii fa]\ de principe, cât [i a binelui ]\rii [i pentru alte
cauze necesare.
2. Episcopii, protopopii [i preo]ii valahi, în timpul vizita]iilor s\ nu se amestece în serviciul
slujba[ilor laici, s\ nu stoarc\ s\r\cimea, s\ nu administreze lucruri str\ine de biseric\ [i s\ nu
fac\ execu]ii în privin]a acestora, ci s\-[i viziteze numai preo]ii [i diecii lor, bisericile, cimitirele
[i locurile de îngrop\ciune; atât unirea cât [i desp\r]irea persoanelor ce se c\s\toresc, serviciile biserice[ti dup\ ritul lor; îndatoririle eccleziastice [i alte treburi asem\n\toare, care
privesc numai func]ia [i starea lor, în toate acestea s\ se acomodeze hot\rârilor ]\rii [i s\ nu
se amestece în pedepsiri [i în amend\ri laice.
Articolul II
Preo]ii valahi care vin din alte ]\ri s\ fie obliga]i s\ se înf\]i[eze protopopului; iar ace[tia,
ei în[i[i sau prin episcopul lor, s\ fie obliga]i s\-i aduc\ pentru cercetare înaintea slujba[ilor din
acele comitate, scaune sau cet\]i mai apropiate, care cercetându-i, dac\ constat\ un astfel de
caz, s\ fie ]inu]i conform obliga]iilor s\ raporteze principelui.
Articolul III.
Pentru ca proprietatea mo[ierilor s\ nu fie periclitat\ [i mai mult în viitor, preo]ii valahi s\
fie obliga]i anual s\ dea un anumit onorariu, dar numai ceea ce se cuvine în raport cu starea
[i valoarea lor; în care privin]\ dac\ mo[ierul ar avea dorin]e imposibile fa]\ de ei, adresându-se jude]ului, s\-l limiteze con[tiincios, c\utând nu atât folosul acestuia, cât mai ales
men]inerea ordinei succesorale.
Pe fiii preo]ilor valahi, dac\ nu sunt preo]i, imediat ce se c\s\toresc sau î[i câ[tig\ singuri
existen]a, s\-i pretind\ înapoi la fel ca pe ceilal]i iobagi; mai mult, dac\ sunt copii sau în general fl\c\i neînsura]i, oriunde s-ar g\si împreun\ cu tat\l lor s\-i poat\ prinde [i s\-i poat\ lua
sub garan]ie; dac\ sunt f\r\ tat\l lor, s\-i poat\ pretinde înapoi, orice vârst\ ar avea.
(Aprobatele, p. 47, 49, 52–53, 58–59)
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V. LUMEA RURAL| {I LUMEA URBAN| ÎN EVUL MEDIU
Societatea româneasc\ din Transilvania — statutele }\rii F\g\ra[ului (1508)
Noi Ioan Bornemisza, castelanul acestei cet\]i a Budei [i sfetnic al maiest\]ii regale,
încredin]\m amintirii tuturor c\ onorabilul Paul Tomori, castelanul cet\]ii noastre F\g\ra[,
v\zând greut\]ile boierilor [i tuturor celorlal]i români ai no[tri din districtul [i pertinen]ele zisei
cet\]i a noastre F\g\ra[, de care sufereau în strângerea gloabelor obi[nuite din vechime
datorit\ înmul]irii ho]ilor, [i adesea fiind chiar ap\sa]i de diferite gloabe neobi[nuite ale castelanilor de dinainte, din cauza c\rora acel district [i pertinen]e ale acelei cet\]i nu se puteau
reface, acel Paul, împreun\ cu boierii [i cu to]i românii din acel district F\g\ra[, a f\cut
urm\toarea rânduial\ [i reglementare, cuprins\ în articolele mai jos scrise, ca prin reducerea
[i mic[orarea gloabelor [i sarcinilor acel district al cet\]ii noastre F\g\ra[ [i pertinen]ele sale
s\ fie împodobite cu mul]imea locuitorilor.
Iar primul articol este c\ pân\ acum to]i boierii g\si]i vinova]i prin judecat\ într-o cauz\ [i
condamna]i la r\scump\rarea crimei (humagio hominis), juzii [i castelanii pretindeau mereu
de la ei 66 de florini; de aceea a fost rânduit ca de acum boierii condamna]i la r\scump\rare
s\ pl\teasc\ castelanilor sau slujba[ilor sus-zi[i doar 33 de florini, sau cât vor putea s\ convin\
cu ace[tia mai pu]in de cei 33 de florini, dar nu mai mult.
La românii de rând era obiceiul înainte ca cei condamna]i de juzi la r\scump\rarea crimei
s\ pl\teasc\ 33 de florini. A[adar, acum a fost rânduit ca astfel de s\teni care au fost condamna]i prin judecat\ s\ pl\teasc\ doar 25 de florini sau mai pu]in de 25 de florini dac\ pot
[i vor s\ se în]eleag\. […]
Dac\ boierul se întâmpl\ s\ moar\ f\r\ a avea mo[tenitori, atunci mai întâi se d\ so]iei a
treia parte din bunurile mobile, iar celelalte dou\ p\r]i r\mân st\pânului, împreun\ cu cele de
mo[tenire din care nu împarte cu nimeni.
Dac\ cineva nu are [mo[tenitori] masculini ci doar fiic\, atunci fiica mo[tene[te toate
bunurile mobile, iar din eredit\]i e scoas\ a patra parte de fiic\, urmându-se o astfel de rânduial\ dup\ aprecierea [mo[tenirii] c\ se d\ fiicei pentru fiecare sesie locuit\ 12 denari, pentru cele pustii câte [ase denari, iar pentru cele pustii [i lipsite de construc]ii trei denari. Dac\
are fra]i de împ\r]eal\, acela sau aceia o vor compensa pe fat\ [i vor r\scump\ra mo[tenirile
cu aceea[i socoteal\ pentru ei, în cazul în care nu are fra]i de împ\r]eal\, ceea ce se întâmpl\ rar sau deloc, st\pânul p\mântului poate s\ o exclud\ pe fat\, pe lâng\ aceast\ compensare, de la aceste mo[teniri, chiar dac\ fata a fost m\ritat\ înainte de moartea tat\lui s\u,
f\r\ s\-i poat\ lua nimic din bunurile mobile. Dar r\mâne numai în seama st\pânului
p\mântului dac\ s\ fie exclus\, pe lâng\ compensarea amintit\, c\ci dup\ legea românilor
femeile la eredit\]i nu au drept de mo[tenire în afar\ de por]iunile so]iilor, dup\ cum s-a spus
adesea.
Cine vrea s\-[i prefac\ fiica sau fiicele în mo[tenitori b\rb\te[ti, trebuie s\ aib\ mai întâi
carte în deplin\ putere de la st\pânul p\mântului [i apoi de la jura]i, înt\rit\ cu sigiliu, [i
astfel eredit\]ile pot s\-i r\mân\ aceleia ca b\rbat. […]
({t. Mete[, Viea]a agrar\, economic\ a românilor din Ardeal [i Ungaria. Documente con100

temporane, I, 1508–1820, Bucure[ti, 1921, p. 243–246)

Nota Bene: Statutele }\rii F\g\ra[ului reprezint\ cea mai veche consemnare în scris consuetudinar
al acestei „]\ri“ medievale române[ti. Consemnarea, cu schimburile consemnate în text, a fost f\cut\
în contextul revoltei boierilor f\g\re[eni care doreau readucerea „]\rii“ sub st\pânirea domnilor
munteni, a[a cum fusese în secolul precedent.

Felul de via]\ al ]\ranilor din Oltenia în prima jum\tate a secolului al XVIII-lea
— relatarea ofi]erului Friedrich Schwanz von Springfels
XII. Despre îndeletniciri, felul de via]\ [i comer]
Din acestea se poate u[or în]elege care este îndeletnicirea locuitorilor de aici din ]ar\,
anume plug\ria [i îngrijirea viilor, cre[terea vitelor [i a albinelor. Tot din aceasta const\ [i
nego]ul lor în cea mai mare m\sur\, adic\ din cai, oi, vite, miere, cear\, unt, vin, lân\,
pe[te, [i porci, pe care îi mân\ cu droaia din Transilvania. Ca meseria[i, g\se[ti doar pu]ini
cizmari [i croitori, cât [i bl\nari. Mai[tri me[te[ugari nu sunt deloc, decât doar dac\ am
vrea s\ socotim astfel pe ]iganii care îndestuleaz\ toat\ ]ara cu munca lor de fierari [i
l\c\tu[i.
În ce prive[te felul lor de via]\, ei nu sunt greu de mul]umit cu mâncarea, grâu, carne,
pe[te, vânat se pot avea din bel[ug, dar la g\tit nu se pricep. Apoi [i multele posturi condamn\ pe bie]ii români, de cele mai multe ori, la usturoi, ceap\ [i sup\ de varz\, pâine se
m\nânc\ de asemenea pu]in\, c\ci boierii în[i[i [i to]i cei care sunt mai de seam\, întrebuin]eaz\ în locul ei azim\, adic\ un aluat de f\in\ de grâu cea mai bun\ [i cea mai alb\,
copt în spuz\, iar cei de rând un aluat din f\in\ de mei sau chiar m\m\lig\, adic\ o fiertur\ vârtoas\ de f\in\ de p\pu[oi fiart\ cu ap\ într-o tingire, putând apoi fi t\iat cu cu]itul.
Dar pe de alt\ parte, vinul bun [i mult trebuie s\ suplineasc\ într-o oarecare m\sur\ acest
cusur.
XIII. Despre portul [i îmbr\c\mintea lor
Portul [i îmbr\c\mintea celor mai de seam\ este asem\n\tor cu acela al polonilor, dar nu
în ceea ce prive[te pe al femeilor […]. T\ranii merg vara îmbr\ca]i cu o c\ma[\ pe care ei o
las\ s\ atârne peste i]ari; î[i încing trupul cu o cing\toare îngust\, iar în locul cizmelor polone
poart\ opinci croite din piele net\b\cit\ de porc sau de vit\, pe care ei le leag\ me[te[ugit de
picior cu noji]e [i le numesc opinci „Opintsch“.
Iarna î[i acoper\ capul cu c\ciuli p\roase de blan\ de miel [i trupul cu cojoace lungi de
blan\ de oaie care au blana pe dinafar\ [i care atârn\ pân\ la glezne; î[i înf\[oar\ picioarele
cu multe obiele, pe care ei le leag\ cu multe noji]e împletite pân\ deasupra piciorului.
XV. Despre locuin]ele lor
Locuin]ele lor erau odinioar\ mai mult sub p\mânt, pe acestea ei le numesc bordeie, dar
dup\ ce Excelen]a sa domnul general comandant a poruncit s\ fie cl\dite case, ei au început
s\ locuiasc\ în case deasupra p\mântului.
Printre m\n\stirile lor se afl\ unele mari [i destul de bine cl\dite; od\ile de sus ca [i cele
de jos sunt boltite. Dintre casele st\pânirii sau ale boierilor se g\sesc pu]ine bune afar\ de
hanul de la Craiova [i de palatul domnului Constantin la Brâncoveni, unde se afl\ casa lui de
ba[tin\.
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(C\l\tori, IX, Bucure[ti, 1997, p. 67–68)
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Moravurile moldovenilor în viziunea lui Dimitre Cantemir
Având a descrie moravurile moldovenilor, subiect de altminteri necunoscut vreunuia sau
doar câtorva dintre str\ini, iubirea de ]ar\ m\ îndeamn\ [i-mi porunce[te s\ laud neamul în
care m-am n\scut [i s\ pun în bun\ lumin\ pe locuitorii acestui p\mânt de unde m\ trag; pe
de alt\ parte, iubirea de adev\r se opune [i m\ împiedic\ a l\uda lucruri pe care dreapta judecat\ m\ îndeamn\ s\ le critic. Cred c\ este mai bine pentru ]ar\ s\ fie puse deschis sub ochii
locuitorilor ei mul]imea de p\cate pe care le au decât s\ se lase în[ela]i prin lingu[iri
am\gitoare [i prin dezvinov\]iri iscusite, [i astfel s\ fie încredin]a]i c\ tot ce fac ei fac bine, în
vreme ce toat\ lumea care are moravuri mai ales critic\ asemenea purt\ri.
Învins de argumentele acestei iubiri de adev\r, m\rturisesc sincer c\, în afar\ de credin]a
ortodox\ [i de ospitalitate, cu greu am putea g\si printre moravurile moldovenilor ce s\
l\ud\m pe bun\ dreptate. Toate vi]iile care se întâlnesc la ceilal]i oameni st\pânesc [i pe
moldoveni, dac\ nu totdeauna în mai mare m\sur\, cu siguran]\ îns\ nu în mai mic\; calit\]ile
lor, dimpotriv\, sunt rare [i, cum sunt lipsi]i atât de o bun\ înv\]\tur\ cât [i de exerci]iul
virtu]ilor, cu greu vei g\si un om care s\ str\luceasc\ prin virtu]i fa]\ de ceilal]i, afar\ doar
dac\ l-a ajutat o fericit\ înzestrare din na[tere. Îngâmfarea le este mam\ [i trufia sor\; dac\
un moldovean are un cal de soi [i arme mai de fal\, crede c\ nimeni nu-l întrece, nu se va da
în l\turi s\ se lupte nici cu Dumnezeu, dac\ e nevoie.[…]
Sunt glume]i [i veseli, iar inima nu o au prea departe de gur\, dar a[a cum uit\ lesne
du[m\niile, tot astfel nu p\streaz\ prea mult prieteniile. De be]ie nici nu se dau în l\turi, nici
nu se pr\p\desc dup\ ea; pl\cerea lor cea mare este totu[i s\ întind\ mese de la a [asea or\
din zi pân\ la trei noaptea, uneori chiar pân\ în zorii zilei, [i s\ se îndoape cu vin pân\ ce
vars\. Totu[i nu fac asta în fiecare zi, ci numai în zilele de s\rb\toare sau pe timp urât de iarn\,
când frigul închide pe locuitori între pere]ii od\ilor [i-i îndeamn\ s\-[i înc\lzeasc\ m\dularele
cu vin. […]
Trag foarte bine cu s\geata, [tiu s\ arunce chiar [i suli]a, dar treab\ mai bun\ au f\cut
totdeauna cu sabia; de pu[c\ nu se folosesc decât vân\torii, c\ci socotesc c\ nu este lucru de
cinste s\ întrebuin]eze împotriva du[manului o arm\ la folosirea c\reia nu se cere nici un fel
de îndemânare [i nici o vitejie. La primul lor atac se arat\ totdeauna foarte aprigi, la al doilea
mai moi, respin[i [i de ast\ dat\, rareori îndr\znesc s\ atace [i a treia oar\. Totu[i au înv\]at
de la t\tari s\ se întoarc\ din fug\ [i cu acest me[te[ug nu o dat\ au smuls victoria du[manului înving\tor. […]
Nu cunosc nici un fel de m\sur\: când le merge bine, se îngâmf\; când le merge r\u, se
descurajeaz\. La prima vedere nimic nu le pare greu; dac\ se ive[te cea mai mic\ greutate, se
tulbur\, nu [tiu ce s\ fac\ [i în sfâr[it, dac\ v\d c\ încerc\rile lor sunt zadarnice, sunt cuprin[i
de c\in]\, târzie îns\, de ce-au f\cut. […]
Adulterele sunt rare la ei, dar tinerii socotesc c\ nu e de ru[ine, ci de laud\ ca, pân\ se
c\s\toresc, s\ fac\ dragoste într-ascuns, ca [i cum ar fi dezlega]i de orice lege. […]
Totu[i trebuie s\ fie l\udat\ [i ridicat\ tot timpul în sl\vi ospitalitatea pe care o arat\
str\inilor [i drume]ilor. Într-adev\r, cu toate c\ sunt foarte s\raci din pricina vecin\t\]ii cu
1 Unitate administrativ-teritorial\.
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t\tarii, totu[i nu refuz\ niciodat\ oaspetelui pâine [i g\zduire, hr\nindu-l [i pe el [i caii lui timp
de trei zile f\r\ nici o plat\. […]
La ei [în Moldova de Sus] furturile sunt pu]ine sau nu sunt deloc, fa]\ de domn s-au dovedit totdeauna credincio[i [i dac\ [i pe ei i-au muncit unele dihonii l\untrice, focul n-a pornit
de nic\ieri decât de la boierii din Moldova de jos. Î[i p\streaz\ cur\]enia trupeasc\ [i
moravurile frumoase chiar [i înainte de c\s\torie, ceea ce rar vei g\si la moldovenii din }ara
de Jos. Sunt mai pricepu]i decât ceilal]i la conducerea trebilor ob[te[ti î[i îngrijesc mai bine
avutul, îndeplinesc poruncile ce li se dau cu cea mai mare râvn\, dar fa]\ de oaspe]i sunt cu
mult mai socoti]i decât locuitorii din Moldova de Jos.
(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Academiei, Bucure[ti, 1973, p. 309–313)
„Popula]ionismul“ secolului al XVIII-lea — ordin al guberniului Transilvaniei
din 3 martie 1770
„Deoarece Majestatea Sa Preasfânt\ […] a considerat c\, astfel ca [i altor ]\ri, chiar [i în
acest Mare Principat, fericirea […] într-aceea mai ales este a[ezat\ [i const\ în poporul care
abund\, care cultiv\ ogoarele [i împline[te multe [i diferite [sarcini pentru stat].
[…] prin rezolu]ia regal\ binevoitoare din 5 decembrie 1767, urm\toarea modificare s-a
petrecut, ca pedeapsa de carcer\ pe 5 [i 10 ani — extins\ pentru to]i emigran]ii, nediscriminat, dac\ pot fi prin[i — totu[i s\ fie restrâns\ numai la corifeii [i la [efii fugarilor; […]
3. Preo]ilor, dup\ capul c\rora plebea valah\ ascult\ mai mult, s\ le fie impus s\ opreasc\
poporul de la fug\ în orice fel posibil, [i s\ avertizeze pe cei ce au inten]ia s\ plece [i s\ ia
m\suri ca pe cei care au gânduri de plecare s\ îi denun]e. Pentru care denun] îns\, atât suszi[ilor preo]i, cât [i altor denun]\tori de orice fel, li se promite o anumit\ r\splat\, propor]ionat\ sau un premiu sau o remunera]ie, guberniul stabilind ca aceast\ plat\ s\
constea într-un galben sau cinci sau 6 florini, dup\ situa]ie. Care s\ nu fie totu[i pl\tite înainte,
decât dup\ ce realitatea a fost descoperit\ cu indicii foarte certe, c\ nu este un denun] fals.
4. […] este destul de greu ca cineva cu domiciliu, cu familia [i cu celelalte bunuri prev\zute,
astfel s\ se poate sustrage încât ceilal]i colocuitori ai acelui sat n-ar putea s\ vad\ câteva indicii
ale fugii inten]ionate […] Deci ca remediu contra acestor fugi, pentru viitor, Majestatea Sa
Preasfânt\ a hot\rât c\, dac\ se întâmpl\ ca cineva domiciliat dintr-un sat s\ fug\ pe ascuns,
taxa capului acelui fugar s\ fie pl\tit\ timp de cinci ani ca amend\ de acel sat, din care fugarul
a plecat, dac\ nu se poate demonstra cu certificat autentic de la acel loc sau plas\1 oficial\,
c\ fugarul [i-a stabilit re[edin]a în ]\rile Majest\]ii Sale sau din întâmplare acel fugar, în curând
dup\ ce a fugit, vine din nou s\ se a[eze. În cazul taxei capului unui astfel de fugar, în fiecare
an trebuie introdus în tabele [i trebuie s\ fie dat\ satelor cu precizarea c\ se pl\te[te de ei [i
s\ [tie fiecare pentru ce acest adaos trebuie pl\tit anual.
5. În sfâr[it, cum unora lipsa de rodnicie a terenurilor le va inspira inten]ia de fug\,
binevoitor Majestatea Sa a poruncit ca, pentru cre[terea rodniciei terenurilor, comunit\]ile
s\te[ti s\ dispun\ în viitor, unde acest lucru este posibil, împ\r]irea terenurilor în trei
asolamente. […]
1 St\pâni feudali.
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Au mai r\mas totu[i, deoarece între alte surse ale emigra]iei, dou\ sunt men]ionate în
actele mai vechi [i mai recente, din care decurge acest r\u, c\ sunte]i aviza]i s\ v\ opune]i lor.
Unul este bunul plac al unor domni de p\mânt1, orientat spre ob]inerea cât mai mare a robotelor [i a altor presta]ii ilicite. Cel\lalt îns\ este s\r\cia general\ a locuitorilor contribuabili, care
este declarat\ de unii drept motiv al fugii.
(Arhivele Na]ionale Bra[ov, fond Prim\ria Bra[ov, seria Actele Magistratului, doc.
109/1770, f. 1–4)
Ordine ale guberniului Transilvaniei privind introducerea culturii cartofului
A. To]i [i fiecare din locuitorii acestui Mare Principat pe care îi prive[te acest fel de
economie rural\, sunt cu hot\râre îndemna]i s\-[i aplece sufletul mai mult s\ exercite agricultura, din care pot s\-[i adune o provizie de cereale mai bogat\, [i înc\ în afar\ de felurile
obi[nuite de cereale s\ se str\duiasc\ s\ îns\mân]eze astfel de fructe [i legume, care mai rar
se întâmpl\ s\ nu rodeasc\ […]. În care scop a[a-zisele „poame de p\mânt“, numite popular
„mere de p\mânt“ sau „fructe de sol“, care în alte p\r]i sunt în folosin]\ însemnat\ [i se constat\ o mare cre[tere a lucr\rilor gospod\re[ti, va trebui recomandat locuitorilor înst\ri]i s\
cultive locurile sterile cu ele.
(Arhivele Na]ionale Bra[ov, fond Prim\ria Bra[ov, seria Actele Magistratului Bra[ov, doc.
303/1767)
B. Deoarece prin experien]\ s-a aflat c\ din poamele de p\mânt, numite [i „mere de p\mânt“,
poate fi f\cut [i rachiu [i un venit mai mare din acestea se ob]ine mai ales în acele regiuni unde
în mod obi[nuit lipsa grâului se arat\ cu prisosin]\ […] a poruncit Prea Sfânta Sa Majestate […]
ca to]i locuitorii acestui Mare Principat al Transilvaniei s\ fie îndemna]i la mai sârguincioasa
plantare [i cultivare a poamelor acelora [i s\ fie îndemna]i s\ ob]in\ din ele rachiul […].
(Arhivele Na]ionale Bra[ov, fond Prim\ria Bra[ov, seria Actele Magistratului Bra[ov, doc.
119/1769)
Bra[ovul — placa turnant\ a comer]ului dintre }\rile Române (1368)
Vladislav, din mila lui Dumnezeu [i a maiest\]ii rege[ti voievod transalpin [i ban de Severin,
prin cuprinsul scrisorii de fa]\ d\m de [tire tuturor c\rora se cuvine c\ […] noi dorind întotdeauna s\ d\m ascultare poruncilor rege[ti, am hot\rât s\ h\r\zim pe veci sus-zi[ilor or\[eni
[i locuitori ai provinciei Bra[ov libert\]ile acestea: ca to]i negustorii din Bra[ov [i din districtul
Bra[ovului, trecând spre ]\ri str\ine, pe orice drum al }\rii noastre Române[ti, afar\ de drumul Br\ilei, vor fi datori s\ ne pl\teasc\ pentru m\rfurile lor numai de dou\ ori tricesima [i
anume odat\ la ducere [i a doua oar\ la întoarcere, a[a fel încât la intrarea în ]ara noastr\ s\
ne pl\teasc\ numai o dat\ tricesima, la Câmpulung sau în apropiere, [i, dup\ ce li se va pune
acolo pecetea de c\tre vame[ul nostru, s\ treac\ slobozi [i nestânjeni]i prin ]ara noastr\. De
asemenea, la întoarcere, s\ ne pl\teasc\ tricesima la Dun\re [i, dup\ ce, din nou, li se va pune
pecetea, s\ plece mai departe nestânjeni]i prin ]ara noastr\. Iar când ace[ti negustori purced
1 Cincul, Sighi[oara, Rupea, Miercurea, Sebe[, Or\[tie, Nocrich, Media[ [i {eica.
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cu m\rfurile lor pe pomenita cale a Br\ilei, spre ]\ri str\ine, vor fi datori s\ ne pl\teasc\
tricesima, la Câmpulung, nu la ducere, ci la întoarcere. Când îns\ ace[ti negustori î[i vor vinde
sau cump\ra m\rfurile înl\untrul ]\rii noastre, atunci nu vor fi datori s\ ne pl\teasc\ pentru
acestea nici vam\, nici tricesima, decât la Câmpulung sau în apropiere, [i nu tricesima ci numai
dreapta vam\ de demult. Pe lâng\ aceasta, scutim cu totul pe to]i negustorii din Bra[ov [i din
districtul lui de vama noastr\ de la Slatina. Poruncim chiar ca nici unul dintre supu[ii no[tri s\
nu poat\ [i s\ nu se încumete a popri sau a stânjeni în vreun chip oarecare pe vreun negustor din Bra[ov sau din districtul lui, sub cuvântul unor datorii [pentru lucruri] date pe încredere
[ora[ului] Bra[ov sau districtului Bra[ovului. […]
(DRH, D, p. 87)
Statutele municipale ale sa[ilor (1586)
CARTEA I
TITLUL I
§ 1 Despre alegerea autorit\]ii publice
Sa[ii din Transilvania, în [apte ora[e [i dou\ scaune1, au fost privilegia]i [i elibera]i [i au
primit puterea [i dreptul de a alege dreg\torii lor, judec\torii [i administratorii ora[elor
(villicos). Astfel, anual dup\ Cr\ciun, prin alegeri generale [i libere cu participarea tuturor vor
fi ale[i un num\r de jura]i. Dup\ aceea ceilal]i jura]i vor fi ale[i de c\tre nou aleasa autoritate
public\, potrivit obiceiului str\vechi. A[a se va c\dea s\ se aleag\ persoane capabile [i utile
pentru comunitate, care dup\ scurgerea anului, vor fi obligate s\ dea socoteal\ despre
activitatea desf\[urat\ în fa]\ onoratului consiliu. […]
§ 7 Când este necesar s\ se aplice dreptul imperial (roman)
Ceea ce nu este cuprins în mod expres în acest scurt extras de legi, s\ se preia din vechile
legi imperiale (romane), în m\sura în care corespund situa]iei actuale. […]
CARTEA II
TITLUL I
§ 1 Despre c\s\torie
C\s\toria este o unitate ordonat\ între un b\rbat [i o femeie, în scopul întemeierii unei
rela]ii conjugale între so]i, pe toat\ via]a.
§ 4 Cine nu se poate c\s\tori
Persoane care tr\iesc împreun\ cu p\rin]ii [i copii, ambele rude de sânge sau provenind
din adev\rat\ cumn\]ie, nu se pot lua în c\s\torie. Dac\ ace[tia se c\s\toresc, ei comit un
incest [i trebuie expulza]i din ]ar\ sau ]inut.
§ 7 So]ul [i so]ia în cazul unor nenorociri s\ nu se despart\ f\r\ motive întemeiate
În via]\ [i societatea omeneasc\ nu exist\ o fericire mai mare decât b\rbatul [i femeia,
dup\ ce s-au c\s\torit potrivit legii, împart împreun\ fericirea [i nenorocirea, dragostea [i
suferin]a. Dac\ so]ul î[i p\r\se[te so]ia sau so]ia so]ul, f\r\ vin\ [i cauz\ întemeiat\, so]ul
1 Nagy Szabó Ferencz (1581–1659), provenind dintr-o familie înst\rit\ din Târgu Mure[, a participat la multe din

evenimentele politice [i militare ale primei jum\t\]i a veacului al XVII-lea. Spre sfâr[itul vie]ii s-a retras în ora[ul s\u
natal [i, pe baza însemn\rilor f\cute de-a lungul anilor, a scris Memorialul, un foarte important izvor istoric, scris
de pe pozi]iile or\[enilor.
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vinovat va primi a patra parte din lucruri sau partea corespunz\toare de bunuri.
§ 11 Cât timp so]ul p\r\sit trebuie s\-[i respecte obliga]ia conjugal\
Atâta timp cât exist\ [tiri sigure, c\ so]ul aflat în str\in\tate tr\ie[te, cel\lalt nu se poate
c\s\tori cu altul. Dac\ nu se aude nimic despre el [i este nesigur c\ mai tr\ie[te sau nu, so]ul
aflat în ]ar\ s\ se comporte timp de [apte ani corect [i s\ a[tepte, iar dup\ aceea se poate
duce f\r\ pedeaps\ la un alt b\rbat. […]
CARTEA IV
TITLUL I
§ 1 Judec\]ile publice sunt de dou\ feluri
Judec\]ile publice sunt extraordinare (numite în limba latin\ Capitalia) care aplic\ pedeapsa cu moartea, [i cele ordinare care nu aplic\ pedeapsa cu moartea; ele dau pedepse ce
privesc onoarea sau pedepsesc cu pedepse corporale [i cu expulzarea din ]ar\.
§ 2 De ce judec\]ile sunt numite publice
Ele sunt numite publice pentru c\ adesea este l\sat [i i se permite oricui din popor [participarea] la execu]ia [pe care o pronun]\] ca [i la îndeplinirea [i procesul lor; astfel de procese sunt cele de lesmajestate, adulterul [i orice fel de prostitu]ie rânduit\ de Legea Iulia de
Majestatis; omorul [i falsul stabilite [i s\vâr[ite potrivit Legii Cornelia. Pentru c\ este util [i
necesar ca p\catul s\vâr[it cu vin\ s\ fie scos la lumin\, pedepsit [i stârpit.
§ 4 Pe o simpl\ b\nuial\ s\ nu fie nimeni condamnat
Pe o presupunere sau b\nuial\ s\ nu se judece [i s\ nu fie cei absen]i condamna]i pentru
fapte (penale); pentru c\ este mai bine ca fapta s\ r\mân\ un timp nepedepsit\ decât ca un
nevinovat s\ fie pripit judecat [i condamnat.
(Felix Sutschek, Statutele municipale ale sa[ilor din Transilvania, Stuttgart, 1997)
Averea cronicarului Nagy Szabó Ferencz (1613)1
În acest an, într-un r\gaz lini[tit, mi-am f\cut socoteala; neînsemnatele mele bunuri erau
astfel rânduite:
Miere curat\ ………………………..............................aveam vase …9 — nou\
Mied ……………………………....................................aveam vase.... 2 — dou\
Vin ……………………………………..............................vase.....2 — dou\
Grâu, vedre mari …………………..............................nro. 65 — [aizeci [i cinci
Ov\z, vedre ………………………................................nro. 20 — dou\zeci
Cai ……………………………………..............................nro. 3 — trei
Mânji ………………………………................................nro. 2 — dou\
Vaci …………………………………................................nro. 2 — dou\
1 Georg Reicherstorffer, sas originar din regiunea Sibiului, a întreprins mai multe misiuni diplomatice în Moldova

[i Transilvania ca secretar regal [i consilier al lui Ferdinand de Habsburg în contextul luptelor pentru st\pânirea
Transilvaniei între regele amintit [i Ioan Zapolya. Este autorul unei descrieri a Moldovei [i Chorographia
Transilvaniae, ap\rut\ la Viena în 1550.
2 De fapt românii din {cheii Bra[ovului.
3 Biserica Neagr\.
4 moschei.
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Juninc\ …………………….........................................nro. 1 — una
T\tarii au mânat din Ulie[ zece vite, vaci cornute..10 — zece
Scule de argint aveam:..........................zece pahare de argint
Sl\nin\ ………………………......................nro. 10 — zece
Linguri bune, de argint …......................nro. 5 — cinci
Una cing\toare, catarame mari ............nro. 2 — dou\
Am g\sit dimpreun\ cu toate acestea...flor. 590 — cinci sute nou\zeci
Galbeni n-am avut nici unul, nici taleri.
Hainele mele [i ale so]iei mele, cu spate [i umeri c\ptu[i]i, [erau] frumoase, ca [i fustele
so]iei mele, pe lâng\ acestea, casa mea, viile mele erau bune [i bune îmi erau [i armele —
slav\ Domnului.
(Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu Mure[ (1580–1658), ed. {tefania Gáll
Mih\ilescu, Bucure[ti, 1993, p.163–164)
Nota Bene: Inventarele de avere permit cunoa[terea st\rii materiale a oamenilor din trecut. În cazul
acesta, se cuvine s\ fie observat\ componenta agricol\ a averii unui or\[ean înst\rit, ca [i faptul c\
acesta nu a avut nici monede de aur (galbeni), nici monede mari de argint (taleri), argintul fiind
p\strat în obiecte utilitare(pahare, linguri, catarame) sau în monede m\runte. De semnalat [i absen]a
c\r]ilor propietate personal\.

Descrierea ora[ului Bra[ov de c\tre Georg Reicherstorffer (1550)1
Corona sau Bra[ovul, ora[ vestit prin m\rfurile turce[ti, e a[ezat între mun]ii cei mai
frumo[i [i înt\rit bine cu ziduri, [an]uri [i fortifica]ii, are trei suburbii afl\toare pe trei v\i
deosebite, din care pe una o locuiesc bulgarii2, pe cealalt\ ungurii [i pe a treia sa[ii. Aproape
în fiecare cartier curg la vale pâraie nesecate n\scute din ]â[nirea binef\c\toare a izvoarelor.
Are în lung [i în lat câmpiile cele mai netede, încinse de dealuri dese [i de mun]i; este desp\r]it
de }ara Româneasc\ de mun]i foarte înal]i; este bogat mai ales în grâu [i este ca un grânar
al neamurilor vecine. Este renumit peste celelalte ora[e în vremea de acum prin studiile liberale. S-a cl\dit acolo de curând Biblioteca, neîntrecut\ vreodat\ de o alta mai vestit\, dup\
risipirea Bibliotecii din Buda a lui Matia[ Corvin. […]
Iar suburbiile împlinesc ce mai r\mâne din v\i în afara zidurilor. Acolo locuiesc amesteca]i
ace[ti sa[i împreun\ cu secuii. Aproape toat\ partea ce r\mâne din acest loc pân\ chiar printre strâmtorile mun]ilor o ocup\ românii. Aici au o biseric\ unde sluje[te un preot. De aici mai
departe iar\[i locuiesc sa[i în c\tune foarte lungi împreun\ cu secuii. Dar în ora[ nu sunt
primi]i s\ locuiasc\ decât germanii. Dintre cl\dirile m\re]e din ora[ primul loc îl ]ine biserica
de piatr\ închinat\ Fecioarei Maria.3
(C\l\tori, I, p. 216–217)
Descrierea Timi[oarei — Evliya Celebi (1652)
1 m\n\stiri musulmane.
2 Edmund Chishull (1670–1733) reverend englez, se întorcea la 1702 în Anglia, în suita ambasadorului britanic

care-[i încheiase misiunea.
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Înf\]i[area cet\]ii Timi[oara
[…] În cetate sunt patru geamii4.
Geamia lui Suleiman han a fost un l\ca[ mare de rug\ciune, dar [acum] e [ubred\. E o
cl\dire din calcar [i nu din piatr\ [!]. În prezent, aceast\ geamie e plin\ cu gr\mezi de pesme]i
pentru gaziii musulmani. Mai sunt: geamia Gemgeme [?], geamia {iket [?], patru l\ca[uri
pentru dervi[i1, [apte [coli pentru copii, trei hanuri [i patru b\i frumoase, dintre care baia de
la Poarta de ap\ [i cea de lâng\ Poarta de la mal se afl\ în interiorul por]ilor.
În cetate se g\sesc patru sute de dughene; bazarul este împodobit, iar toate str\zile sunt
pardosite cu scânduri; pavaj de piatr\ nu exist\, dar nici nu e cu putin]\. Prin interiorul cet\]ii
trece, prin dou\ locuri, prin canele, râul Timi[, [i toat\ popula]ia de acolo ia ap\ [i-[i potole[te
stea; ci[mele nu sunt deloc. Toate murd\riile se arunc\ în râul Timi[ [i plutesc pe el. În aceast\
cetate se afl\ [i cafenele, precum [i hambare pentru grâu.
Ora[ul — Timi[oara.
E alc\tuit cu totul, din zece mahalale. Are o mie cinci sute de case spa]ioase, mai scunde
sau mai înalte, acoperite cu [indril\, având cur]i împrejmuite cu scânduri. Fiecare cas\ are
dou\ por]i: printr-una circul\ c\l\re]ii [i c\ru]ele, iar prin cealalt\ intr\ [i ies pietonii; aceasta
este poarta cea mic\. […]
Popula]ia pa[nic\ e format\ din oameni simpli [i milostivi. Aici se afl\ osta[i veseli, negustori [i oameni înv\]a]i. Locuitorii poart\ mai ales haine de postav, [alvari de postav copci [i cu
genunchii acoperi]i cu piele de saftian; pe cap poart\ c\ciuli de postav verde, iar în picioare
papuci gro[i. Datorit\ apei [i climei bune, locuitori sunt oameni veseli [i cump\ta]i.
Alimentele. Ora[ul este vestit prin pâinea ]ip\u, prin turta sa cu unt, pl\cinta cu miere,
ciorba neagr\, varza [i dovleceii umplu]i. Dintre b\uturi, sunt vestite vi[inata [i miedul. În
aceast\ regiune e o ru[ine mare s\ bei vin; se bea, de obicei, mied.
(C\l\tori, VI, p. 496–501)
Descrieri ale ora[ului Bucure[ti la începutul secolului al XVIII-lea
A. Chishull (1702) 2
Bucure[tiul este un ora[ întins [i împr\[tiat, de o factur\ foarte special\. P\r]ile m\rgina[e
sunt foarte s\r\c\cioase, alc\tuite din case având cea mai mare parte a lor sub p\mânt, ca
pivni]ele noastre, [i fiind acoperite pe deasupra cu paie sau coaj\ de copac. Case mai bune
sunt prin jurul palatului domnesc [i sunt învelite cu [indril\ frumoas\, cu zidurile cl\dite din
piatr\ solid\ [i cur]ile [i gr\dinile întotdeauna foarte întinse împrejmuite cu trunchiuri întregi
de stejar a[ezate cât se poate de aproape unele de altele. Str\zile parc\ ar fi un pod neîntrerupt, fiind podite de la o margine la cealalt\ cu dulapi masivi, lungi de zece yarzi [i largi de
tot atâtea degete, [i aceast\ lucrare, oricât ar p\rea de costisitoare a fost dus\ mai departe
printre toate cl\dirile ora[ului, pe o lungime de câteva mile, socotindu-le împreun\. Priveli[tea
de departe a ora[ului ca un întreg e pl\cut\ ochilor, datorit\ unor case ale boierilor, a pala1 Curtea veche din Bucure[ti.
2 Legi
3 Despre ora[. Politia era ora[ul, dup\ denumirea greac\, polis.
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tului domnesc, [i a num\rului de biserici [i m\n\stiri. Acestea din urm\ sunt toate dup\ acela[i

tipic, sunt cl\dite cu îngrijire [i înal]\ turle în care adesea sunt atârnate clopote, pe care le

pomenesc aici, ca fiind primele pe care le-am auzit de la sosirea mea din Turcia.

(C\l\tori, vol. VIII, p. 199)
1 Vopsitori
2 Alexandru Moruzi: domn al }\rii Române[ti (1793–1796; 1799–1800) [i al Moldovei (1792, 1802–1806;

1806–1807).
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B. Anton Maria del Chiaro (1718)
Bucure[ti, acum re[edin]a obi[nuit\ a domnului, e a[ezat în loc foarte jos [i ml\[tinos [i
f\r\ îndoial\ ar fi cu neputin]\ a se umbla prin el când e noroi mare, dac\ str\zile sale
principale n-ar fi prev\zute cu bârne mari de stejar, dintr-o parte pân\ în cealalt\, în chip de
pod. Casele cele mai de seam\ în }ara Româneasc\ nu au împrejmuire de zid în jurul lor, ci
un gard de trunchiuri groase [i rotunde de stejar, înalte de [ase pân\ la [apte bra]e, [i atât
de bine îmbinate între ele, c\ pot dura treizeci [i chiar patruzeci de ani.
Numai curtea domnului1 are împrejmuire de zid: a fost terminat\ de principele
Brâncoveanu cu pu]ine luni înainte de mazilirea sa.
Curtea de la Târgovi[te are o împrejmuire cu un terasament destul de vechi. Aminti]ii stâlpi
de stejar sunt numi]i de român: „bolovani“.
Ora[ul Bucure[ti e de form\ aproape rotund\, întinderea sa e desigur destul de mare; dar
num\rul locuitorilor nu r\spunde la m\rimea ora[ului, deoarece casele sunt r\zle]e [i
dep\rtate una de alta, având fiecare cas\ curtea ei cu buc\t\rie [i grajd, [i deosebit, gr\dina
ei cu diferi]i pomi, ceea ce-i d\ o înf\]i[are vesel\ [i încânt\toare. [Îns\] nu s-a întâmplat
vreodat\, nici chiar în vremea petrecut\ de mine aici, ca s\ aib\ mai mult de 50 000 de
locuitori. Nu sunt fântâni [i pu]inele pu]uri [câte sunt] au apa tulbure [i rea; aceast\ lips\ este
îns\ împlinit\ de Dâmbovi]a care, împ\r]it\ în dou\ bra]e scald\ Bucure[tii [i ale c\rei ape sunt
foarte u[oare [i s\n\toase.
(C\l\tori, VIII, p. 372)
Regulament urban (Bucure[ti, 1768)
Io Alexandru Scarlat Ghica voevod bojieiu milostiiu gospodar.
Firea omeneasc\, ceea ce s\ schimb\ în multe fealuri, [i iaste pornit\ spre nestatornicie, [i
are trebuin]\ de a s\ îndrepta, nu va putea veni la starea cea bun\, nici s\ va a[eza întru
lini[tire de nu s\ vor îndrepta ceale ce pe alocurea s\ întâmpl\ împotrivitoare. Care întâmplându-s\ [i acum, fost-au trebuin]\ s\ purt\m grija [i noi pentru întocmirea unor pravili2
politice[ti3, care s\ începuse a nu se b\ga în seam\ de unii.
{i cu aceast\ nesf\tuire caut\ numai la ceaia ce li s\ par\ lor c\ iaste bine [i de folos,
[i la pricinile lor pun temei putred, necercetând poruncile pravilelor: poate socotind c\ le
[tiu. Care va s\ zic\, cu cât cineva[i va avea [tiin]\ la pravili s\ nu fac\ neb\gare de seam\,
[i dintr-aceasta s\ fac\ nedreptate, ci s\ ia aminte la dreptate. Îns\ fiind nedreptatea în
multe fealuri, un fel de nedreptate iaste [i acesta: ca s\ zideasc\ cineva zidiri nou\ spre
paguba vecinilor lui [i a altora, [i s\ fac\ lucruri nou\ f\r de sf\tuire, adec\ f\r de a nu
ar\ta scoposul lui la domnie, [i f\r de a nu ceare r\spunsul ce s\ cuvine dup\ pravil\ pentru aceasta. Ci s\ arate cu neb\gare de seam\, atât la poruncile pravilii, cât [i la cercet\rile
ce hot\r\sc acealea pentru unii ca ace[tia ce nu s\ sf\tuesc [i s\ fac izvoditori de lucruri
nou\.
Carii precum am zis cu neb\gare de seam\ poprindu-se au început s\ fac\ înceapere f\r
de [tirea domniei. {i ca când ar fi având a lor st\pânire pe deplin, [i nesf\tuire s\ îndr\zneasc\
1 Privilegii.
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s\ zideasc\ zidiri nou\, din temei nou, pe locuri de drumuri [i a ob[tii. {i mai vârtos c\
aceastea sunt zidiri de pr\v\lii de brut\rie, [i altele ca aceastea, care au apururea treaba lor
a s\ face cu focul.
{i iar\[i alt\ pravil\ zice: cum c\ când cineva[i va vrea s\ zideasc\ zidire nou\ are trebuin]\
s\ întrebe întâi domnia [i pe vecini.
{i iar\[i alta: pentru orice zidire, zice: poruncim c\ oricine va vrea s\ înnoiasc\ casa lui cea
veche, s\ nu schimbe nici cum f\ptura cea dintâi a casii aceia, ci dup\ cum s-au aflat întâi, tot
într-acest fel de f\ptur\ s\ o înnoiasc\, nici s\ închiz\ lumina sau priveala vecinilor.
{i într-alt\ parte fericitul Zinon împ\rat hot\r\[te: c\ nu poate cineva s\ opreasc\ priveala
mun]ilor, precum nu poate opri [i priveala m\rii.
Care aceastea a[a hot\r\sc pentru brutarii [i simigerii: c\ acela carele va s\ fac\ acest fel
de cuptoriu în ora[ [i s\ va întâmpla împotriva acelui loc unde va s\ zideasc\ acel cuptor, vreo
cas\ înalt\ cu dou\ sau trei înv\litori, atuncea trebuie s\ fie dep\rtat\ casa aceaia la care va
s\ s\ fac\ cuptoriul, departe de casa vecinului 60 co]i (afar\ din 10 co]i), sau cum zice alt\
pravil\ 12 co]i, cu care trebuie s\ fie departe orice zidire de la locul cel de ob[te, iar cuptiorul
s\ fie dep\rtat co]i 20, când va avea casa vecinului ferestre care s\ caute spre partea aceaia
a cuptiorului, [i iaste [i spre partea apusului.
Iar pentru pr\v\liile de boiangii1 hot\r\sc s\ s\ zideasc\ dep\rtat 60 co]i. A[ijderea [i pentru b\i s\ fie cuptoarele lor dep\rtate co]i 30 de la casa vecinului. A[ijderea hot\r\sc [i
pentru orice alt\ pravil\ care are trebuin]\ cu focul, [i în multe fealuri orânduiesc pentru ca
s\ nu s\ supere vecinii [i ca s\ nu s\ zminteasc\ ceva [i politiia.
(Documente Bucure[ti, p. 475–478)
Regulamentul manufacturii de la Pociovali[te
Fiindc\ cea dint\i înd\stulare a unii ]\ri iaste înmul]irea negustorii [i mai v\rtos a felurilor
de me[te[uguri [i lucruri de m\ini înc\t nu numai c\ nu are trebuin]\ ]ara aceia de lucruri ce
vin din p\r]i streine, s\ piarz\ at\]ia bani, ci înc\ s\ câ[tige trimi]\nd la alte p\r]i acelea ce ar
putea pune la stare în fapt\ ca s\ s\ lucreze [i s\ s\ fac\ într\nsa. {i cu acest mijloc at\t
înd\stularea ei [i mijlocirea chiverniselii s\ înmul]e[te, cât [i slav\ numelui s\u [i laud\ c\[tig\.
Drept aceia întru altele folositoare care ne s\rguim spre a izvodi [i a pune în fapt\ într-aceast\
]ar\ a Valahii unde din pronia dumnezeiasc\ st\p\nim [i obl\duim, r\vnit-am [i pentru
me[te[ugu lucr\rii a felurimilor de postavuri care este mai trebuincios tuturor de ob[te
într-aceast\ ]ar\, pentru care întradinsu am avut [i înalt\ porunc\ de la prea puternicul [i
milostivul nostru împ\rat carele voe[te a vedea chielerul `mp\r\]ii sale împodobit de toate.
Unde m\car c\ fusese mai înainte fabric\ de postavuri la Pociovali[te, dar la aceast\ vreme
am g\sit-o domniia mea2 cu totul pustie, p\r\sit\ de mul]i ani [i f\r de nici un fel de fiin]\.
{i a[a ca din în […] ceput am pus domniia mea s\rguin]\, cu a noastr\ cheltuial\, de a o
izvodi [i o pune în fapt\. […]
17. Numitul epistat s\ fie dator dup\ f\g\duiala ce au dat a s\ sili în tot chipu [i a pune
toat\ purtarea d\ grij\ [i nevoin]a ca s\ mearg\ treaba fabricii spre înmul]ire [i adaos [i ca
din zi în zi s\ s\ înlesneasc\ [i s\ înbun\t\]eze lucrul spre a e[i postav cât s\ va putea de
112

bun, luc\nd fabrica nelipsit ca unul ce numai pentru acest sf\r[it i s-au dat fabrica asupr\i,
s\ s\ sileasc\, s\ s\ nevoiasc\ de a scoate pl\cut postav, în vreme ce pentru întocmirea ei
în oblastiia împ\r\te[tii st\p\niri d\ domnia at\tea pronomii1 [i pierde at\]ia oameni; cer\ndu-se aceasta însu[i de prea puternicul nostru împ\rat [i din porunc\ împ\r\teasc\ f\c\nd
domnia acest lucru de folos la a c\rui bun\ stare c\nd numitul epistat nu va pune cuvincioasa
silin]\, r\m\ne la grea învinov\]ire, cum [i cei ce s-ar împotrivi la acest domnesc hrisov.
Scriindu-s\ hrisovul acesta în anul de al doilea, dentru înt\ia domnie a domnii mele, aici în
scaunul ora[ului domnii mele Bucure[ti, la leat 1794 avgust 18, de Ioni]\ Rafail biv treti
logof\t.
(Documente Bucure[ti, p. 581–585)
Regulament pentru siguran]a ora[ului Bucure[ti (1820)
16. Înl\tuntru politii at\t în t\rg c\t [i în mahalale la locuri analoghiste [i la locuri d\p\rtate
[i b\nuite unde cu înlesnire s\ ascundu f\c\torii de r\u, s\ s\ a[aze st\lpi cu felinare spre
luminarea tuturor p\r]ilor trebuincioase i a t\rgului, a c\rora îngrijire s\ o aib\ casa,
analoghisind acea cheltuial\ p\ mahalagii p\ fie[care lun\ prin [tiin]a [i a mahalagiilor [i prin
dreapt\ cisl\ f\r d\ c\tu[i d\ pu]in\ înc\rc\tur\.
29. Fie[care epistat s\ fie dator a ]inea catastih d\ to]i streinii ce se afl\ aici în politie f\r
d\ l\cuin]\, ar\t\tor d\ numele, i v\rsta, i patriia d\ unde este [i faptele lui; cum [i ce oameni
s\ afl\ cu b\nueli într-acea plas\ a epistasiei sale.
30. În orice parte a politii s\ va înt\mpla aprindere de foc sau vreo alt\ turburare, s\ fie
dator epistatul ace[tii pl\[i ca numai d\ c\t o parte s\ dea d\ [tire dumnealui vel sp\tarului
[i dumnealui vel ag\ [i dumnealor ba[ (indescifrabil) a merge spre stingerea focului [i lini[tea
turbur\rii.
(Documente Bucure[ti, p. 740–745)
R\scoala de la Bobâlna
A. Prima în]elegere între ]\rani [i nobili (6 iulie 1437)
Conventul m\n\stirii sfintei fecioare Maria din Cluj-M\n\[tur […] Prin scrisoarea de fa]\
voim s\ ajung\ la cuno[tin]a tuturor c\, venind în[i[i înaintea nostr\ nobilii b\rba]i: Ladislau,
fiul lui Benedict de Sf\ra[, alt Ladislau, fiul lui Gereu din Some[fal\u, Benedict de Juc [i
Dionisie de Sf\ra[, ale[i de ob[tea nobililor, pe de o parte, iar pe de alt\ parte cinsti]ii b\rba]i:
Ladislau Biro, Vincen]iu judele [i Ladislau Bana din Olpret, iobagii distinsului Ladislau, fiul
banului Ioan de Maroth [i Anton din Bogata Ungureasc\, iobagul distinsului Desideriu de
Losontz, [apoi] magistrul Anton [i Gal din Chendru, magistrul Toma din Sic, Ioan, fiul
magistrului Iacob din Cluj din partea ungurilor, [i Ladislau, fiul lui Gal, locuitor din Ante[,
c\pitani [i r\zboinici, precum [i magistrul Paul de Voivodeni, stegarul ob[tii locuitorilor unguri
[i români din aceste p\r]i ale Transilvaniei, [i ale[i de acea ob[te pentru ducerea la îndeplinire
1 20 august.
2 quinquagesima – cincizecimea
3 16 septembrie
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a celor de mai jos, ne-au împ\rt\[it [i m\rturisit deopotriv\, prin viu grai, în chipul urm\tor:
c\ susnumita ob[te a ungurilor [i românilor, locuind pe orice mo[ii în aceste p\r]i ale
Transilvaniei, pe de o parte din pricina reverendului întru Hristos p\rinte, domnul Gheorghe
Lepe[, episcopul Transilvaniei, nu a voit s\ strâng\ dijmele datorate lui de acea ob[te a
ungurilor, în dinari umbl\tori de valoare mic\, le-a l\sat s\ se adune la ei aproape trei ani, iar
de curând a voit s\ le stoarc\ în moned\ mare [i grea, ap\sându-i în chip v\dit [i cu nedreptate. Pentru neplata acelor dijme a aruncat pe nedrept afurisenie, sub care afurisenie rudele
lor, adic\ ta]ii [i mamele, fra]ii [i surorile, fiii [i fiicele [i alte rude, trecând din aceast\ lume
f\r\ primirea tainei împ\rt\[aniei [i a celorlalte taine biserice[ti, au fost îngropa]i în p\mânt
în afar\ de biseric\ [i de ]intirim, cu sufletul plin de am\r\ciune [i cu întristat\ durere; apoi
surorile [i fiicele lor, împotriva rânduielilor [i ritului ce trebuie ]inut în sfânta Biseric\ roman\
[i catolic\, au fost c\s\torite sau m\ritate f\r\ binecuvântarea bisericii.
Apoi de asemenea, din pricin\ c\ domnii lor de p\mânt i-au aruncat în grea [erbie, ca pe
ni[te robi cump\ra]i, deoarece când au voit s\ plece de pe unele mo[ii în alte locuri, i-au jefuit
de toate lucrurile [i bunurile lor [i nu le-au îng\duit nicidecum s\ plece […].
Pentru a câ[tiga [i dobândi din nou vechile libert\]i, date [i l\sate de sfin]ii regi tuturor
locuitorilor acestui regat al Ungariei, scuturând [i aruncând greut\]ile poverilor de neîndurat,
]inând ei sfat chibzuit, s-au adunat pe dealul Bobâlna, a[ezat pe p\mântul pomenitei mo[ii
Olpret [i sf\tuindu-se îndelung asupra necazurilor lor, au trimis soli [i au cerut, prea pleca]i [i
cu supunere de la domnii lor s\-i lase în zisele libert\]i ale sfin]ilor regi [i s\ scoat\ capetele
lor din jugul nesuferit al [erbiei.
St\pânii lor, astupându-[i urechile, nu le-au primit rug\min]ile, iar trimi[ii lor au fost prin[i,
li s-au t\iat capetele [i au fost t\ia]i în buc\]i de m\ritul Ladislau Chaak, voievodul
Transilvaniei.
Apoi mergând asupra lor cu r\zboi, acel voievod, împreun\ cu Lorand, vicevoievodul s\u,
[i cu ajutorul m\ri]ilor Henric de T\m\[eni [i Mihail Jakch de C\[ei, comi]ii secuilor, ei li s-au
împotrivit. {i începându-se lupta, au c\zut [i au murit mul]i din amândou\ p\r]ile.
În cele din urm\, lumina]i de milostivirea atotputernicului Dumnezeu [i de harul Duhului
Sfânt, cu inimile îmblânzite, unii nobili tem\tori de Dumnezeu [i oameni cinsti]i, dintre acei
nobili [i locuitori, sau din ob[tile poporului, s-au str\duit pentru încheierea p\cii între p\r]i [i
potolind luptele acestui r\zboi, au ajuns la unirea p\cii [i în]elegerii depline. […]
[…] au statornicit ca de acum încolo, pentru plata dijmelor episcopale, s\ trebuiasc\ s\
dea [i s\ pl\teasc\ dup\ dou\zeci de cl\i un florin sau o sut\ de dinari umbl\tori acum […]
mai departe, nici unul dintre magna]i, nobili [i persoanele înalte sau vreun alt om s\ nu cuteze
în nici un chip s\ ia a noua parte din bucate, din orice fel de grâne sau sem\n\turi sau din
vin, nici de la iobagii proprii, nici de la str\ini, agricultori sau cultivatorii de vii. […]
De asemenea, au hot\rât ca din bunurile acelora care ar muri f\r\ mângâierea urma[ilor,
dar r\mânând dup\ ei so]ie, st\pânul de p\mânt s\ nu poat\ lua mai mult decât o vit\ de
trei ani [i toate bunurile celor care mor astfel, dac\ ar avea, s\ r\mân\ so]iilor [i rudelor de
sânge. […]
1 Gheoghe Doja, conduc\torul r\scoalei.
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Au statornicit [i au hot\rât s\ ]in\ neclintit, ca întotdeauna, în fiecare an pe viitor, înainte
de s\rb\toarea În\l]\rii Domnului, din fiecare sat, mo[ie sau ora[, s\ se adune pe sus-pomenitul deal Bobâlna doi b\trâni mai în]elep]i [i mai vrednici de încredere, împreun\ cu numi]ii
c\pitani, sau cel pu]in cu unii dintre ei, ori cu al]ii care vor fi ale[i atunci. {i acolo, acei c\pitani
sau vreunul dintre ei, s\ poat\ cerceta [i întreba pe acei b\trâni, dac\ domnii lor îi las\ în
libert\]ile lor sau nu, [i dac\ vreun nobil a c\lcat hot\rârea de mai sus cu punctele de mai jos,
în întregime sau în vreo parte, [i dac\ se va afla c\ a f\ptuit ceva împotriv\, s\ fie socotit
c\lc\tor de jur\mânt [i ceilal]i nobili s\ se fereasc\ [i s\ se p\zeasc\ de a-l ap\ra. […]
Ca dare anual\, fiecare iobag s\ fie dator s\ pl\teasc\, la s\rb\toarea sfântului {tefan1,
zece dinari umbl\tori iar nu mai mul]i. […]
Ca slujbe, trebuie s\ fac\ o zi de coas\ sau de secer\ [i s\ repare iazurile morilor,
]inându-le în bun\ stare, dup\ obiceiul de totdeauna.
De asemenea, dijma sau alt\ dare din porci [i albine, cum s-a luat pân\ acum atâta vreme,
anume de la unguri [i de la români, mai ales din jurul cet\]ilor, precum [i darea numit\ în
popor „ako“ [ocaua] s\ nu mai fie nimeni silit a o pl\ti st\pânilor de mo[ie. […]
Au mai hot\rât s\ pl\teasc\ dijmele episcopale nepl\tite de câ]iva ani, cu cinci dinari
ubl\tori, anume pentru dou\zeci de cl\i o sut\ de dinari, iar darea oilor2 dijmuit\ dup\
dreptul regesc s\ o pl\teasc\ a[a cum s-a hot\rât, f\r\ a mai a[tepta porunca regelui de
u[urarea ei. […]
(Crestoma]ie, II, p. 220–225)
B. În]elegerea de la C\pâlna dintre nobili, sa[i [i secui — Unio trium nationum (16
septembrie 1437)
Noi Lorand Lepe[ de Varaskezy, vicevoievodul Transilvaniei, prin scrisoarea de fa]\ d\m de
[tire tuturor […] c\ în lunea de dup\ s\rb\toarea În\l]\rii Sfintei Cruci3 adunându-ne [i
strângându-ne noi, împreun\ cu m\ri]ii Mihail Jach de C\[ei [i Henric de T\m\[eni, comi]ii
secuilor, [i cu nobilii ]\rii, cu sa[ii din cele [apte plus dou\ scaune s\se[ti [i cu cei din Bistri]a,
cât [i cu secuii din toate scaunele, în târgul C\pâlna, ca s\ discut\m treburile grele ale acestor p\r]i, a fost f\cut\ o astfel de unire fr\]easc\ între sus-zi[ii nobili, sa[i [i secui, ace[tia, sub
semnul crucii Domnului, rostind un jur\mânt, s-au legat pe veci s\ p\streze de-a pururi
credin]\ fa]\ de sfânta coroan\ [i nebiruitul principe [i domn, domnul Sigismund, împ\ratul
romanilor [i regele Ungariei, Boemiei, Dalma]iei, Croa]iei etc., st\pânul nostru natural foarte
de temut, [i s\ se împotriveasc\ tuturor acelora care vor lupta împotriva acestei ]\ri, de orice
stare ar fi acei du[mani, [i au jurat s\ fie fra]i nedesp\r]i]i unul de altul pentru ap\rarea acestei ]\ri, totu[i cu o astfel de condi]ie ca, atât timp [i atunci când nebiruitul principe [i domn,
domnul nostru Sigismund […] ar avea vreun gând sau ar dori s\ fac\ ceva împotriva uneia din
1 Desfiin]area rumâniei, cum era numit\ [erbia în }ara Româneasc\, s-a f\cut în timpul lui Constantin

Mavrocordat, domn în mai multe rânduri `n }ara Româneasc\ [i Moldova.
2 Pravoslavnici — dreptcredincio[i, ortodoc[i.
3 Se observ\ c\ aici eliberarea din [erbie e prezentat\ ca un act pios, al bunilor cre[tini care se gândesc la mân-

tuirea sufletelor lor [i a celor apropia]i lor.
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cele trei p\r]i, adic\ împotriva nobililor, a sa[ilor sau a secuilor, atunci celelalte dou\ p\r]i s\
vin\ în ajutorul celei de-a treia p\r]i, dar numai cu genunchii îndoi]i, pentru a ob]ine milostivire
[de la rege] [i s\ nu fie îndatorate [i s\ nu îndr\zneasc\ s\-i dea ajutor.
[…] Când vreuna din aceste p\r]i ar avea de gând s\ porneasc\ r\zboi, osta[ii s\ fie datori
a-[i face tab\ra de var\ pe câmp, iar b\trânii din satul mai apropiat sau învecinat s\ fie datori
s\ le dea bucatele de trebuin]\, dar nu cu un pre] mai ridicat, ci cu pre]ul cu care îng\duie ei
s\tenilor s\ le vând\, iar osta[ii s\ se îndatoreze a primi acest fel de plat\.
[…] În vreme de iarn\ osta[ii s\ fie g\zdui]i în ora[e, târguri [i sate [i s\ li se dea s\la[, dar
nici un nobil, nici un sas sau secui, din orice stare ar fi s\ nu pricinuiasc\ vreun neajuns sau
pagub\ gazdei sale.
[…] S\ se p\zeasc\ cu t\rie ca oricând se va întâmpla s\ aib\ loc vreun atac du[man sau
vreo neîn]elegere de orice fel împotriva vreuneia din pomenitele p\r]i, adic\ împotriva
nobililor, a sa[ilor sau a secuilor, iar o parte va chema în ajutor o alt\ parte, partea chemat\
s\ fie datoare a porni chiar a doua zi în ajutor [i s\ nu pregete a face în fiecare zi trei mile
spre a veni de grab\ în ajutor.
[…] Prin jur\mânt puternic s\ se curme [i s\ se sting\ cu totul [i pe deplin orice prilej mai
vechi de pizm\ [i du[m\nie […] între […] Gheorghe Lepe[, episcopul Transilvaniei, [i capitlul
aceleia[i biserici, precum [i între nobili, sa[i [i secui, [i de acum înainte nici una din acele p\r]i s\
nu cuteze a le înnoi sau s\ fac\ vreo a]â]are […] Iar dac\ o parte va face sau va porni pâr\
împotriva altei p\r]i, s-o urm\reasc\ în chip legiuit pe calea legii, înaintea judec\torului ei [i judele
p\r]ii potrivnice s\ fie ]inut a-i face dreptate f\r\ întârziere. P\r]ile pomenitei uniri fr\]e[ti, adic\
nobilii, sa[ii [i secuii, cu prea smerite rug\min]i ne-au cerut s\ punem s\ se înt\reasc\ [i s\ se
încuviin]eze pentru ei cu pecetea noastr\ acea scrisoare pentru ve[nic\ t\rie [i d\inuire […]
(Crestoma]ie, II, p. 123–124)
Reglementarea iob\giei în Tripartitul a lui Werböczy (1517)
Starea iobagilor este felurit\ c\ci unii sunt unguri, al]ii sa[i [i germani, iar al]ii boemi [i
slavi, m\rturisitori ai credin]ei cre[tine. Pe lâng\ ace[tia unii sunt români [i ruteni, iar al]ii rasci
sau sârbi [i bulgari, ce urmeaz\ ereziile grecilor. Sunt pe deasupra filisteni [i cumani s\l\[luind
pe p\mânturile rege[ti, m\rturisind la fel religia cre[tin\. Iar dintre ruteni [i bulgari, unii
urmeaz\ credin]a noastr\, iar al]ii erezia grecilor.
{i de[i toate aceste popoare, afar\ de filisteni, cumani, ruteni [i bulgarii rege[ti, s-au bucurat pân\ acum de privilegiul acestei libert\]i ca — pl\tind darea cuvenit\ dup\ p\mânt [i
datoriile lor — s\ aib\ libera voie s\ se mute ori de câte ori ar voi de la locul unde s\l\[luiesc
[i s\ se stabileasc\ în alte locuri preferate, totu[i au pierdut întru totul aceast\ libertate a lor,
în vara acum trecut\, din pricina r\scoalei [i ridic\rii r\zvr\tiroare a lor împotriva întregii
nobilimi, sub numele de cruciat\, din îndemnul nelegiuitului r\uf\c\tor Gheorghe Secuiul1 [i
din pricina c\derii lor, prin aceasta, în vina tr\d\rii ve[nice; [i astfel au fost ei lega]i pe veci [i
pe deplin de glia st\pânilor lor de p\mânt.
(Crestoma]ie, II, p. 617)
1 Defri[ate.
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„Leg\tura lui Mihai Viteazul“ — document de la Radu Mihnea (1613)
Iar când a fost acum, `n zilele domniei mele, Ghinea diaconu, ginerele lui Câstian, a spus
c\ ace[ti vecini mai sus spu[i au fost ai socrului s\u Cârstian: apoi, el a venit cu pâra de fa]\
`naintea domniei mele cu slugile domniei mele postelnicii Pârvu [i Radul. Iar domnia mea am
cercetat [i am adeverit foarte bine cu to]i cinsti]ii dreg\tori ai domniei mele c\ pe ace[ti
vecini mai sus spu[i i-a apucat a[ez\mântul atunci: care pe unde va fi, s\ fie vecin `n veci. Apoi
domnia mea am cercatat [i am judecat cu to]i cinsti]ii dreg\tori domniei mele, iar domnia mea
nu am voit s\ stric a[ez\mântul lui Mihai voevod, ci domnia mea am dat s\ fie ace[ti vecini
mai spu[i, cum au fost [i de atunci pân\ acum `n zilele domniei mele.
(DIR, B., II, p. 177)
Nota bene: „Leg\tura lui Mihai“ nu se p\streaz\ decât `n rela]ii indirecte, cea mai veche fiind aceasta la aproape dou\ decenii distan]\ de evenimente. Exist\ `n rândul istoricilor dou\ interpret\ri. Prima
consider\ c\ Mihai a transformat ]\ranii `n vecini legându-i de glie. A doua c\ el a hot\rât doar c\
]\ranii fugi]i de la casele lor ca urmare a anilor de lupte cu turcii [i care erau foarte numero[i, s\ r\mân\
fiecare pe mo[ia pe care se g\se[te pentru a preveni interminabilele certuri dintre boierii care voiau
s\-i aduc\ `napoi [i cei care voiau s\-i p\streze.

Desfiin]area rumâniei în }ara Româneasc\ — 5 august 17461
[…] Deci dar cunoscând [i noi cu to]ii de ob[te c\ acest lucru, a avea supus\ robiei pe
pravoslavnicii2 cre[tini, care sântu întru o credin]\ cu noi, nu iaste lucru cre[tinescu, ci de mare
pagub\ sufletelor noastre, socotit-am cu to]ii pentru rumânii ce i-am avut pân\ acum la
st\pânirea noastr\, fiind vându]i cu mo[iile lor den vremile ceale vechi la str\mo[ii no[trii, a[a
am g\sit cu cale mai mult pentru u[urarea sufletelor noastre [i a p\rin]ilor, a mo[ilor [i a
str\mo[ilor, ca ori la cine den neamul boerescu, sau la m\n\stiri vor fi rumâni cu mo[iile lor,
mo[iile s\ r\mân\ în st\pânirea noastr\, s\ le st\pânim ca [i pân\ acum, iar cât pentru
capetele rumânilor, f\r\ de mo[ie, care din noi va vrea den bun\ voin]a lui ca s\-i iarte
pentru a sa pomenire, bine va face3; iar de nu va vrea s\ fac\ aceast\ facere de bine sufletului s\u s\ aib\ a face acei rumâni cum vor putea, [i s\ dea bani de fie[tece cap câte taleri
zeace, [i s\ s\ r\scumpere, au cu voe de va fi st\pânului s\u, [i f\r\ de voie, ei s\ fac\ bani
[i s\-i dea la st\pânul s\u [i, nevrând s\-i primeasc\, va veni de va face jalb\ la divan, pentru
c\ acest lucru, bun [i sufletescu, noi cu to]ii l-am g\sit [i l-am legat s\ fie la mijlocul nostru
p\zit [i înt\rit [i de c\tre noi [i de c\tre tot neamul nostru carii în urma noastr\ vor r\mânea
noa\ mo[tenitori. Pentru care noi dup\ hot\rârea ce am legat, rugatu-ne-am [i m\rii sale, prea
luminatul nostru domn Io Constantin Nicolae voevod, ca s\ fie [i cu voia m\rii sale [i s\ ne
înt\reasc\ aceast\ leg\tur\ [i facere de bine sufletului nostru [i cu a m\rii sale domneasc\
pecete [i isc\litur\. {i noi împreun\ cu prea sfin]ii arhierei ce s\ afl\ la aceast\ parte de loc [i
cu to]i p\rin]ii egumeni am isc\lit [i am pus [i pece]ile noastre ca s\ r\mâie în veci
nestr\mutate. {i s-au scris cartea aceasta în anul de la zidirea lumii, leat 7254, iar de la
na[terea domnului [i mântuitorului nostru Iisus Hristos 1746. […]
Aceast\ hot\râre ce s-au f\cut printr-aceast\ carte pentru slobozirea [i r\scump\rarea
rumânilor, atât de c\tre toat\ ob[tea bisericeasc\ cât [i de c\tre to]i boiarii ]\rii, am înt\rit [i
domnia mea cu pecetea [i cu isc\litura domniei meale ca s\ s\ p\zeasc\ nestr\mutat.
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(Documente privind rela]iile agrare în veacul al XVIII-lea. Vol. I: }ara Româneasc\, Ed.
Academiei R. P. R., Bucure[ti, 1961, p. 463–464)
Reglementarea raporturilor dintre nobili [i ]\rani în Transilvania — Certa
puncta (1769)
I. Despre serviciile iobagilor [i jelerilor
[…] fiecare iobag este dator a servi domnului s\u de p\mânt pe s\pt\mân\ patru zile cu
bra]ele, iar cu vitele sale trei zile, de cumva are atâ]ia boi câ]i sunt de lips\ la un plug, ori la
un car; iar de nu are vite de ajuns [i este avizat a-[i prinde vitele la plug [i la car în tov\r\[ie
cu vitele altui iobag, de o stare material\ cu el, este dator a servi patru zile. La serviciu mai
mare decât cel indicat iobagul nu poate fi constrâns. […]
4. Iobagii [i jelerii în zilele rânduite pentru robote în mo[ia domnilor sau trebuie s\
serveasc\ în persoan\, sau s\ se substituiasc\ prin un lucr\tor bun [i au s\ lucre de la r\s\ritul
pân\ la apusul soarelui, dar celor ce nu locuiesc pe mo[ia domnului trebuie s\ li se lase timp
de ajuns spre a merge la mo[ie [i s\ se întoarc\ de acolo acas\.
II. Despre datorin]ele iobagilor [i jelerilor […]
Orice fel de presta]ii [i stoarceri care nu sunt prev\zute în lege sau nu se reg\sesc în urbariile vechi, sunt oprite.[…]
Între]inerea [i iernarea vitelor domnilor de p\mânt, smulgerea penelor de la gâ[tele iobagilor [i jelerilor pe seama domeniilor [i a domnilor de p\mânt, pl\]ile care juzii [i dreg\torii
dominali obi[nuiau s\ le ia de la iobagi [i jeleri pentru paza viilor […] se desfiin]eaz\ [i se [terg
ori unde ar fi fost în practic\.
III. Despre beneficiile ce domnul de p\mânt este dator a le da iobagilor [i jelerilor s\i.
Domnul de p\mânt este dator a asigura iobagilor [i jelerilor care locuiesc pe domeniul s\u,
loc de cas\ potrivit [i corespunz\tor st\rii lor.
Este dator domnul de p\mânt a le mai da, dup\ felul hotarelor, p\mânturi de arat [i de
cosit. […]
9. […] nu este permis domnului de p\mânt a lua de la iobagi [i jeleri p\mânturile l\zuite1
sau îmbun\t\]ite de dân[ii, f\r\ a le r\spl\ti munca pus\ în acele p\mânturi. […]
IV. Cum s\ fie constrân[i domnii de p\mânt [i iobagii [i jelerii a împlini aceea ce sunt datori
unii altora
Dac\ iobagul sau jelerul nu voiesc s\ îndeplineasc\ serviciul [i robotele obligate […] ori trebuie s\ i se aplice pedeapsa trupeasc\ (dar s\ nu i se deie mai mult de 24 de be]e sau lope]i
sau, dac\ este vorba de o femeie, s\ nu i se dea mai mult de 24 lovituri cu gârbaciul) ori, dac\
persoana este b\trân\ sau boln\vicioas\, s\ fie închis\ câteva zile. […]
Dac\ domnii de p\mânt nu ar da iobagilor [i jelerilor acele ce sunt datori […] [ace[tia din
urm\] pot recurge de-a dreptul la Tablele Continue, care conform datoriei lor trebuie s\ examineze plângerile, s\ stea întru ajutor celor nedrept\]i]i […].
(Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron [i Dionisiu Novacovici, sau istoria românilor
transilv\neni de la 1751 pân\ la 1764, Blaj, 1902, p. 404–412)
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R\scoala condus\ de Horea, Clo[ca [i Cri[an (1784)
A. Interogatoriul lui Horea (Alba Iulia, 28 ianuarie 1785)
Nicola Ursz, alias Hora, locuitor din Râul Mare, cam de 54 de ani, iobag cameral.
1. Pentru ce este în arest?
Nu cunoa[te cauza, [tie îns\ c\ este urm\rit de 4 ani c\ a fost la împ\ratul. […]
7. Dac\ nu [tie c\ în Mesteac\n s-a ]inut o adunare [i o consf\tuire [i ce s-a pus la cale
acolo?
Nu [tie nimic despre toate acestea.
8. Dac\ nu-l cunoa[te pe Cri[an Giurgiu?
Nu, nu-l cunoa[te pe acesta. […]
11. Dac\ a avut un oarecare rol în timpul r\scoalei?
Nici unul. […]
66. Dac\ Horea [i cu c\peteniile sale s-au l\udat în prezenta acestui nobil [Alexandru
Chendi] c\ au supus Principatul Transilvaniei de la Beiu[ la Turda într-a[a fel, încât dac\ el,
Horea, ar porunci, nu numai românii, dar [i ungurii s-ar r\scula pe loc contra nobililor [i
func]ionarilor?
Nu a spus acele cuvinte [i nici nu [tie a[a ceva de la al]ii. […]
98. Acuzatul s\ m\rturiseasc\ adev\rul dac\ în ceata tumultuan]ilor au fost [i oameni
str\ini?
Nu [tie c\ oameni str\ini s\ fi fost între tumultuan]i.
110. Ce în]elegere a avut acuzatul cu iobagii din }ara Româneasc\?
N-a avut nicicând o în]elegere cu iobagii din }ara Româneasc\, nici n-a cunoscut pe vreunii din aceast\ ]ar\.
115. Acuzatul […] s\ m\rturiseasc\ în mod sincer ce participare a avut la nelini[tile ce au
fost în ]ara aceasta [i la violen]ele comise?
El a vorbit pân\ acum ca [i cum ar vorbi înaintea lui Dumnezeu [i n-a avut nici o participare la r\scoal\.
B. Interogatoriul lui Clo[ca (Alba Iulia, 26 ianuarie 1785)
Varga sau Clo[ca Ion, din C\rpini[, cam de 30 de ani, iobag cameral. […]
14. El trebuie s\ dea socoteal\ [i s\ r\spund\ fiindc\ el a început r\zvr\tirea?
El n-a început r\zvr\tirea. […]
16. Ce fel de func]ie a avut în timpul r\scoalei [i ce a f\cut în timpul tumultului?
El n-a avut nici o participare la toat\ turburarea [i mai pu]in vreo func]ie…
25. În care scop au început oamenii aceast\ r\scoal\?
Nu [tie nimic despre aceasta…
35. […] De ce a început aceast\ r\scoal\?
Doamne fere[te, el n-a început un astfel de lucru, Dumnezeu s\ trag\ la r\spundere pe
1 Categorie de curteni cu îndatoriri militare.
2 Ughi — denumire româneasc\ pentru duca]ii de aur ungure[ti, care au circulat intens în }ara Româneasc\ [i în

Moldova, fiind temporar folosi]i [i ca moned\ de calcul.
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acela care este vinovat de aceast\ nenorocire.
43. Dac\ printre tumultuan]i n-au fost [i str\ini în afar\ de locuitorii ]\rii?
N-a v\zut al]i oameni decât români.
45. Unde a jefuit, incendiat [i asasinat?
Nic\ieri.
C. Interogatoriul lui Cri[an (2 februarie 1785, Alba Iulia)
Cri[an, alias Marcu Giurgiu, locuitor din C\rpini[, în etate de 52 de ani, iobag cameral.
2. Pentru ce e în arest?
Fiindc\ s-a adunat cu ceva popor la biserica din Mesteac\n [i cu acest popor pentru luare
armei a voit s\ mearg\ la Alba Iulia. […]
5. […] Cine a ordonat aceast\ adunare a poporului?
El însu[i a ordonat aceast\ adunare a poporului. […]
18. Fiindc\ a m\rturisit c\ el a fost capul acestor jefuitori, pentru ce a îng\duit s\ se
întâmple atâtea jefuiri [i omoruri?
Dup\ ce au început f\r\delegile, nu l-a mai ascultat nimeni. […]
30. […] ce l-a determinat s\ s\vâr[easc\ toate aceste f\r\delegi?
Greutatea serviciului la domni, fiindc\ iobagii au trebuit s\ lucreze în timpul muncii celei
mai urgente de la o duminic\ la cealalt\, f\r\ s\ primeasc\ cea mai mic\ buc\]ic\ de pâine;
în celelalte anotimpuri au trebuit s\ lucreze câte patru zile pe s\pt\mân\; afar\ de acestea li
s-a luat [i zeciuiala, pe deasupra acestora, contribu]iile erau prea mari: aceia care n-aveau
p\mânt, trebuiau s\ pl\teasc\ anual 4 pân\ la 5 florini: acei cu p\mânt, 15 pân\ la 20
florini [i dintre oi, afar\ de zeciuiala mieilor, tot astfel, dintre porcii gra[i trebuiau s\ dea al
zecelea.
31. Dac\ în calitate de iobag cameral trebuia [i era constrâns s\ pl\teasc\ cele de mai sus?
Aceste d\ri [i munci nu trebuiau s\ fie pl\tite de iobagii camerali, numai de aceia care se
înrolau în armat\.
32. Pentru ce au încercat s\ exopereze mic[orarea [i u[urarea d\rilor [i muncilor pe o cale
a[a s\lbatic\ [i n-au a[teptat rezolu]iile preaînalte în lini[te?
Fiindc\ nobilii [i func]ionarii comitatului n-au voit s\ fac\ cunoscute poporului s\rac
rezolu]iile preaînalte pe care le aveau deja în mân\.
33. De unde putea [ti c\ rezolu]iile preaînalte au ajuns în mâinile nobililor [i func]ionarilor
comitatului [i sunt ascunse de ace[tia?
Chiar Horea le-a spus aceasta.
(Ioan Fruma, Horia, procesul [i martiriul s\u, Sibiu, 1947, p. 117–140 [i 169–175)
Nota Bene: Negarea particip\rii la r\scoal\ de c\tre Horea [i Clo[ca este de în]eles în plan uman,
mai ales dac\ avem în vedere groz\via pedepselor pronun]ate de autorit\]i.
1 Rumelia („]ara grecilor“) era denumirea curent\ pentru teritoriile otomane din Peninsula Balcanic\.
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„Dosarul grecilor“
A. Hrisov de eliminare a grecilor din dreg\torii în }ara Româneasc\ (1631)
Deci v\zând to]i atâta s\r\cie [i pustiire ]\rii, c\utat-am domnia mea, cu tot sfatul ]\rii, s\
se afle de unde cad acele nevoi pe ]ar\. Aflatu-s-au [i s-au adeverit cum toate nevoile [i s\r\cia
]arii se încep de la greci str\ini, care amestec\ domniile [i vând ]ara f\r\ mil\ [i o precupesc
pe camete asuprite. {i dac\ vin aici în ]ar\, ei nu socotesc s\ umble dup\ obiceiul ]arii, ci stric\
toate lucrurile bune [i adaog\ legi rele [i asuprite [i alte slujbe le-au m\rit [i le-au ridicat f\r\
seam\ pe atâta greime, ca s\-[i pl\teasc\ ei cametele lor [i s\-[i îmbog\]easc\ casele lor. {i
înc\ alte multe str\in\ri au ar\tat spre oamenii ]\rii, nesocotind pe nici un om de ]ar\,
înstr\inând oamenii ]\rii de domnia mea cu pizme [i cu n\p\[ti [i asuprind s\racii f\r\ mil\ [i
ar\tând vr\jm\[ie c\tre to]i oamenii ]\rii.
Deci v\zând domnia mea ni[te lucruri ca acelea […] socotit-am domnia mea, dimpreun\
cu tot sfatul ]\rii, de am f\cut domnia mea leg\tur\ [i jur\mânt mare, de am jurat domnia
mea ]\rii pe Sfânta Evanghelie [i cu mare afurisenie dinaintea cinstitului [i prea luminatului
p\rintelui nostru, al }\rii Române[ti chir vl\dica Grigorie [i dinaintea p\rintelui Theofil
episcopul de la Râmnic, în sfânta biseric\ a domniei mele cea mare din cetatea scaunului
domniei mele din Bucure[ti. {i dup\ jur\mânt, cu tot sfatul ]\rii, c\lcat-am acele obiceiuri rele
[i le-am pus domnia mea toate jos [i am scos acei greci str\ini din ]ar\ afar\, ca pe ni[te
neprieteni ]\rii fiind.
{i am tocmit domnia mea [i alte lucruri bune, care s\ fie de folos ]\rii, ca [i cum cele legi
[i obiceiuri bune ce le-au fost tocmit cei domni b\trâni, ce li se fericeaz\ via]a lor [i li se cunosc
tocmelile, c\ au fost de folos ]\rii. A[i[derea [i domnia mea înc\ am tocmit [i am înt\rit
leg\turile cum s\ fie ro[ii1 în pace de dijm\ [i de gor[tin\ [i de vin\rici [i s\ dea bir domniei
mele într-un an de dou\ ori, la Sf. Demitrie [i la Sf. Gheorghe. {i popii înc\ s\ dea bir într-un
an de dou\ ori, la Sf. Demitrie ughi2 1 [i la Sf. Gheorghe iar ughi 1 [i s\ dea Sf. episcopii de
la Buz\u cum au fost adetul [i obiceiul [i mai dinainte vreme.
(DRH, B, XXIII, p. 412–413)
Nota Bene: Dincolo de retorica aparent consensual\ a documentului, domnul --- este vorba de Leon
Tom[a (1629–1632) — a fost silit s\ emit\ aceast\ interdic]ie pentru ocuparea dreg\toriilor de c\tre
str\ini în urma unei r\scoale boiere[ti care a degenerat într-un veritabil r\zboi civil. De asemenea, se
cuvine remarcat\ împletirea dintre excluderea str\inilor [i argumenta]ia conservator-tradi]ionalist\,
ambele realizându-se sub semnul respingerii oric\rei inova]ii fiscale [i politice.

B. „Letopise]ul cantacuzinesc“ despre „parveni]i“ ajun[i dreg\tori
Aicea semn\m povestea a unor boiari r\i, ce au fost în zilele lui Matei vod\, anume Ghinea
vistierul, ce i-au zis }ucala [i Radul arma[ul, ce i-au zis V\rzariul. C\ domnind Matei vod\
1 Venit de tân\r, de la Instanbul, `n ]\rile române, `n timpul lui Radu Mihnea, c\s\torit cu Elina, fiica lui Radu

{erban, Constantin Cantacuzino a fost mare dreg\tor, aproape f\r\ `ntrerupere, din 1624 pân\ `n 1663, când a
fost ucis din porunca domnului Grigore I Ghica. Dintre numero[ii lui fii, unul a fost {erban Cantacuzino (domn
1678–1688), iar altul stolnicul Constantin Cantacuzino.
2 Vezirazim — denumire otoman\ a func]iei de mare vizir. În acest caz concret este vorba de Mehmed Köprülü,
mare vizir în anii 1656–1661.
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foarte bine [i cu pace [i f\când multe bun\t\]i, pân\ la 16 ani din domnia lui, precum scrie
înapoi, la a lui istorie, iar diavolul neiubitorul de neamul omenesc, cercând, precum iaste
obiciuit, ca s\ strice numele acelui domn bun, g\sit-au dar pe aceste 2 vase rele. C\ Ghinea
era grec, l\c\tar, de la Rumele1, [i înc\ de mic î[i dobândi aceast\ porecl\, ce-i zic }ucala, adec\
olariu. C\ olariul dincotro-i iaste voia, dintr-acolo-i pune m\nu[a. A[a zicea [i acel Ghine, c\
încotro-i va fi voia, într-acolo va învârti roata [i va lua plata. Era [i c\s\torit aicea în ]ar\, cu
cas\ la sat la Br\ti[eni, pe Olte], ot sud Romana]i. Acesta înceti[or, pe ascuns, ca un diavol,
cerca pe Matei vod\ zicându-i: D\ ]i-e voia s\ faci bani mul]i, f\-m\ vistier mare, [i vei cunoa[te
mult folos, c\-]i voi face bani mul]i [i te vor ferici multe ]\ri. Atuncea [i Matei vod\ plec\-[i
urechia [i-l f\cu vel vistier, dându-i toat\ puterea în mâna lui. Atuncea el aievea î[i ar\t\ toat\
r\utatea [i se f\cu ca un lup, trimi]ând în toate p\r]ile de pr\da [i pe mari [i pe mici f\r\ nici
o dreptate [i f\r\ nici o mil\. {i când era la postul cel mare, nu mergea ca cre[tinii, la biseric\,
ci [edea la gazd\ de f\cea socoteala banilor [i-i b\ga în lad\. {i se l\uda c\ scrie toat\ socoteala
]\rii pe o unghie […].
Deci cu aceste av\nii [i dr\cii, f\cut-au lui Matei vod\ bani mul]i, avu]ie rea, de Mamon.
În loc de slav\ [i de fericirea ce s\ l\uda c\ va s\ fac\ domnu-s\u, el îl oc\rî [i-i stric\ numele
cel bun; asem\nându-se Iudii, c\ el iubi pe argint [i urî pe domnu-s\u, Isus Hristos.
Iar\ Radul arma[ul era de mo[ie rumân. {i tat\-s\u era gr\dinariu de verze la Ploie[ti.
Pentru aceia numele s\u s-au poreclit de i-au zis V\rzariul. O, rea s\mân]\ au fost, c\ nu s-au
f\cut varz\ bun\, ci de mic au r\s\rit fiul dracului. Deci cu reaua lui slujb\, ce s\ înv\]ase înc\
din copil\rie, ajuns-au la Matei vod\ vel arma[, pe vremea ce era [i Tucala vel vistier. Acesta
era om îndr\cit [i f\r\ de ru[ine [i iubitor a v\rsa sângele oamenilor. Început-au a-[i ar\ta
veninul asupra s\racilor, c\ s\ l\sa ca un [arpe mânios, de mu[ca pe unii [i pe al]ii. {i pe cine
afla c\ era cu ceva putere, el le arunca prihan\ [i nap\[ti [i le lua tot ce avea. Nu sc\pa de la
el nici boiariu, nici c\lug\r, nici negu]\tor, nici nimeni.
(Letopise]ul cantacuzinesc, p. 153)
C. Revolt\ antigreceasc\ la Ia[i cu prilejul mazilirii lui Dumitra[co Cantacuzino (1685)
{i la purcesul lui Dumitra[co-vod\ din Ia[i s-au f\cut mari gâlcevi [i calabalâcu. Fliondor
arma[ul [i cu frate-s\u Gheorighi]\ Ciudin, cu Mitre c\pitanul, cu Mile[tii [i cu al]ii au burzuluit tot târgul [i slujitorimea asupra grecilor, tot cu pietre [i cu be]e, de era curtea domneasc\
plin\ de oameni. {i pe ziduri sta oameni, iar grecii tot în cas\ [edea, lâng\ Dumitra[co-vod\,
[i s\ ascundea care pe unde putea. […]
A[i[derea la acea gâlceav\ prins-au Fliondor arma[ul la gazd\ pe un grec, anume Mavrodin
paharnic [i l-au b\tut [i l-au dezbr\cat, de l-au l\sat numai cu c\ma[a. {i l-au legat [i l-au pus
pe un cal înd\r\t, cu fa]a spre coada calului, [i-i d\duse coada în mâini de o ]inea în loc de
frâu. {i-l ducea prin mijlocul târgului la Copou la plimbare [i-l privea tot norodul ziua, amiaz\zi
mare. {i-i zicea feciorii ce-l ducea: „Zi, grece, cal murg la fântâna Bordii“, iar el nu putea zice
„cal murg la Fântâna Bordii“, ci zicea „alogo murgo sto Fântâna Bordii“. Iar slugile lui Fliondor
1 Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei (1387–1437)
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îi da palme [i-i zicea: „Zi, grece, bine; nu zice a[a“. Acest fel de zaiafet frumos i-au f\cut.

(Neculce, p. 298–300)
1 Laonicos Chalcocondyles, cronicar bizantin din secolul al XV-lea, despre care se [tie cu siguran]\ doar

c\ [i-a încheiat opera Expuneri istorice la 1464. Prezentând expansiunea otoman\ care a pus cap\t existen]ei Imperiului bizantin, cronicarul ofer\ date interesante despre românii implica]i în lupta
antiotoman\.
2 Pentru autorul bizantin, otomanii sunt barbari.
3 Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei din 1382, devenit îns\ împ\rat al Imperiului romano-german la 1410.
4 Pentru c\ participase la cruciada antiotoman\ de la Nicopole.
5 Autorii bizantini continu\ s\ foloseasc\ denumiri arhaizante, cum ar fi Istru în loc de Dun\re.
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D. Portretul unui „grec“ devenit „p\mântean“ — postelnicul Constantin
Cantacuzino1
Atuncea Chiupriliul vezirazimul2 foarte r\u s-au mâniat, poruncind gineri-s\u, lui Mustafa
pa[a, s\ vie aicea în ]ar\ el domn (adec\ pa[\). {i rândui 4 000 de turci s\ vie cu dânsul. {i
au poruncit s\ omoare pre Ghica vod\.
Iar Constantin, postelnicul, bunul cre[tin [i vrednic de slujb\, el dac\ în]elese de aceasta,
mult plânse [i se v\ita pentru s\raca ]ar\, cum s\-[i piarz\ legea, [i sfintele biserici s\ se fac\
meceturi turce[ti. {i-[i c\uta ajutor într-o parte [i într-alta, [i pe nimeni nu-[i g\sea, f\r-cât pe
cel mare, puternicul domnul [i dumnezeul nostru Isus Hristos, care au izb\vit pe izraeli]i din
mâna lui faraon [i pe Noe din Potop [i pe Lot din Sodoma [i pe David din mâinile lui Saul [i
pe tot neamul omenesc i-au r\scump\rat cu sângele lui [i i-au scos din mâna diavolului.
A[adar înt\ri [i inima robului s\u Constantin postelnicul [i viteje[te cutez\ întocmai la vizirul.
{i cu mare groaz\ deschise buzele lui, [i cu multe lacrimi i se rug\ ca s\ milostiveasc\ înc\
odat\ pe }ara Româneasc\, s\ le iarte gre[alele, prinzându-se tare c\ nu vor mai face ce au
f\cut, ci va da haraciul împ\ratului la vremea lui [i ce-i va fi porunca vor face. {i multe ca
acestea zicea. […].
Atunci dete Dumnezeu de-[i conteni vizirul mânia [i îndat\ opri pe gineri-s\u, Mustafa
pa[a, s\ nu vin\ aicea. {i pentru voia lui Constantin postelnicul, au iertat pe Ghica vod\ de
moarte [i pe }ara Româneasc\ de a lor gre[al\. C\ pe acel Constantin foarte-l avea
Chiupriuliul iubit, c\ci îl aflase c\ gr\ie[te drept [i ]ine cu raiaua împ\r\teasc\ [i pohte[te
binele s\racilor. Avut-au s\raca de ]ar\ noroc pentru acel om bun, care sta în toat\ vremea
pentru binele ei [i-l durea inima de cre[tin\tate [i de p\mântul ]\rii, ca s\ nu-l piarz\. C\ [i el
era mo[nean într-însa, cu case [i cu olate, ca [i al]i boieri. O mare ciud\ f\cu Dumnezeu cu
}ara Româneasc\ c\ o scoase din mâinile p\gânilor [i bisericile i le mântui de legea lui
Mehmet, [i-i trimise mare bucurie. L\udat fie numele lui în veci!
(Letopise]ul cantacuzinesc, p. 145–146)
E. Antim Ivireanul împotriva excluderii str\inilor din dreg\toriile laice [i
ecleziastice — scrisoare c\tre Constantin Brâncoveanu (1712)
Între altele s\ cuvinteaz\ [i aceasta cum c\ sunt strein [i nu s-au cuvenit s\ fiu eu mitropolit. În Hristos suntem to]i una. {i apoi nu am fost numai eu episcop [i mitropolit str\in în
}ara Româneasc\, ci au fost [i al]ii, mul]i, precum se v\d în condice [i precum s\ politice[te
în toat\ biserica, precum [i domni au st\tut [i de ]ar\ [i de str\ini, ca [i în toat\ lumea; c\
Dumnezeu au f\cut lumea slobod\ pentru to]i.
(Antim Ivireanul, Opere, Edi]ie critic\ [i studiu introductiv de Gabriel {trempel, Bucure[ti,
1972, p. 231)
1 Este vorba de Ali-pa[a Candarlizade, mare vizir între 1387 [i 1406.
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VI. }|RILE ROMÂNE {I STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMA}IE {I CONFRUNTARE (SEC. XIV–XVII)
Tratatul de la Bra[ov dintre Sigismund de Luxemburg [i Mircea cel B\trân
(1395)
Noi, Mircea, voievodul }\rii Române[ti, duce de F\g\ra[ [i ban al Severinului, facem
cunoscut tuturor celor care vor vedea scrisoarea de fa]\ sau vor avea [tiin]\ de dânsa în alt
chip c\, deoarece prealuminatul principe [i domn, domnul Sigismund1, din mila lui
Dumnezeu, ilustrul rege al Ungariei, Dalma]iei, Croa]iei etc. [i margraf de Brandenburg etc.,
a ar\tat fa]\ de noi osebita bun\voin]\ a maiest\]ii sale, de când ne-a cunoscut, [precum [i]
prielnicul [i prietenescul s\u sprijin, [i ne-a dat nou\, de la sine [i cu toat\ milostivirea,
dragostea sa, [i ne-a ajutat mai ales împotriva acelor cumpli]i [i vicleni fii ai strâmb\t\]ii,
vr\jma[i ai numelui lui Hristos [i neîmp\ca]i du[mani ai no[tri, turcii, purtându-se cu noi
totdeauna [i în toate [împrejur\rile] cu bun\voin]\ [i cu bun\tate, de aceea noi, din îndemnul numai al nostru [i din toat\ a noastr\ d\rnicie, f\r\ a fi sili]i [i nici împresura]i [de nimeni],
sub credin]a [i jur\mântul nostru [i al boierilor no[tri, f\cut de noi mai înainte, a[a cum se
cuvine, am f\g\duit [i f\g\duim zisului domn [[i] rege, prin rândurile acestea, a p\zi [i a b\ga
în seam\ neschimbate cele mai jos scrise.
Anume, mai întâi, c\ noi, când [i de câte ori, de-acum înainte, domnul rege va merge cu
o[tirea sa, el însu[i, împotriva zi[ilor turci sau împotriva oric\ror altor p\rta[i de-ai lor, atunci,
tot cu o[tirea, cu oamenii [i cu toat\ puterea noastr\, s\ fim ]inu]i [i datori a merge cu
dânsul, de asemenea, noi în[ine, împotriva acelora. {i dac\ domnul rege n-ar merge el însu[i,
ci ar trimite numai o[tirea sa, atunci [i noi s\ fim ]inu]i [i datori de asemenea, a trimite numai
o[tirea [i pe oamenii no[tri, împotriva acelora, dimpreun\ cu o[tirea domnului rege.
{i totodat\, [s\ fim datori] a da pomenitului domn [[i] rege [i o[tirii lui [i oamenilor pe
care-i va duce cu sine [la r\zboi], dac\ va merge el însu[i acolo, iar dac\ nu va merge, atunci
o[tirii [i oamenilor pe care-i va trimite, cum se spune mai sus, împotriva acelora, în p\r]ile lui
Dobrotici sau în orice alte p\mânturi, cet\]i, ]inuturi, trec\tori, porturi [i în orice alte locuri
supuse st\pânirii [i ascult\rii noastre, slobod\, pa[nic\ [i sigur\ trecere, [precum] [i hrana
totdeauna potrivit\ pentru banii lor, atât când vor merge într-acolo [i cât vor sta acolo [i se
vor retrage de acolo, cât [i la întorsul lor acas\.
De asemenea, când [i de câte ori se va întâmpla ca domnul, regele, s\ mearg\, cum se
1 Walerand de Wavrin, (n\scut la începutul secolului al XV, mort dup\ 1469), cavaler burgund, a comandat flota

burgund\ trimis\ la Constantinopol pentru a lua parte la cruciada antiotoman\. În prim\vara lui 1445 pleac\ cu
câteva galere spre Dun\re, în c\utarea lui Vladislav al IV-lea rege al Ungariei [i Poloniei, mort în b\t\lia de la Varna,
din 1444, despre care circulau zvonuri c\ ar fi prizonier într-una din cet\]ile din regiune.
2 Cardinalul Francesco Condolmieri, episcop de Verona. Era comandantul flotei cre[tine, în calitate de legat
(reprezentant) papal.
3 Vlad Dracul (1436–1442, 1443–1447).
4 Boierii din ]ara Româneasc\.
5 Cam 8 m, un picior având cca 33 cm.
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spune mai sus, în zisele p\r]i, cu pomenita lui o[tire [i cu oamenii lui, [i, cu ajutorul nostru,
s\ ia, s\ pun\ în st\pânire, s\ apuce, s\ dobândeasc\ sau s\ aib\, în vreun fel oarecare, ora[e,
p\mânturi, cet\]i, înt\rituri, trec\tori, porturi, ]inuturi sau orice alte locuri, [i, din pricina
aceasta, s\ r\mâie [i s\ întârzie acolo el însu[i, atunci [[i noi cu] o[tirea, oamenii [i cu toat\
puterea noastr\ s\ fim ]inu]i [i datori a r\mâne [i a întârzia acolo, în[ine, cu zisul domn,
regele, a[a cum va face el [i cât timp va r\mânea el [acolo]. Iar dac\ domnul, regele, ar
trimite acolo numai o[tirea sa, atunci [i noi s\ fim ]inu]i [i datori a trimite cu o[tirea zisului
domn rege numai o[tirea [i pe oamenii no[tri, dar destul [i în stare s\ se împotriveasc\
du[manilor [i puterii p\r]ii potrivnice [i s\ p\streze [i s\ apere împotriva lor [acele locuri], pe
care el, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va întâmpla s\ le ia, s\ pun\ st\pânire, s\ le apuce, s\
le dobândeasc\ sau s\ le aib\, cum se spune mai sus, în p\r]ile acelea, în orice chip [ar fi].
Dat la Bra[ov, în anul Domnului o mie trei sute nou\zeci [i cinci.
(DHR, D, p. 144–145)
B\t\lia de la Rovine (1395)
A. Laonic Chalcocondil1
II. 79–80. Asupra acestui Mircea care a început întâi mai înainte r\zboi, plecând cu
armata asupra barbarilor2 împreun\ cu împ\ratul romanilor Sigismund3, Baiazid al lui Amurat
g\sindu-i vin\4 a pornit cu r\zboi; [i trecând peste Istru5 mergea înainte robind ]ara. Dar
Mircea, strângând cu grij\ oastea ]\rii, nu [i-a f\cut planul s\ vin\ asupra lui [i s\ dea lupta,
c\ cu mult\ grij\ [i-a pus la ad\post în muntele Bra[ovului femeile [i copiii. Mai dup\ aceea
îns\ se ]inea [i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p\durile de stejar ale ]\rii, care sunt multe
[i acoper\ în toate p\r]ile ]ara, s\ nu fie u[or de umblat pentru du[mani [i nici lesne de
cucerit. {i ]inându-se pe urma lui, s\vâr[ea ispr\vi vrednice de amintit, dând lupte, când vreo
unitate du[man\ rupându-se, se îndrepta uneori prin ]ar\ dup\ hran\ sau la pr\dat vite; [i a[a
cu foarte mare îndr\zneal\ se ]inea de armat\. }inându-se de urma lui Baiazid, se lupta
într-una cu el în chip str\lucit. […]
(Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, în române[te de Vasile Grecu, Ed. Academiei
R.P.R., Bucure[ti, 1958, p. 64)
Nota Bene: Textul poate fi folosit pentru a ilustra tactica luptei de h\r]uial\ pe care domnii români
erau sili]i s\ o aplice în lupta cu un adversar mult superior numeric. A[a cum se poate observa, folosirea
avantajelor cunoa[terii terenului putea schimba sor]ii unei lupte altfel inegale.

B. Cronica lui Orudj bin Adil (a doua jum\tate a secolului al XV-lea)
Mircea ghiaurul, aducând cu el oaste, a venit împotriva sultanului Bayezid [i, întâlnindu-se
unul cu altul, s-a dat o mare b\t\lie, astfel încât atât din partea musulmanilor, cât [i din partea
ghiaurilor mul]i au fost m\cel\ri]i; din amândou\ p\r]ile au murit mul]i oameni. Când
[otomanii] au v\zut c\ oastea ghiaur\ este numeroas\, cele dou\ o[tiri nu s-au desp\r]it una
de alta. Când s-a l\sat noaptea, cele dou\ o[tiri s-au separat [i fiecare s-a a[ezat în alt\ parte.
1 Mircea cel B\trân (1386–1418).
2 Regnaul de Comfide, cavaler de Rodos, înso]itorul lui Walerand de Wavrin.

126

Vizirul s\u, Ali-pa[a1, a luat în noaptea aceea urm\toarea m\sur\: el a pus s\ se aprind\ tor]e
[i, strângându-se toate cadavrele musulmanilor, a f\cut ca ele s\ fie c\rate [i aruncate în ap\.
Îndeplinind aceast\ porunc\ pân\ în rev\rsatul zorilor, n-au l\sat la locul de b\t\lie le[urile
musulmanilor. Când s-a f\cut ziu\, ei au fugit din acel loc. Dup\ ce musulmanii s-au retras,
necredinciosul Mircea a trimis un om la locul b\t\liei. Când a v\zut c\ nu mai era acolo
nimeni, Mircea necredinciosul a venit el însu[i la locul de b\t\lie [i a v\zut z\când multe
cadavre de-ale necredincio[ilor, iar dintre ale musulmanilor nu se vedea nici unul. […] [i el a
fugit de acolo speriat. Sultanul Bayezid-han s-a întors cu cinste [i a trecut Dun\rea.
(Cronici turce[ti, I, p. 48–49)
Nota Bene: De[i scrie la trei genera]ii distan]\ de evenimentul descris [i î[i focalizeaz\ aten]ia asupra
vicleniei marelui vizir, care a îng\duit sultanului s\ se înapoieze „cu cinste“ la sud de Dun\re, cronicarul
Orudj bin Adil eviden]iaz\ implicit pozi]ia extrem de delicat\ în care desf\[urarea luptei pusese o[tirea
otoman\.

Tratatul de la Adrianopol/Seghedin între Imperiul Otoman [i Ungaria
(1444)
M\re]ul [i înaltul principe, m\ritului împ\rat Ladislau, împ\ratul Ungariei [i regele Poloniei
etc., ca [i unui frate [i prieten prem\rit, Murad-beg, m\ritul domn [i m\re]ul emir-sultan, fiul
m\ritului împ\rat, m\re]ul sultan Mohamed-beg, s\n\tate [i spor neîncetat de fr\]ie [i
prietenie.
Afla]i în\l]imea voastr\ c\ nobilul b\rbat [i alesul sol, Stoica, credinciosul vostru, ne-a adus
din partea în\l]imii voastre o scrisoare pl\cut\ [i îndr\git\, prin care scrisoare în\l]imea
voastr\ ne-a ar\tat c\ trimisul vostru Stoica, ca orice credincios, va trata în numele vostru,
astfel încât s\ ne încredem [în el] ca [i în propria voastr\ persoan\.
De asemenea, ne-a spus, c\ în ceea ce-l prive[te pe Vlad, voievodul român, i-ar pl\cea s\
ajung\ la pace cu el în acest fel; ca acel Vlad voievodul s\-mi dea, în primul rând, tributul
obi[nuit, iar în toate serviciile noaste s\ fie din nou [obligat] dup\ cum era obligat mai înainte,
afar\ de cazul c\ nu trebuie s\ vin\ în persoan\ la curtea noastr\. De aceea, suntem mul]umi]i
de dragostea excelen]ei voastre, [i anume ca Vlad voievodul s\ dea tributul [i chiar toate cele,
de care era obligat în treburile noastre, s\ le fac\ din nou, [i suntem mul]umi]i c\ el însu[i nu
vine la curtea noastr\, numai s\ ne trimit\ un ostatec, iar în cazul c\ ai no[tri ar fugi în locurile
lui, s\ ne fie trimi[ [înapoi], chiar [i noi s\ facem astfel, dac\ dintre aceia ar fugi aici. {i asta
se în]elege în acest fel, [i anume, ca în\l]imea voastr\ s\ aib\ împreun\ cu noi o pace, fr\]ie
[i prietenie bun\. Din aceast\ cauz\ noi am jurat în fa]a solului în\l]imii voastre, [i anume a
lui Stoica, c\ noi vom avea cu în\l]imea voastr\ o pace bun\ [i trainic\, f\r\ nici o în[el\ciune
sau vicle[ug, pe zece ani. De aceea, noi trimitem pe credinciosul nostru, nobilul [i alesul
Soliman-beg, [i anume ca în\l]imea voastr\ în persoan\ s\ jure de bun\ voie, în chip drept [i
cinstit, f\r\ nici o în[el\ciune, c\ va avea cu noi o pace bun\ [i trainic\, pe zece ani.
1 Este vorba de respingerea de c\tre Iancu a sultanului Mahomed al II-lea care `n 1456 asediase Belgradul, a c\rui
cucerire ar fi deschis otomanilor drumul spre supunerea Europei centrale.
2 Nume arhaizant pentru unguri.
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Dat la Adrianopol, la 12 iunie [1444].

(DRH, D., 1, p. 378–379)
1 Ungaria.
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Campania de la Dun\re din anul 1445 — relatarea lui Walerand de Wavrin1
Curând dup\ ce s-au desp\r]it sus-numi]ii seniori de c\pitanul suprem2, domnul }\rii
Române[ti3, ce se afla t\b\rât cu corturi [i pavilioane pe ]\rm, trimise la el ca s\-i dea de [tire
c\, la o zi de drum navigabil cu vânt prielnic de la acel loc, se afla o cetate de patru ori mai
mare decât castelul Turcan, într-o insul\ mare [i care se numea Giurgiu. {i se putea merge
pân\ acolo, pentru a o împresura sau a o lua cu asalt, f\r\ vreo primejdie din partea turcilor.
Iar ace[tia4, dup\ ce au fost întreba]i, au r\spuns c\ p\rerea lor era aceasta: c\, pentru
binele cre[tin\t\]ii, cardinalul [i c\pitanul burgund s\ se duc\ la cererea domnului românilor
s\ împresoare [i s\ cucereasc\ acea cetate a Giurgiului. {i au spus c\ pentru îndeplinirea
acestora, domnul românilor pusese s\ fie aduse dou\ bombarde mari.
[…] A doua zi ei au ajuns în insula Giurgiului, unde era o cetate foarte puternic\, p\trat\,
cu patru laturi lungi de zid [i la col]ul fiec\rei laturi era câte un turn foarte mare, cu totul
p\trat. […] {i chiar în acea noapte, el a pus s\ fie dat\ jos bombarda care era pe galera sa [i
s\ fie târât\ de mul]imea de osta[i, pe t\lpi de sanie pân\ în fa]a acelei cet\]i. Dar pentru a
pune la ad\post bombarda, a pus s\ se încheie mari ap\r\tori din gratii. {i în timpul acelei
nop]i s-a preg\tit totul pentru a se putea trage [i porni la treab\ a doua zi, în zorii zilei, [i a
poruncit tunarilor s\ trag\ între turn [i zid, drept în inim\.
A[adar când s-a luminat de ziu\ îndeajuns pentru a putea ochi cetatea, acea bombard\
[i-a început isprava; ghiulelele sale [erau] din piatr\ de Brabant, u[oare [i pu]in rezistente. {i
a b\tut drept în locul unde poruncise c\pitanul, adic\ între turn [i zid; [i s-a f\râmi]at piatra
[f\cându-se] pulbere, r\spândind mult\ vreme foarte mult fum [i într-atâta încât nu s-a mai
v\zut câtva timp nici turnul, nici zidul. S-a crezut c\ acea piatr\ a str\puns pân\ dincolo, drept
care printre oamenii no[tri s-a ridicat mare chiot. Când s-a risipit norul de praf s-a v\zut între
zid [i turn o mare cr\p\tur\. Atunci s-a crezut ca lucru sigur c\ piatra fusese pricina. Adev\rul
era c\ nu [piatra] f\cuse aceasta, ci turnul c\p\tase aceast\ cr\p\tur\ de când fusese cl\dit
[i se dep\rtase de latura zidului. C\ci turnurile erau toate masive [având] mai bine de
dou\zeci [i patru de picioare5 în\l]ime.
Cre[tinii totu[i, crezând c\ piatra f\cuse aceast\ sp\rtur\, au înc\rcat din nou bombarda
[i au pus-o s\ bat\ tot în locul dintâi. {i s-a f\cut tot atâta puzderie de praf ca [i la lovitura
dinainte; dup\ ce s-a risipit, fiecare spunea c\, într-adev\r, sp\rtura e mult mai mare ca
înainte. {i a reînceput acel chiot care a ajuns pân\ la urechile domnului }\rii Române[ti, care
a întrebat ce s-a întâmplat. I s-a spus c\ bombarda celor din galere f\cea minuni [i c\ dup\
vreo dou\ sau trei lovituri ea va d\râma unul din turnuri. În urma acestor ve[ti, a înc\lecat [i
a venit în aceast\ parte ca s\ vad\ cum st\ lucrul. {i atunci, ca unul c\ruia îi apar]inea acea
cetate (c\ci o f\cuse tat\l s\u1 [i el fusese în ea de mai multe ori [i totu[i nu luase niciodat\
seama la sp\rtur\) când a v\zut-o a fost [i el de p\rere c\ într-adev\r era f\cut\ de bombard\.
De aceea a rugat s\ binevoiasc\ s\ o încarce din nou [i s\ trag\ din ea în fa]a lui. {i atunci
seniorul Wavrin, cum era ora prânzului [i nu mâncase înc\ în acea zi, a spus domnului }\rii
1 Mathias Corvin rege al Ungariei (1458–1490)
2 Petru Aron, domn al Moldovei (1455–1457).
3 {tefan a fost ajutat s\ preia tronul de Vlad }epe[.
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Române[ti: „Eu încredin]ez bombarda [i tunarii în mâinile voastre; pune]i-o deci s\ trag\ dup\
placul vostru, c\ci eu m\ duc s\ prânzesc pe galera mea“. {i a luat cu el pe domnul Regnault
de Comfide2 ca s\ m\nânce [cu el].
Curând dup\ aceea, domnul }\rii Române[ti a pus s\ se încarce bombarda [i s\ trag\
dup\ placul s\u. Dup\ aceast\ lovitur\, când s-a risipit norul de praf, i s-a p\rut [i lui c\ acea
sp\rtur\ e mai lung\ ca înainte [i chiar c\ turnul se aplecase. De aceea a pus s\ fie înc\rcat\
[i mai mult [i s\ se mai trag\ înc\ o lovitur\ [i se p\rea c\ sp\rtura cre[te mereu [i c\ turnul
se apleac\ din ce în ce mai mult.
{i atunci domnul Regnault de Comfide, care prânzea cu seniosul de Wavrin, îi spuse:
„Acest român va pune bombarda noastr\ s\ trag\ atât de des pân\ va plesni; ar trebui s\ trimitem vorb\ acolo s\ o lase s\ se mai r\ceasc\ [i s\ nu mai trag\ pân\ nu v\ ve]i reîntoarce“.
Dar mai înainte ca trimisul s\ fi putut sosi, românul a mai pus iar s\ trag\ [i au plesnit dou\
din cercurile bombardei care au ucis pe doi galiongii, oameni de isprav\ [i b\rba]i viteji în felul
lor, care mult au fost plân[i [i c\ina]i. Când au aflat vestea aceasta, aminti]ii Wavrin [i Comfide
au fost tare sup\ra]i. Dar comitele galerei le spuse c\ dac\ nu s-au rupt decât dou\ cercuri [i
doagele nu sunt stricate, el o va aduce iar\[i în bun\ stare.
Curând dup\-mas\, s-au dus Wavrin [i Comfide s\ vad\ bombarda. Dar domnul }\rii
Române[ti se [i înapoiase la cartierul s\u din tab\r\ pentru a porunci s\ trag\ [i cu [cele] dou\
bombarde foarte mari pe care le adusese […] {i nu [tiau tunarii s\ ocheasc\ [?] cetatea,
astfel c\ pietrele treceau întotdeauna pe deasupra.
V\zând seniorul de Wavrin a[adar c\ bombardele românilor nu aduceau nici o v\t\mare
acelei cet\]i, s-a întâlnit cu acel domn al }\rii Române[ti [i i-a spus a[a: „Cu ajutorul
bombardelor voastre nu vom cuceri noi aceast\ cetate [i ne este cu neputin]\ a o cuceri decât
doar în chipul în care am cucerit castelul Turcan. {i mi se pare mie, din parte-mi, c\ ar fi
nimerit ca fiecare s\ fac\ leg\turi de surcele [i s\ aduc\ atâta lemn cât va putea; [i acesta s\
fie aruncat, ferit de vânt, pe lâng\ ziduri [i turnuri cât se poate de sus [i apoi s\ i se dea foc
pentru ca flac\ra s\ p\trund\ în cetate“. Acest sfat a fost primit de to]i, [i de români [i cei de
pe galere. S-a poruncit neîntârziat ca fiecare s\ aduc\ lâng\ zidul cet\]ii atâtea leg\turi de
surcele [i alte lemne cât va putea.
[…] Dar, din focul pe care l-au aruncat în co[uri s-a aprins v\lv\taie atât de mare în mijlocul
lemnelor, încât flac\ra a zburat pân\ la gherete care s-au aprins [i focul a înaintat [i mai mult
[i a p\truns în cetate [i în turnurile care erau acoperite cu lemn [i s-a întins mai departe decât
ar fi voit turcii. Ace[tia, cu apa pe care se duceau s\ o aduc\ de la poarta dinspre [an], se
sârguiau mult s\ sting\ focul [i pu[ca[ii [i arbaletierii î[i f\ceau prea bine datoria de a nu-i l\sa.
Suba[ul, când a v\zut c\ ap\rarea prin lupt\ nu le-ar folosi la nimic [i c\ pân\ în cele din
urm\ ei nu vor putea sc\pa [i vor fi to]i mor]i [i prin[i, atâta s-a tocmit cu domnul }\rii
1 Degrab\, imediat.
2 Care fusese asasinat de Petru Aron.
3 Aceasta este una din men]iunile despre existen]a unei adun\ri a st\rilor care putea în anumite situa]ii s\ fie con-

sultat\ în probleme importante ale ]\rii.
4 Adic\ l-a uns.
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Române[ti încât i s-au predat, cu condi]ia s\ le cru]e via]a [i pu]inele lucruri pe care le aveau
în cetate; [i l-a rugat s\ binevoiasc\ s\ înceteze tragerea pentru ca s\ poat\ stinge focul [i
s\-i predea cetatea nev\t\mat\ [i întreag\.
Domnul }\rii Române[ti care dorea mult ca cetatea s\ r\mân\ nev\t\mat\ [i s\ nu fie
ars\, lu\ ca ostatici, drept chez\[ie a acestui lucru, pe acel suba[iu împreun\ cu treizeci din
turcii cei mai buni. Apoi a venit la domnul Regnault de Comfide care punea s\ trag\ din plin
împotriva celor care voiau s\ sting\ focul. {i i-a spus c\, pentru Dumnezeu, s\ înceteze
tragerea [i aruncarea de ghiulele, c\ci turcii i s-au predat cu condi]ia s\ le cru]e bunurile lor [i
via]a lor, drept care el a [i primit ca ostatici pe suba[iul cet\]ii [i treizeci de turci. {i a spus de
mai multe ori: „pentru Dumnezeu, l\sa]i s\ se sting\ focul pentru ca cetatea mea s\ nu fie
ars\; c\ci este cea mai puternic\ cetate care se afl\ pe Dun\re [i care ar putea s\ fac\ cel mai
mare r\u tuturor cre[tinilor de pe aci, dac\ ea ar fi în mâinile turcilor. C\ci atunci când turcii
vor s\ fac\ incursiuni în ]ara Româneasc\ sau în Transilvania, ei trec împreun\ cu caii lor pe
aceast\ insul\ de aci ei pe podul castelului care este pe bra]ul râului ce p\trunde în ]ara
Româneasc\. {i ei cutreier\ toat\ ]ara [i car\ cu ei pe acolo tot ce au pr\dat. A[a c\ românii,
când îi urm\resc pentru a-[i redobândi lucrurile lor, nu le pot face nici un r\u din cauza acelei
cet\]i. Dar atunci când turcii treceau dincolo, prin râu, românii întotdeauna îi ajungeau din
urm\ [i îi loveau în spate, ucigându-i [i luând pe mul]i din ei în prinsoare“.
Atunci domnul ]\rii Române[ti a dat pinteni calului; [i a alergat la cardinal, c\ruia i-a
povestit lucrul în acela[i chip cum îl povestise domnului Regnault de Comfide, mai spunând
pe deasupra cardinalului: „Dac\ îmi pot redobândi întreaga cetatea mea, pe care tat\l meu a
pus s\ o ridice, atunci chiar [i femeile din }ara Româneasc\, cu furcile lor de tors, vor fi în
stare s\ recucereasc\ Grecia“. Dar celor care îl auzeau li se p\rea într-adev\r c\ el nu lua
seama la ce spunea, decât numai doar ca s\-[i poat\ rec\p\ta cetatea nev\t\mat\ [i întreag\.
C\ci el mai spunea c\ nu se afla nici o piatr\ în acea cetate care s\ nu fi costat pe tat\l s\u
[cât] un bolovan de sare, care se scoate din stâncile din }ara Româneasc\ cum se scoate pe
aci pietri[ul din cariere.
A[adar cardinalul a poruncit s\ se sting\ focul [i s\ fie înapoiat\ cetatea domnului }\rii
Române[ti care a fost foarte bucuros [de aceasta].
(C\l\tori, I, p. 101–109)

Laonic Chalcocondil despre personalitatea lui Iancu de Hunedoara
VIII, 424–425. Dup\ izgonirea împ\ratului1, Iancu n-a mai tr\it mult timp [i dup\ aceea
s-a s\vâr[it din via]\; [i a fost acest b\rbat foarte destoinic întru toate [i de jos s-a ridicat la
mare putere [i a s\vâr[it ispr\vi în contra germanilor [i a boemilor [i, ajungând la conducerea
treburilor ob[te[ti la peoni2, [i-a câ[tigat mare renume. Dar înc\ [i fa]\ de turci a s\vâr[it nu
pu]ine ispr\vi mari, de[i se credea c\ din cauza mul]imii [i vitejiei lor nu o s\ biruiasc\
niciodat\ armata împ\ratului; [i însu[i de timpuriu a luat în mâini armatele peonilor. Ceilal]i
1 Rumeliei, partea european\ a Imperiului otoman.
2 Trimisul lui {tefan se adreseaz\ dogelui Venetiei.
3 {tefan se refer\ la înfrângerea sa de la R\zboieni (26 iulie 1476).
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magna]i ai Peoniei1 aveau necaz pe el [i nu voiau s\ fie condu[i de el, totu[i s-a f\cut st\pân
pe putere, c\ci [i aceia au c\zut de acord acuma [i nu aveau cum s\ nu cedeze unui b\rbat
care pretutindeni se bucura de mare renume [i care purta domnia cel mai bine [i punea ]ara
la ad\post de orice primejdie. Se vede c\ acest b\rbat toate le f\cea cu râvn\ [i, la nevoie,
[tia s\ se foloseasc\ de ce-i sta la îndemân\ [i îndat\ s\ fie acolo, unde ar fi nevoie de el. Se
mai spune c\ a murit r\pus de cium\.
(Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, în române[te de Vasile Grecu, Ed. Academiei
R.P.R., Bucure[ti, 1958, p. 245)
Concep]ia despre domnie a lui Vlad }epe[ exprimat\ în scrisoarea c\tre
bra[oveni (1456)
În]elep]i [i cinsti]i b\rba]i, fra]i, prieteni [i vecini ai no[tri cu adev\rat iubi]i.
Prin cuprinsul [scrisorii] de fa]\ v\ d\m de [tire, dup\ cum v-am dat de [tire [i mai înainte,
c\, deoarece a venit acum la noi solul turcilor, s\ lua]i bine aminte [i s\ p\stra]i cu t\rie cele
pe care le-am discutat cu voi despre fr\]ie [i pace bun\ [i cele pe care le-am spus turcilor,
acum [i totdeauna, cu tragere de inim\ a noastr\ [i bun\voin]\, s\ fie p\strate în chip
credincios [i cu t\rie; a[a dup\ cum ne ostenim [i lucr\m pentru treburile noastre, tot astfel,
sau chiar mai mult, voim s\ ne ostenim pentru voi, [i treburile voastre.
Iat\, acum a venit vremea [i ceasul, pe care vi le-am spus mai înainte; sarcini mari, aproape
cu neputin]\ de purtat, turcii vor s\ le pun\ pe umerii no[tri [i s\ ne îngreuie, [[i] nu pentru
noi sau pentru ai no[tri [pun] greut\]i a[a de mari, ci pentru voi [i ai vo[tri acei turci vor s\
fac\ [i s\ ne constrâng\ la aceasta, deoarece, în ce prive[te treburile noastre, u[or am putea
face pace [i bun\ lini[te, dar pentru voi [i ai vo[tri nu putem face pace cu acei turci, deoarece
ei caut\ cale s\ ias\ [i s\ prade la voi prin ]ara noastr\; pe lâng\ aceasta [i pe deasupra, ne
constrâng în multe treburi s\ ac]ion\m împotriva credin]ei adev\rate [i împotriva voastr\. Îns\
voin]a noastr\ des\vâr[it\ este de a nu face nimic r\u împotriva voastr\, ba chiar voim s\ nu
ne desp\r]im niciodat\ de voi, dup\ cum am spus [i am jurat, voind s\ v\ fim frate [i prieten
credincios. Pe de-o parte este faptul c\ am oprit aici acel sol al turcilor, pân\ când v\ vom da
de [tire, [iar pe de alta], trebuie s\ lua]i aminte c\ atunci când un om sau un domn este
puternic [i tare, poate face pace cum vrea; dar, când este f\r\ putere, unul mai tare va veni
asupra lui [i va face cu el ce va voi.
De aceea, v\ cerem, prin cele de fa]\, vou\ [i fiec\ruia dintre voi ca, îndat\ ce ve]i vedea
[scrisoarea] de fa]\, pentru folosul vostru [i al nostru, s\ ne trimite]i, f\r\ nici o z\bav\,
ajutoare, 200 sau 100 sau 50 de oameni ale[i, pân\ duminica ce va veni; când acei turci vor
vedea putere de la unguri, vor fi mai moi, [i le vom spune, c\ vor veni [i mai mul]i, [[i]
1 Din acest moment ambasadorul trece la persoana I, ca [i cum cel care vorbe[te ar fi chiar {tefan.
2 Adic\ la trecerea Dun\rii.
3 Domnitorul regret\ pierderile omene[ti care loveau mult în for]a unui stat a c\rui bog\]ie principal\ o reprezen-

ta pe atunci num\rul de locuitori, pl\titori de taxe [i creatori de avu]ie.
4 Muntenia. Expresia sugereaz\ con[tiin]a faptului c\ [i Moldova [i Muntenia erau ]\ri române[ti, Valahii.
5 Domnitorul fusese nevoit s\ permit\ unei p\r]i a o[tenilor s\ plece pentru a-[i ap\ra familiile în fa]a invaziei t\tarilor de dincolo de Nistru, ordonat\ special de sultan.
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atunci vom putea rândui dup\ cuviin]\ treburile noastre [i ale voastre, pân\ când vom avea

porunc\ de la domnul nostru regele.

(DRH, D., I, p. 339–340)
1 Ioan Albert regele Poloniei (1492–1501), fiul regelui Cazimir din familia Iagellonilor.
2 Acest rege unguresc, al c\rui nume cronica nu-l d\, este Vladislav IV Iagellonul regele Boemiei [i al Ungariei

(1490–516)
3 Birtoc este Bartholomei Dragffy de Belthek voievodul Transilvaniei, 1496–1498; fiica sa era probabil c\s\torit\

cu Alexandru, fiul mai mare al lui {tefan cel Mare.
4 Radul voievod este Radu cel Mare, domnul }\rii Române[ti (1495–1508).
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Povestirile slavone despre Vlad Tepe[
A fost în }ara Munteneasc\ un voievod cre[tin de credin]\ greceasc\, anume Dracula pe
limba româneasc\, iar pe a noastr\, diavol, atât era de r\u. Precum i-a fost numele, a[a [i via]a.
VII. Odat\ a venit un oarecare negustor str\in din ]ara Ungureasc\ la cetatea lui. {i dup\
porunca lui a l\sat c\ru]a lui pe uli]a ora[ului, înaintea casei [i marfa lui în c\ru]\, iar el însu[i
dormea în cas\. {i a venit cineva [i a furat din c\ru]\ 160 de duca]i de aur. Negustorul s-a dus la
Dracula, [i i-a spus de pierderea aurului. Darcula i-a spus: „Du-te, în aceast\ noapte vei afla aurul“.
{i a pornit s\ se caute ho]ul prin tot ora[ul, spunând: „Dac\ nu se afl\ ho]ul, atunci voi nimici tot
ora[ul“. {i a poruncit ca s\ aduc\ aurul s\u, s\-l a[eze în c\ru]\ în timpul nop]ii [i a mai ad\ugat
un zlot. Negustorul sculându-se, a g\sit aurul [i a num\rat o dat\ [i de dou\ ori; s-a aflat un zlot
mai mult. {i s-a dus la Dracula [i i-a spus: „St\pâne, am g\sit aurul. {i iat\, este un zlot mai mult,
care nu este al meu“. Atunci au adus [i pe ho] [i cu aurul. {i a spus negustorului: „Mergi în pace,
dac\ nu mi-ai fi spus despre un zlot, eram gata s\ te pun în ]eap\ cu acest ho]“. [...]
IX. Odat\ mergând el pe drum a v\zut la un oarecare siromah o c\ma[e foarte rupt\. {i l-a
întrebat: „Oare ai femeie?“ El a r\spuns: „Am, st\pâne“. El a spus: „Du-m\ în casa ta, s\ o v\d“.
{i a v\zut pe femeia lui, tân\r\ fiind [i s\n\toas\. {i a spus b\rbatului ei: „Oare a]i sem\nat in“?
El a r\spuns: „St\pâne am mult in“ [i i-a ar\tat mult in. {i a spus femeii lui: „De ce e[ti lene[\
fa]\ de b\rbatul t\u; el este dator s\ semene [i s\ are [i s\ te hr\neasc\, iar tu e[ti datoare s\
faci b\rbatului t\u îmbr\c\minte curat\ [i frumoas\, iar tu nici c\ma[\ nu vrei s\-i faci, s\n\toas\
fiind la trup. Tu e[ti vinovat\, iar nu b\rbatul t\u. Dac\ b\rbatul nu ar fi sem\nat in, atunci
b\rbatul t\u ar fi fost vinovat“. {i a poruncit s\-i taie mâinile [i trupul ei s\-l puie în ]eap\. [...]
XI. Odat\ a venit la dânsul un sol de la craiul unguresc Matiia[1, om mare, boier, de neam
polon [i i-a poruncit s\ stea cu el la mas\ între le[urile acelea. {i lâng\ dânsul se afla o ]eap\
foarte groas\ [i înalt\, aurit\ peste tot. {i a întrebat Dracula pe sol: „Spune-mi, de ce am f\cut
a[a aceast\ ]eap\“? Solul atunci s-a înfrico[at tare [i a spus: „St\pâne, a[a mi se pare, vreun
om mare a gre[it în fa]a ta [i vrei s\-i faci moarte mai cu cinste de cât a celorlal]i“. Dracula a
spus: „Adev\rat ai spus. Tu e[ti solul regal al marelui st\pân, pentru tine am f\cut aceast\
]eap\“. El a r\spuns: „St\pâne, dac\ voi fi f\ptuit ceva vrednic de moarte, f\ ce vrei, c\ci e[ti
judec\tor drept, nu tu vei fi vinovat de moartea mea, ci eu singur“. Dracula a râs [i a spus:
„Dac\ nu mi-ai fi r\spuns a[a, în adev\r ai fi fost pe aceast\ ]eap\“. {i l-a cinstit mult [i l-a
d\ruit [i i-a dat drumul, spunând: „]ie în adev\r se cuvine s\ umbli în solie de la mari
st\pânitori, c\ci e[ti înv\]at s\ vorbe[ti cu st\pânitorii cei mari, al]ii s\ nu îndr\zneasc\, ci mai
întâi s\ fie înv\]a]i cum s\ stea de vorb\ cu st\pânitorii cei mari“.
(Cronicile slavo-române, p. 207–214)
Grigore Ureche despre începutul domniei lui {tefan cel Mare (1457)
Acest domn, {tefan vod\, dup\ doi ani a domnii lui P\tru vod\ Aron2, r\dicatu-s-au de la
1 Ian Dlugosz, cronicar polon, a tr\it între 1414 si 1480. În ultima parte a vie]ii a fost arhiepiscop de Lemberg
(Lvov).
2 Aici se reflect\ punctul de vedere al marelui boier care era Ureche, în dezacord cu o domnie atât de autoritar\
precum cea a lui {tefan.
3 Turcii. Pasajul urm\tor se refer\ la rela]iile cu Imperiul Otoman.
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}ara Munteneasc\ cu mult\ mul]ime de oaste munteneasc\3 [i din ]ar\ aduna]i [i au intrat în
]ar\. {i silind spre scaunul Sucevii, i-au ie[itu înainte P\tru vod\ Aron pe Siretiu, la Dolj\[ti, la
tin\, [i s-au lovitu în ziua de Joi Mari, aprilie 12, [i înfrânse {tefan vod\ pe Aron. Ci Aron vod\
nu se l\s\ cu atâta, ci de iznoav\1 s-au bulucitu [i al doilea rându s\ lovi la Orbic [i iar\ birui
{tefan vod\. {i-l prinse pe P\tru vod\ Aron [i-i t\ie capul, de-[i r\spl\ti moartea t\tâne-s\u, lui
Bogdan vod\2.
Cându s-au strânsu ]ara la Direptate
Deciia {tefan vod\ strâns-au boierii ]\rii [i mari [i mici [i alt\ curte m\runt\ [i dempreun\
cu mitropolitul Theoctistu [i cu mul]i c\lug\ri, la locul ce s\ chiam\ Direptatea [i i-au întrebatu
pre to]i: ieste-le cu voie tuturor s\ le fie domnu?3 Ei cu to]ii au strigat într-un glas: „În mul]i
ani de la Dumnezeu s\ domne[ti“. {i decii cu to]ii l-au r\dicatu domnu [i l-au pom\zuitu4 spre
domnie mitropolitul Theoctistu. {i de acolea luo {tefan vod\ steagul ]\râi Moldovei [i s\ duse
la scaunul Sucevii. Decii {tefan vod\ g\tindu-s\ de mai mari lucruri s\ fac\, nu cerca s\ a[aze
]ara, ci de r\zboiu s\ g\tiia, c\ au împ\r]itu o[tii sale steaguri [i au pus hotnogi [i c\pitani,
carile toate cu noroc i-au venit. […]
(Ureche, p. 37–38)
Raporturile dintre {tefan cel Mare [i Matia Corvin — relatarea Letopise]ului
de la Putna
În anul 6975 [1467] noiembrie 19, s-a ridicat craiul unguresc Matia[ [i a coborât la Trotu[
cu toat\ puterea ungureasc\. {i au venit la târgul Romanului [i l-au ars. {i apoi au venit la
Baia. {i a fost gândul lui {tefan voievod [i a n\v\lit noaptea asupra lor la Baia. {i i-a dat
Dumnezeu în mâinile lui {tefan voievod [i ale oastei lui. {i au fost uci[i mare mul]ime dintre
ei. {i craiul atunci a fost s\getat în lupt\. {i apoi s-au întors ru[ina]i pe alt drum mai scurt. {i
nu a fost cum au crezut ei, ci a fost cum era voia lui Dumnezeu. {i în acela[i an a r\posat
doamna Evdochia.
{i dup\ câtva timp au f\cut pace între dân[ii, {tefan voievod cu craiul unguresc, Matia[ [i
înc\, dup\ împ\carea cea bun\, a d\ruit domnului nostru, {tefan voievod, 2 cet\]i, anume
cetatea de Balt\ [i Ciceu; în ]ara Ardealului, precum sunt [i pân\ acum.
(Cronicile slavo-române, p. 65)
Scrisoarea adresat\ principilor cre[tini de {tefan cel Mare dup\ victoria de
la Vaslui — 25 ianuarie 1475
C\tre coroana Ungariei [i c\tre toate ]\rile, în care va veni aceast\ prezent\ scrisoare.
Salutare. Noi {tefan voievod, din gra]ia lui Dumnezeu domn al Moldovei, amical [i cu
plec\ciune [i cu toat\ pl\cerea tuturor c\rora scriu v\ doresc tot binele, [i v\ spun domniilor
1 Este vorba de oastea }\rii Românesti.
2 Eroare, sau mai degrab\ licen]\ literar\ asumat\ de Dimitrie Cantemir: în momentul mor]ii lui {tefan viitorul sul-

tan Süleyman I Kanuni (Magnificul) era un copil de 10 ani, iar sultan era bunicul s\u Bayezid al II-lea. Observa]ii
similare se pot aduce [i în leg\tur\ cu alte evenimente incluse de Cantemir în discursul lui {tefan, dar care s-au
petrecut în realitate mult dup\ 1504.
3 Se refer\ la partea sudic\ a teritoriului dintre Prut [i Nistru, anexat\ de Imperiul Otoman începând cu anul 1484.
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voastre c\ necredinciosul împ\rat al turcilor a fost mult timp [i este nimicitorul întregii
cre[tin\t\]i, [i în fiecare zi se gânde[te cum s\ distrug\ [i s\ supun\ toat\ cre[tin\tatea. De
aceea noi facem cunoscut tuturor domniilor voastre c\ pe la Boboteaza trecut\ sus-numitul
turc a trimis asupra mea în ]ara noastr\ o mare armat\ în num\r de o sut\ [i dou\zeci de
mii de oameni, al c\ror c\pitan principal era Suliman-pa[a beglerbegul [i cu el toat\ curtea
sus-numitului turc [i toate semin]iile Romaniei1 [i domnul Munteniei cu toat\ puterea lui,
Asan-beg, Ali-beg, Scander-beg, Grana-beg [i Osu-beg, Valtivubeg, Serefaga-beg domnul din
Sofia, Cusenra-beg, Paier-beg [i fiul lui Isac-pa[a, cu toat\ mul]imea lui de ieniceri, [i to]i ace[ti
sus-numi]i sunt to]i comandan]ii cei mari ai câmpului de lupt\, [i auzind bine [i v\zând [i noi
pentru ap\rare am luat spada în mân\ [i cu ajutorul domnului Dumnezeu am mers asupra lor
[i i-am c\lcat în picioare, [i i-am trecut prin spadele noastre. {i pentru asemenea lucru l\udat
s\ fie domnul Dumnezeu; [i dup\ ce a auzit de aceast\ înfrângere p\gânul împ\rat al turcilor
[i-a pus în plan s\ se r\zbune [i el însu[i în persoan\ cu toat\ puterea sa s\ vie în luna mai
asupra noastr\ [i s\ supun\ ]ara noastr\ care e poarta tuturor cre[tinilor, [i pe care poart\,
care e ]ara noastr\, Dumnezeu ne-a ferit-o pân\ acum, dar dac\ aceast\ poart\ va fi pierdut\,
Dumnezeu s\ ne fereasc\ de a[a ceva, toat\ cre[tin\tatea va fi în mare primejdie. De aceea
noi ne rug\m la amabilitatea voastr\ s\ ne trimite]i în ajutorul nostru pe c\pitanii vo[tri
contra du[manilor cre[tin\t\]ii, [i cât mai este timp, fiindc\ turcul are mul]i potrivnici [i în
multe p\r]i are de-a face cu oameni care nu au opinia lui, pentru ap\rare cu spada în mân\
stau contra lor, [i noi, din partea noastr\, promitem cu jur\mântul nostru domnesc, cu via]a
noastr\, c\ pân\ la moarte ne vom ap\ra [i vom lupta pentru credin]a cre[tin\. {i similar
trebuie s\ face]i voi, [i pe mare [i pe uscat, pentru c\ dup\ opinia pe care noi o avem, cu
ajutorul lui Dumnezeu noi i-am [i luat mâna dreapt\, [i de aceea fi]i cu bun\voin]\ [i gata f\r\
întârziere. […]
(Documentele lui {tefan cel Mare, publicate de Ioan Bogdan, vol. II, Bucure[ti, 1913, p.
319–321)
Nota Bene: De semnalat faptul c\, în lipsa unor rela]ii diplomatice sistematice [i a unor cuno[tin]e
precise de geografie politic\, {tefan scrie direct numai regelui Ungariei [i las\ nepreciza]i pe ceilal]i
eventuali destinatari ai scrisorii sale.

Concep]ia lui {tefan cel Mare despre lupta antiotoman\ — solia lui Ioan
}amblac la Vene]ia (1478)
Prea în\l]ate prin] [i domn. Acestea sunt lucrurile despre care voi referi cu gura mea, eu
Ioan }amblac, ambasador [i unchi al domnului {tefan voievod din partea sa. C\ pentru toate
cele care au intervenit din partea turcilor în ]ara sa, Excelen]a Voastr\2 trebuie s\ fi aflat de
la mul]i. Dar e adev\rat c\ cele ce au urmat3 nu ar fi intervenit dac\ ar fi [tiut c\ principii
cre[tini [i vecini cu el au s\ se poarte cu el a[a cum s-au purtat; totu[i, de[i aveau jur\minte
[i conveniri cu el, l-au în[elat [i a p\]it ce a p\]it. Conven]iile [i jur\mintele ce erau între ei
con]ineau c\ to]i trebuie s\ fie gata [i s\ ajute în orice loc pe acel dintre domni împotriva
c\ruia ar fi mers turcii. {i totu[i, cu toat\ speran]a mea1 în ei, mi s-a întâmplat contra mea
ceea ce am zis. C\ci, dac\ nu ar fi fost a[a, a[ fi f\cut una din dou\: ori m-a[ fi opus cu
adev\rat inamicului la trecere2 [i nu l-a[ fi l\sat s\ treac\, ori în mod sigur, dac\ aceasta
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mi-ar fi fost imposibil\, a[ fi încercat s\ salvez oamenii ]\rii mele [i nu a[ fi p\]it atâta daun\3.
Dar m-au l\sat singur, [i a urmat cum am spus mai sus. {i dac\ inamicul ar fi fost singur, n-ar
fi fost atât de r\u. Dar el a f\cut s\ vie [i cealalat\ Valachie4 de o parte, [i t\tarii de alta, [i el
în persoan\ a venit cu toat\ puterea sa, [i m-au înconjurat din trei p\r]i, [i m-au g\sit singur,
[i toat\ armata mea împr\[tiat\ pentru salvarea familiilor5. […]
Nu vreau s\ mai spun cât de folositoare este pentru treburile cre[tine aceast\ ]ar\ a mea;
socotesc c\ este de prisos, fiindc\ lucrul e foarte evident, pentru c\ e seraiul Ungariei [i
Poloniei [i straja acestor dou\ regate. Afar\ de aceasta, fiindc\ turcul s-a împiedicat de mine,
de patru ani mul]i cre[tini au r\mas în lini[te. A[adar, ca domni cre[tini [i cunoscu]i ca
cre[tini, eu recurg la ilustra domnia voastr\ implorând ajutorul vostru cre[tinesc, spre a-mi
p\stra aceast\ ]ar\ a mea, folositoare pentru treburile cre[tine, promi]ând c\ orice dar [i subsidii îmi ve]i da eu îl voi folosi pe multe c\i de câte ori ve]i porunci [i ve]i avea trebuin]\, dar
numai contra necredincio[ilor, [i unde ve]i porunci, f\r\ nici o amânare. Afar\ de aceasta,
Excelen]a voastr\ va face o fapt\ foarte onorabil\ ajutând pe un domn cre[tin. Aceasta cer
acum, [i aceasta pentru c\ [tiu c\ turcul va veni iar contra mea în sezonul acesta pentru cele
dou\ ]inuturi, al Chiliei [i Cet\]ii Albe, care le sunt foarte stânjenitoare. De aceea, în aceasta vreau s\ fiu ajutat acum, c\ci timpul nu va da a face alt\ preg\tire general\. {i Excelen]a
Voastr\ trebuie s\ considera]i c\ aceste dou\ ]inuturi sunt toat\ Valachia [i c\ Valachia cu
aceste dou\ ]inuturi este un zid pentru Ungaria [i Polonia. Afar\ de aceasta eu zic mai mult,
c\ dac\ aceste dou\ cet\]i vor fi p\strate, turcii va fi cu putin]\ s\ piard\ [i Caffa [i
Chersonesul. […]
(Documentele lui {tefan cel Mare, ed. Ioan Bogdan, vol. II, Bucure[ti, 1913, p. 348–350)
Primul pamflet politic cunoscut din spa]iul românesc — Scrisoarea
br\ilenilor c\tre {tefan cel Mare (1481)
De la to]i boierii br\ileni [i de la to]i cnezii [i de la to]i rumânii, scriem ]ie, domnului
moldovenesc, {tefane voievod. Ai tu oare omenie, ai tu minte, ai tu creieri de-]i pr\p\de[ti
cerneala [i hârtia pentru un copil de curv\, fiul C\l]unei, [i zici c\-]i este fiu? Dac\ ]i-e fiu [i
vrei s\-i faci bine, atunci las\-l s\ fie dup\ moartea ta domn în locul t\u, iar pe mum\-sa ia-o
[i ]ine-o s\-]i fie doamn\; cum au ]inut-o în ]ara noastr\ to]i pescarii din Br\ila, ]ine-o [i tu
s\-]i fie doamn\. {i înva]\-]i ]ara ta cum s\ te slujeasc\, iar de noi s\ te fere[ti; c\ci de cau]i
du[man, ai s\-l g\se[ti. {i a[a s\ [tii: domn avem, mare [i bun, [i avem pace din toate p\r]ile;
[i s\ [tii c\ to]i pe capete vom veni asupra ta [i vom sta pe lâng\ domnul nostru Basarab
voievod, m\car de-ar fi s\ ne pierdem capetele.
(Ion Bogdan, Documente privitoare la rela]iile }\rii Române[ti cu Bra[ovul [i cu }ara
1 Sulhname — literal, carte de armistitiu, dar de fapt form\ musulman\ de tratat de pace; e folosit uneori în sinonimie cu ahdname (ahidname) — carte de leg\mânt.
2 Literal, Bogdanul Negru, denumire folosit\ de otomani atât pentru a desemna Moldova, cât [i — în acest caz —
pentru a desemna pe Domnul Moldovei, la acea vreme {tefan cel Mare.
3 Aluzie la închinarea Moldovei c\tre turci sub Petru Aron în 1456.
4 Denumire turceasc\ pentru monedele de aur b\tute dup\ etalonul galbenilor vene]ieni.
5 Guvernatorii unor provincii otomane de m\rime mijlocie (sangeacuri).
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Ungureasc\ `n sec. XV [i XVI, Bucure[ti, 1905, p. 282)
Nota Bene: Acest text a fost scris (în slavon\) pe spatele unei scrisori (tot în slavon\) în care
Stefan cel Mare solicita br\ilenilor s\ se al\ture unui anume Mircea, pe care dorea s\-l instaleze
domn al }\rii Române[ti. O scrisoare similar\ a trimis {tefan buzoienilor [i râmnicenilor, bucurându-se de un r\spuns asem\n\tor. Dincolo de necunoscutele care planeaz\ asupra datei, locului [i
autorului textului — astfel, nu [tim cine anume a redactat aceste r\spunsuri, [i în ce m\sur\ ele au
fost scrise de o singur\ persoan\ sau sunt rodul unei consult\ri mai largi — el reflect\ animozitatea
existent\ în ]inuturile de grani]\ ale }\rii Române[ti împotriva lui {tefan cel Mare, care în 1470 arsese Br\ila. Totodat\, documentul reflect\ op]iunea majorit\]ii boierimii muntene pentru acceptarea
suzeranit\]ii otomane, [i refuzul de a se al\tura luptei antiotomane animate în acel moment de
{tefan cel Mare.

Confruntarea cu regele Ioan Albert al Poloniei (1497)
În anul 7005 [1497] s-a ridicat craiul le[esc, Albert1, cu toate puterile sale asupra lui
{tefan voievod, cu în[el\ciune, spunând c\ merge împotriva turcilor, s\ ia cet\]ile Chilia [i
Cetatea Alb\. {i {tefan voievod a trimis în întâmpinarea lui pe solii lui, T\utul logof\t [i
Isac vistiernic cu multe [i mari daruri. El îns\ îi prinse [i-i b\g\ în fiare [i îi trimise la Liov.
Iar el însu[i a venit la cetatea Sucevii [i a înconjurat-o [i a b\tut-o 3 s\pt\mâni [i nu a
dobândit nimic. Iar {tefan voievod a adunat oastea sa în târgul Roman. Apoi i-a venit ajutor de la craiul unguresc2, care era fratele craiului le[esc, 12 mii [i cu dân[ii era voievodul
Ardealului, Birtoc3, cuscrul lui {tefan voievod. {i Radul voievod4 înc\ i-a trimis ajutor [i de
la împ\ratul Baiazit i-a venit ajutor. {i Birtoc a rugat pe {tefan voievod pentru pace [i domnul {tefan voievod cu greu a f\cut voia lui pentru pace, dar ca ei s\ se înapoieze pe drumul pe care au venit.
{i {tefan voievod a osp\tat [i a d\ruit pe Birtoc cu mari [i multe daruri [i l-a trimis la ale
sale. Iar craiul nu s-a înapoiat pe acela[i drum pe care a venit, ci pe unde era ]ara întreag\.
De aceea s-a mâniat {tefan voievod [i a gonit pe urma lor [i i-a ajuns la marginea bucovinei
Cozminului. {i luând pe Dumnezeu în ajutor [i pe preacurata lui mam\ [i pe sfântul mare
mucenic Dimitrie, i-a lovit [i i-a învins [i a fost mare m\cel între ei. {i au c\zut mul]i nobili mari
dintre ei [i au fost luate schiptrele cele mari ale craiului [i tunurile lui cele mari. {i a venit veste
lui {tefan voievod c\ vine [i alt\ oaste le[easc\. {i domnul a trimis pe Boldur [i i-a ucis pe to]i.
{i astfel craiul a plecat ru[inat, abia a sc\pat cu câ]iva pu]ini ai lui.
(Cronicile slavo-romane, p. 60–66)
1 Süleyman Magnificul (1520–1566).
2 În acest caz sub denumirea de „Ungaria Superioar\“ sunt cuprinse atât principatul Transilvaniei, cât [i teritoriile

din nordul fostului regat al Ungariei, al c\ror control [i-l disputau Habsburgii cu principii Transilvaniei. O parte dintre teritoriile aflate în disput\ erau a[a-numitele comitate din „Partium“.
3 Documentele otomane numesc astfel pe împ\ra]ii germani din dinastia de Habsburg, în acest caz concret
referin]a fiind la Rudolf al II-lea (1576–1612).
4 {tefan Bocskai, principe al Transilvaniei (1604–1606), care a ridicat preten]ii [i asupra Ungariei st\pânite de
Habsburgi, fiind chiar încoronat rege cu acordul otomanilor.
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Personalitatea lui {tefan cel Mare
A. Cronicarul polon Ian Dlugosz1
[…] O, b\rbat demn de admirat, cu nimic mai prejos de ducii eroici, pe care îi admir\m
atât, care în timpul nostru primul dintre principii lumii a dobândit o victorie atât de glorioas\
împotriva turcilor. Dup\ judecata mea, el este cel mai demn s\ i se dea conducerea [i
st\pânirea lumii, [i mai ales func]ia de comandant împotriva turcilor, cu sfatul comun,
consensul [i hot\rârea cre[tinilor, cât\ vreme ceilal]i regi [i principi catolici se destind în lene
[i desf\t\ri sau în lupte civile. […]
(Ioannis Dlugosz Senioris Canonici Cracoviensis, Opera omnia, ed. A. Przezdziecki, tom.
XIV, Cracovia, 1878, p. 623)
B. Opinia lui Grigore Ureche
[…] Fost-au acestu {tefan vod\ om nu mare de statu, mânios [i de grab\ v\rs\toriu de
sânge nevinovat; de multe ori la ospe]i omorâea f\r\ jude]u2. Amintrilea era om întreg la fire,
nelene[u, [i lucrul s\u îl [tiia a-l acoperi [i unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de r\zboaie
me[ter, unde era nevoie însu[i se vârâea, ca v\zându-l ai s\i, s\ nu s\ înd\r\ptieze [i pentru
aceaia raru r\zboiu de nu biruia. {i unde biruia al]ii, nu perdea n\deajdea, c\ [tiindu-s\ c\zut
jos, s\ r\dica deasupra biruitorilor. […]
(Ureche, p. 111)
Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Theodosie despre rela]iile cu
turcii
Iar carii nu cred în Hristos Dumnezeul nostru3, nici Preacuratei lui maici aceia n-au atâta
minte, nici în]elepciune, ce toat\ mintea [i în]elepciunea lor iaste mâna cea întins\ [i darul s\
le dai [i s\ le umpli gurile tuturor de toate. Deacii vei avea pace cu dân[ii [i odihn\. Ce
înaintea acestora nimic den avu]iile voastre s\ nu ar\ta]i, nici scule, nici haine; nici boiarii t\i
s\ nu s\ împodobeasc\ înaintea lor, ci s\ te ar\]i [i s\ te face înaintea lor s\rac [i lipsit [i nici
într-unile s\ nu te f\luie[ti. Ci, când vor veni de la dân[ii soli mari [i vei gândi s\ trimi]i
înaintea lor cinste, tu trimite [i le f\ cinste, îns\ numai cu bucate [i cu b\utur\. Iar alt\ cinste
sau avu]ie s\ nu ar\]i înaintea lor, c\ m\car de v\ s-ar f\g\dui cât de cu prietnicie [i cu
dragoste, iar tot s\ nu-i crezi, nici s\ le ar\]i avu]iia ta, ci înc\ mai vârtos s\ o ascunzi de dân[ii.
{i pân\ ai avere în mâinile tale, tot le d\, c\ toat\ în]elepciunea lor iaste avu]iia. {i, când vin
la voi, s\-i p\zi]i cu bucate [i cu b\utur\ den d\nstul [i cu cuvinte bune. Iar nu cu cuvinte de
tain\ [i cu vorbe care sânt ascunse, ci cu vorbe proaste, c\ eu cât am socotit, a[a am aflat s\
fie mai bine [...]
29. Deci de vor veni asupra voastr\ vr\jma[ii vo[tri [i ve]i vedea c\ sunt cu putere mai mare
decât voi, iar priianicii vo[tri v\ vor îndemna s\ merge]i asupra lor f\r' de vreme, sau v\ vor
spera ca s\ ie[i]i [afar\] den ]ara voastr\, s\ pribegi]i, pre acei priiateni [i îndemn\tori ai vo[tri
s\ nu-i crede]i, c\ nu v\ voiesc binele. C\ [i eu însumi am fost pribeag, pentr-acéia v\ spui c\
iaste trai [i hran\ cu nevoie pribegiia, [i e[ti de to]i oamenii dos\dit, înc\ [i de copii cei mici,
1 Comandantul unei armate otomane.
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[i de carii sunt mai r\i. Pentr-acéia s\ nu faci a[a, c\ mai bun\ iaste moartea cu cinste, decât
via]a cu amar [i cu ocar\. Nu fire]i ca pas\rea céia ce s\ cheam\ cuc, care-[i d\ oaol\ d\ le
clocesc alte pas\ri [i-i scot pui, ci fi]i ca [oimul [i v\ p\zi]i cuibul vostru.
(Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie. Text ales [i stabilit de Florica Moisil
[i Dan Zamfirescu. Cu o nou\ traducere a originalului slavon de Gh. Mih\il\. Ed. Minerva,
Bucure[ti, 1971, p. 277–278)
Geneza [i evolu]ia unui mit istoric — testamentul lui {tefan cel Mare
A. Grigore Ureche
Iar când au fost aproape de sfâr[itul s\u, chemat-au vl\dicii [i to]i sfetnicii s\i, boierii cei
mari [i al]i to]i câ]i s-au prilejuit, ar\tându-le cum nu vor putea ]ine ]ara cum o au ]inut-o el,
ci socotind din to]i mai puternic pe turc [i mai în]elept, au dat înv\]\tur\ s\ se închine turcilor.
(Ureche, p.112)
B. Ion Neculce
{i când au murit {tefan-vod\ cel Bun, au l\sat cuvânt fiului s\u, lui Bogdan-vod\, s\
închine ]ara la turci, iar nu la alte neamuri, c\ci neamul turcilor sunt mai în]elep]i [i mai
puternici, c\ el nu o va putea ]inea ]ara cu sabia, ca dânsul.
(Neculce, p.168)
C. Dimitrie Cantemir
Analele moldovene zic c\ {tefan cel Mare, dup\ ce a domnit 47 de ani [i 5 luni, [i dup\
ce în acest timp a f\cut atâtea lucruri frumoase, [i a repurtat atâtea victorii glorioase asupra
turcilor, ungurilor, polonilor, românilor1 [i t\tarilor, [...] sim]ind c\, de[i tare înc\ în spirit, dar
puterile trupe[ti îi sl\besc, [i c\ moartea i se apropie, a chemat la sine pe unicul s\u fiu [i
mo[tenitor al ]\rii [i pe mai-marii boieri [i le-a vorbit precum urmeaz\: „O! Bogdane, fiul meu,
[i voi to]i amici ai mei de arme, care a]i fost martori atâtor victorii glorioase, [i a]i luat parte
la ele! […] moartea e la u[\. Dar nu aceasta este de ce m\ tem: c\ci [tiu eu, c\ îndat\ cu
na[terea mea, am început a gr\bi spre mormânt. Pericolul ce amenin]\ aceast\ ]ar\ din
partea acelui r\cnitor [i fioros leu de Soliman2, care arde de setea sângelui cre[tin, iac\ ce
disturb\ [i umple de fric\ [i de cutremur inima mea. El a înghi]it pân\ acum prin intrigi [i
uneltiri mai toat\ Ungaria; a supus prin puterea armelor sale Crimeea [i cele pân\ acum înc\
neînvinse triburi ale t\tarilor […]; Basarabia3 noastr\ cotropit\ de violen]ele sale; Valahia, ai
c\rei locuitori, de[i inamici nou\, dar sunt cre[tini ca [i noi, geme sub jugul acelui tiran; cu un
cuvânt, cea mai frumoas\ parte a Europei [i Asiei este sub puterea lui. Dar înc\ nu este
îndestulat cu atât, ci-[i întinde armele fatale în toate p\r]ile, [i nu vrea s\ cunoasc\ margini
puterii [i ambi]iunii sale de a domni. A[a stând lucrurile, crede]i voi c\ […] î[i va re]ine el mâna
de a nu o pune asupra Moldaviei, care este înconjurat\ de atâtea provincii ale sale? Nu v\
teme]i voi, c\ dup\ ce va fi supus toat\ Ungaria, se va întoarce cu toate puterile în contra
noastr\? […] la vecinii mei de prin prejur, eu nu pot decât s\ deplâng deplorabila stare a
lucrurilor. Pe poloni îi cunosc [i [tiu c\ sunt inconstan]i [i incapabili s\ reziste furiei turcilor;
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ungurii gem deja cu to]ii sub jugul lor; germanii au, precum mi se pare, atâtea încurc\turi
interne încât nu vor sau nu pot s\ se ocupe cu cele externe. […] Puterile noastre sunt prea
pu]ine; ajutorul str\in, încet [i departe; iar pericolul cert [i aproape. Pentru aceea, eu judec c\
este mai bine s\ îmblânzim [i pe aceast\ bestie turbat\ [i s\lbatic\, decât s\ o irit\m [i mai
mult prin strepitul armelor. […] {i pentru aceea, în aceste ale mele ultime momente, v\ exort
[cer], ca un tat\ [i ca frate, ca, dac\ pe lâng\ preserva]iunea legilor noastre civile [i
ecleziastice, pute]i ob]ine pacea sub condi]iuni onorabile, chiar fie [i pe lâng\ un tribut,
atunci este mai potrivit a v\ încrede în clemen]a sa decât în armele sale. Dar dac\ v-ar
prescrie alte condi]iuni, atunci mai bine s\ pieri]i cu to]ii de mâna inamicului, decât s\ fi]i
spectatori o]io[i la profanarea religiunii voastre [i la calamitatea ]\rii voastre. Iar Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri, care face minuni, va întinde gra]ia sa inexorabil\ asupra voastr\, [i mi[cat de
lacrimile servitorilor s\i, va trimite pe unul care s\ v\ scape, sau s\ scape posteritatea voastr\
de sub jugul barbarilor, [i s\ redea ]\rii libertatea [i puterea sa!“. Bogdan, urmând acestei
ultime voin]e a p\rintelui s\u, a trimis în al [aptelea an al domniei sale delega]i la Soliman, [i
el mai întâi i-a supus Moldova sub titlul unui tribut.
(Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, cre[terea [i sc\derea lui cu note foarte
instructive. Tradus\ de Ios. Hodosiu, Bucure[ti, Edi]iunea Societ\]ii Academice Române, 1876,
p. 272–273; fa]\ de textul extrem latinizant editat de Hodo[, ortografia [i lexicul au fost
adaptate normelor actuale ale limbii române, p\strând îns\ unele latinisme, cu atât mai mult
cu cât Cantemir [i-a scris opera direct în limba latin\ — B.M.)
D. Barbu {tef\nescu–Delavrancea
Când voi fi în fa]a lui, voi îndr\zni s\-i zic: „Doamne, tu singur [tii c-a fost pe inima mea,
c\-n tine am crezut, c\ nici o de[ert\ciune nu s-a lipit de sufletul meu, c\ am sta zid neclintit
în fa]a p\gânilor […] Dar to]i m-au p\r\sit […] Doamne, osânde[te-m\ dup\ p\catele mele,
ci nu m\ osândi de pacea cu turcii spre mântuirea s\rmanului meu popor! Bogdane, turcii
sunt mai credincio[i ca cre[tinii cuvântului dat […] Tine]i minte cuvintele lui {tefan, care v-a
fost baci pân\ la adânci b\trâne]e… c\ Moldova n-a fost a str\mo[ilor mei, n-a fost a mea [i
nu e a voastr\, ci a urma[ilor vo[tri [-a urma[ilor urma[ilor vo[tri în veacul vecilor…
(Barbu Delavrancea, Teatru, Postfa]\ [i bibliografie de Constantin Cuble[an, Ed. Minerva,
Bucure[ti, 1983, p. 52–53)
Nota Bene: „Testamentul lui {tefan cel Mare“ este o clasic\ inven]ie c\rtur\reasc\. În momentul
mor]ii sale, {tefan nu avea de ce s\ îndemne pe boieri [i pe urma[ul s\u s\ se închine turcilor, deoarece
Moldova se închinase pentru prima dat\ deja în timpul predecesorului s\u Petru Aron, iar {tefan însu[i
pl\tise tribut atât în prima parte a domniei sale (1457–1473), cât [i dup\ 1486; textul tratatului de
pace din 1480, prin care {tefan recuno[tea din nou suzeranitatea otoman\, este publicat în acest
1 Alexandru-cel-R\u, domn al }\rii Române[ti (1592–1593)
2 Observa]ie riguros exact\, verificat\ prin compararea cuantumului total al datoriilor, transmis de

cronicarul otoman Ibrahim Pecevi, cu num\rul total al locuitorilor }\rii Române[ti înmul]it cu pre]ul
mediu al robilor din acea vreme; pentru detalii a se vedea Bogdan Murgescu, Câteva observa]ii pe marginea datoriilor domnilor }\rii Române[ti [i Moldovei în 1594, Revista istoric\, VI, 1995, nr. 3–4,
p.243–253.
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volum. De altfel, cronicile din prima parte a secolului al XVI-lea nici nu pomenesc episodul
„testamentului lui {tefan cel Mare“. Episodul apare la Grigore Ureche [i reflect\ pe de o parte o
cunoa[tere istoric\ deficitar\, pe de alt\ parte efortul de a legitima supunerea fa]a de Imperiul Otoman
prin „sfatul“ domnului care se ilustrase cel mai mult pe plan militar în lupta antiotoman\. De observat
[i nuan]ele contractuale pe care le introduce Dimitrie Cantemir, care încerca astfel s\ justifice propria
sa ac]iune politic\ din 1711; prin argumenta]ia c\ turcii nu [i-au respectat angajamentele mitul înceta
s\ mai îndeplineasc\ o func]ie pro-otoman\, [i c\p\ta una antiotoman\. Totodat\, atât la Cantemir,
cât [i la Delavrancea, se poate observa felul cum imperativele literar-dramatice conduc la îmbog\]irea
fic]iunii, care ini]ial fusese mult mai auster\.

Sulhname1-ul acordat de Mehmed al II-lea lui {tefan cel Mare (1480)
Pricina emiterii preasl\vitului semn împ\r\tesc […] este aceasta: Kara-Bogdan2, care din
vremurile vechi3, era plin de omenie [i supus […], neamânând nici o clip\ îndatoririle sale de
supunere, precum [i d\rile stabilite prin firman, se supunea poruncilor mele [i î[i pl\tea la
timp, f\r\ întârziere haraciul s\u, pe care îl fixasem. Dar, de la o vreme, [oaptele înd\r\tniciei
diavole[ti vârându-i în creier gândul de r\scoal\ [i de tulburare, el […] ar\tase îndr\zneal\ [i
ie[ise din calea ascult\rii.
De aceea zelul pentru credin]a în Allah [i efortul pentru cinstea împ\r\]iei se puseser\ în
mi[care. Asfel, din pricina mâniei mele, cu glorioasele mele o[ti, purt\toare de vijelie, am
ruinat din r\d\cin\, ca uraganul, ]ara sa prosper\, […] [i-i d\dusem o pedeaps\ stra[nic\ cu
viteaza mea mân\ nimicitoare.
Cu acest prilej, de[teptându-se din somnul ne[tiin]ei, el […] [i-a plecat fa]a la p\mânt
pentru slujire [i s-a rugat, zicând astfel: „Predându-mi, ca [i mai înainte, grumazul meu la
supunere [i la ascultare, [i, de asemenea, dublând haraciul meu, care, a[a cum îmi fusese
fixat, era în fiecare an de trei mii de florini frânce[ti4, [i f\cându-l de [ase mii de florini în
fiecare an, am devenit prietenul prietenilor [i du[manul du[manilor vo[tri.
De asemenea, neab\tându-m\, ca [i în zilele de alt\dat\, cu nici un pas din calea cea
dreapt\, sunt, din tat\ [i mo[, unul dintre slujitorii acestei Por]i, înalt\ ca cerul.
[…] De aceea, rev\rsându-se oceanul m\rinimiei mele [i marea bun\voin]ei mele,
l-am iertat pentru vina sa [i am reînnoit tratatul. {i Allah cel milostiv [i binevoitor a zis:
„Tine]i-v\ leg\mântul; sunt r\spunz\tori cei care î[i încalc\ leg\mântul!“
De vreme ce, potrivit condi]iilor amintite mai sus el va avea leg\turi bune cu Poarta
împ\r\]iei mele [i va ar\ta ascultare, atunci, nici el, nici avutul s\u [i nici ]ara sa nu vor fi
1 Originar din Saxonia, a sosit în }ara Româneasc\ în iunie 1597 [i a stat o vreme la curtea lui Mihai Viteazul.
2 În care armata otoman\ era pe cale s\-i înfrâng\ pe români.
3 De origine albanez\, în mai multe rânduri mare vizir al Imperiului otoman; nu se cunoaste data na[terii; a murit

în 1596; în 1595 conducea invazia otoman\ împotriva lui Mihai Viteazul.
Din punctul de vedere otoman, la C\lug\reni victoria a apar]inut turcilor, care înainteaz\ [i ocup\ capitala.
M\surile de ap\rare luate de Sinan se încadrau în politica sa de transformare a ]\rii în pa[alâc.
Osta[i otomani care nu primeau sold\, ci se între]ineau pe baza pr\zilor luate.
Sigismund Bathory (1581–1598; 1598–1599; 1601; 1601–1602).
Mustafa bin Abdulah (1609–1657), unul dintre cei mai mari cronicari otomani; lucrarea din care select\m acest
fragment a fost scris\ pe la 1642.
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atacate de mine, nici de sangeacbeii5 mei, nici de ceilal]i supu[i ai mei [i, atâta timp cât, din
partea lui se vor vedea fapte drepte, el se va bucura din partea mea de aceea[i bun\voin]\
împ\r\teasc\ a mea [i va fi ocrotit cu aceea[i m\rinimie împ\r\teasc\ a mea. {i l-am învrednicit cu acest ahidname, ca s\-l aib\ în mâna sa drept bun\voin]\ [i ca pricin\ de încredere.
(Mustafa A. Mehmed, Documente turce[ti privind istoria Romaniei, vol. I, 1455–1774, Ed.
Academiei, Bucure[ti, 1976, p. 6)
Ahidname acordat de sultanul Ahmed I nobilimii din Transilvania [i Ungaria
Superioar\ (1614)
Suretul c\r]ii de leg\mânt împ\r\tesc emis\ pentru beii maghiari.
Mai înainte, în timpul str\mo[ului aduc\tor de fericire, al c\rui loc de odihn\ se afl\ acum
în paradis, r\posatul ce î[i are re[edin]a în rai, Majestatea sa sultanul Süleyman han1 —
milostenia [i iertarea s\ fie asupra lui! —, beii vilaietului Ungaria Superioar\2 fuseser\ supu[i
c\tre aceast\ parte. Apoi, datorit\ nevoii, s-au ar\tat supu[i, într-un fel regelui nem]esc3 [i au
apelat la el. Dar, în anii trecu]i, regele Bocskai , împreun\ cu to]i beii Ungariei Superioare
[i-au întors fa]a de la neam] [i, potrivit vechiului mod, a ar\tat supunere statului meu
destinat ve[niciei. De aceea, împreun\ cu actul de leg\mânt pentru domnia sa ca rege, susnumitul Bocskai i-au fost d\ruite coroana, drapel [i steagul împ\r\tesc; iar cet\]ile aflate acum
în mâinile lor au fost eliberate de sub ocupa]ia regelui neam]. Regele Bocskai4 a murit atunci
când, cu credin]\ [i devotament, era supus c\tre Pragul meu — edificiu al fericirii, iar cu
neamul nem]esc se afla în stare de du[m\nie [i ostilitate. De aceea între ei au izbucnit lupte
fratricide [i r\zmeri]\; au ar\tat iar\[i supunere fa]\ de regele neam]. Dar fa]\ de ei neamul
nem]esc nu numai c\ s-a purtat nerespectuos, ci a dorit s\ pun\ st\pânire pe cet\]ile aflate
în mâna lor [i chiar pe ]ara lor, [i s-a str\duit s\-i converteasc\ cu for]a la religia lui proprie.
La rândul lor, ei [i-au manifestat du[m\nia fa]\ de neam].
Ar\tând [i de acum încolo supunere [i credin]\ fa]\ de Poarta mea a fericirii, a[a cum au
fost supu[i [i mai înainte de aceasta, ei [i-au manifestat categoric inten]ia de a fi prieteni
prietenilor [i du[mani du[manilor mei. […]
Din aceast\ pricin\ [i pentru c\ Poarta re[edin]ei fericirii este deschis\ totdeauna celor care
solicit\ […] am dat aceast\ carte de leg\mânt împ\r\tesc [i am hot\rât c\:
Fac leg\mânt [i jur […] c\ atâta vreme cât:
sus-numi]ii bei [i c\pitani [i ceilal]i dreg\tori din Ungaria Superioar\, fiind supu[i Por]ii
mele a fericirii, din adâncul sufletului, cu credin]\ [i cinste, sunt prieteni prietenilor [i du[mani
du[manilor mei; [i fiind în unire [i în]elegere cu sus-numitul Bethlen Gabriel, vor depune toate
str\duin]ele pentru îndep\rtarea [i nimicirea du[manului care ar veni, din orice parte, asupra
1 Se observ\ [i aici, ca [i în scrisoarea lui Sinan, c\ din punctul de vedere otoman, armata turc\ era cea care a

câ[tigat lupta de la C\lug\reni.
2 Ieremia Movil\, domn al Moldovei (1595—1606).
3 Asprul era o moned\ otoman\ mic\ din argint; în acest caz termenul este folosit cu în]elesul general de bani.
4 Regele Poloniei Sigismund al III-lea Wasa (1587–1632).
5 Este vorba de cancelarul Poloniei, Jan Zamoyski.
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]\rii Transilvaniei, [i, pentru a dovedi c\ sunt credincio[i [i supu[i, prin voin]a [i unirea tuturor
vor trimite în acest an pe[che[urile lor la Poarta mea împ\r\teasc\, potrivit produc]iei [i
putin]ei ]\rii lor;
atunci [i eu, la rândul meu, îi voi ap\ra sub orice form\ de du[manii lor, când va fi nevoie
de ajutor [i sprijin; fort\re]ele [i cet\]ile [i ]inuturile aflate în st\pânirea lor vor r\mâne [i de
acum înainte tot la fel, în mâinile lor, [i absolut nimeni dintre beilerbeii [i beii mei, precum [i
serascherul1 meu s\ nu se amestece.
{i, nealterând [i neschimbând ritul [i ordinea [i regulile [i religia, precum [i obiceiurile care
sunt practicate între ei din vremuri vechi, l\sându-i în starea lor, nimeni s\ nu fac\ altceva
decât de a-i l\sa lini[ti]i sub umbra drept\]ii.
[…] {i de la pomenita ]ar\ s\ nu se pretind\ dare mai mare decât cea care a fost dat\
pân\ acum.
{i atunci când st\pânitorul Transilvaniei moare, se va face raport la înalta Scar\ a tronului
meu [i, pân\ ce nu va fi emis\ încuviin]area mea împ\r\teasc\, s\ nu fie pus un nou
st\pânitor.
{i dac\ din partea regelui Poloniei [i a st\pânitorilor }\rii Române[ti [i Moldovei ar exista
dorin]a de a cump\ra cetate dintre cet\]ile Transilvaniei, s\ nu se permit\ […].
{i atunci când oastea noastr\ purt\toare a victoriei venind asupra unuia dintre voievozii
}\rii Române[ti [i Moldovei, care s-a r\sculat, [i acesta dac\ merge în Transilvania, s\ nu fie
l\sat s\ stea acolo [i nici s\ mearg\ în alt\ parte, ci s\ fie oprit [i trimis la Poarta fericirii.
{i to]i prizonierii musulmani afla]i în ]ara Transilvaniei [i în ]ara Ungariei, dependent\ de
ea, atâ]ia câ]i sunt, vor fi elibera]i f\r\ bani.
Atâta vreme cât actualul st\pânitor al Transilvaniei, Bethlen Gabriel, [i st\pânitorii care vor
veni dup\ el, precum [i ceilal]i bei [i notabili [i popula]ia celor „trei na]ii“ [i supu[ii ]\rii
Transilvaniei, cu to]ii, respectând aceste leg\minte [i condi]ii, nu se vor abate de la
devotamentul adev\rat cuprins în cartea de leg\mânt împ\r\tesc, atunci [i eu fac leg\mânt
[i pact [i jur pe credin]a temeinic\ c\ […] voi ]ine constante acest leg\mânt [i aceast\ favoare
[i nu voi ac]iona potrivnic.
[…] {i, a[a cum din trecut s-a obi[nuit s\ se dea celor care deveneau st\pânitori ai
Transilvaniei, s\ li se dea [i de acum înainte, din partea Por]ii mele a fericirii, steag [i stindard
[i sceptru [i caftan.
(Tahsin Gemil, Rela]iile }\rilor Române cu Poarta Otoman\ în documente turce[ti
(1601–1712), Bucure[ti, 1984, p.164–166)
Lupta antiotoman\ condus\ de Radu de la Afuma]i [i salvgardarea existen]ei statale a }\rii Române[ti (1522–1524) — epitaful de pe mormântul lui
Radu de la Afuma]i
A r\posat robul lui Dumnezeu [i mult milostivul Io Radul Marele Voevod [i Domn a toat\
1 Autorii scrisorii se refer\ la evenimentele din toamna anului 1595, când interven]ia polon\ a împiedicat trans-

formarea Moldovei în provincie direct administrat\ de Poart\, cum se decisese deja la Istanbul.
2 Este vorba de Simion Movil\, care aspira în mod deschis la tronul }\rii Române[ti.
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}ara Româneasc\ [i a p\r]ilor dun\rene, fiul marelui [i (preabunului) Radul Voievod, în anul
7037 luna lui ianuar 4 zile, crugul soarelui 7, indic]ia 3.
S\ v\ fie [tiute r\zboaiele ce v\ voi povesti, pe care le-am f\cut eu: cel dintâi r\zboi l-am
f\cut cu agarenii, al doilea la Gu[avi] […], al unsprezecelea, cel mai iute [i vârtos din toate
r\zboaiele […], al doisprezecilea la Didrih. Atunci m-a d\ruit Dumnezeu cu st\pânire [i
schiptru, [i m-au încins [i cu caftan mohorât [i cu cunun\ [i m-au încununat [i cu cinstea
bog\]iei [i cu mult\ m\rire de dar aduc\toare, [i cu mul]imea o[tilor fiind încurajat, [i la mul]i
ani am întins mâna de ajutor cu îndurare. Acum zac singur aici în mormânt mic, a[teptând
glasul Arhanghelului, cea de pe urm\ trâmbi]\, învierea a toat\ lumea, prefacerea stihiilor.
Rog pe cei ce Dumnezeu îi va îng\dui s\ vie dup\ noi, s\ p\zeasc\ acest mic ad\post [i cas\
a oaselor mele, ca s\ fie nestricat.
(Antologie domneasc\. De la vorbe ocazionale la inscrip]ii în piatr\, îngrijit\ de Barbu
Berceanu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1999, p. 40—41)
Scrisoarea cifrat\ trimis\ de Petru Rare[ împ\ratului Carol Quintul (1537)
Generosule Domn, stimate [i prieten, ne rug\m de Domnia Voastr\ ca de un prieten
necunoscut, [i credem c\ pentru reciproca noastr\ prietenie nu va refuza Domnia voastr\ s\ se
osteneasc\ pentru noi. Rug\m deci pe Domnia voastr\ ca pe un amic de încredere, ca s\
binevoiasc\ Domnia voastr\ sa ne viziteze curând, pentru a ne lecui de boala noastr\, c\ci noi
pentru osteneala Domniei Voastre vom îngriji o sum\ de bani buni, adic\ trei mii de duca]i. C\ci
ce îi folose[te omului s\ aib\ bani, dac\ e lipsit de s\n\tate? De aceea rug\m pe Domnia voastr\ s\ nu refuze a se obosi, pentru prietenia noastr\, [i apoi pe Domnia Voastr\ iar\[i o vom
conduce cu toat\ cinstea, dup\ credin]a cre[tineasc\ cu care suntem datori lui Dumnezeu. De
altfel s\ binevoiasc\ Domnia voastr\ a crede tot ce îi va cere Reverendissimul Vasile Episcopul în
numele nostru. Iar ca s\ în]eleag\ Domnia Voastr\ despre boala noastr\ [i în ce fel s-a întâmplat, iat\ c\ au trecut doi ani sau pu]in mai mult de când fiind la baie în vreme de iarn\, pe când
am ie[it din baie ne-a lovit un vânt rece, [i a[a urechea noastr\ dreapt\ din vremea aceea e parc\
ar fi astupat\, [i astfel ne ]iuie urechea parc\ ar bate un vânt necontenit în ureche.
(Alexandru Cior\nescu, Petru Rare[ [i politica oriental\ a lui Carol Quintul, „Analele
Academiei Române. Memoriile sec]iunii istorice“, s. III, t. XVII, 1935/1936, p. 251–252)
Nota Bene: Conform unui procedeu des folosit de principii renascenti[ti, Petru Rare[ [i-a cifrat
mesajul sub forma unei scrisori adresate unui doctor „Froim“ din Vene]ia. „Cheia“ mesajului a fost
transmis\ de episcopul Vasile la Vene]ia agentului imperial della Vecchia, [i de acesta apoi împ\ratului:
„Interpretarea scrisorii lui, din câte îmi spune sus numitul episcop despre în]elegerea dintre ei, e c\
medicul se în]elege Maiestatea Voastr\, [i cei trei mii de duca]i vor fi 25 sau 30 de mii de persoane
gata la vreme de nevoie. {i unde spune c\ ie[ind din baie l-a lovit vântul în urechea dreapt\, [i îl sup\r\
tare de doi ani încoace, însemneaz\ Turcul, care îi st\ de partea dreapt\, [i de când s-a întors din Persia,
sus numitul Domn Carabogdan are mare fric\ despre partea Turcilor, care îl sup\r\ atât de tare încât
dac\ n-ar fi ocupat cu alte treburi, ar fi avut Turcul pân\ acum alte purt\ri cu numitul Domn, atât de
mare e ura [i mânia tiranului împotriva acestui principe cre[tin“. Temerile lui Petru Rare[ s-au dovedit
îndrept\]ite, sultanul conducând personal o mare campanie în Moldova în anul urm\tor.

Cronicarul Szamosközy despre începutul domniei lui Mihai Viteazul (1593)
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Fost-a Mihai Vod\ la început ban mic de Mehedin]i. Mehedin]ul e o întindere de p\mânt
în vecin\tatea Ha]egului, regiune ardeleneasc\. A fost apoi ban de Craiova, cea mai mare
boierie în }ara Româneasc\. {i aceast\ regiune se învecineaz\ cu Ardealul [i ajunge pân\ la
Dun\re. Acest Mihai Vod\ a avut o rud\ pe Iani Vistierul, care a fost Ban de Craiova, om
în]elept [i priceput; acesta i-a învârtit toate lucrurile lui Mihai Vod\ la }arigrad. Acest Iani […]
câ[tigatu-[i-a, prin daruri [i fiind om drept, atâta cinste înaintea lui Alexandru Vod\1, domnul
}\rii Române[ti, încât Alexandru a rânduit în scaunul b\niei din Craiova pe Mihai Vod\. Iani
Vistierul era la }arigrad, Mihai Vod\ la Craiova; ace[tia se în]elegeau unul cu altul. Întâmplatu-s-a c\ s-a mâniat Alexandru Vod\ pe Mihai. {i dac\ a v\zut Iani […], c\ Mihai e sup\rat cu
Alexandru Vod\, chematu-l-a pe Mihai la Poart\, ca s\-i câ[tige domnia T\rii Române[ti […].
Scris-a Sigismund Báthori pentru el lui Sinan Pa[a la Poart\ s\-l pun\ în scaunul }\rii
Române[ti; c\ci Sigismund avea atunci mare cinste la Poart\. Scris-a Sigismund asemenea [i
solului englez Eduard Bartonus, s\ fac\ [i el ce va putea, ca Mihai s\ ia domnia }\rii
Române[ti.
Purces-au împreun\ cu el la Poart\ [i boierii — care au trecut, dup\ multe f\g\duieli, de
partea lui — Stroe Buzescu [i Radu Florescu; acesta a fost Vel Comis sub Alexandru. L-au înso]it
lâng\ ace[tia [i al]i mul]i boieri.
{ezut-a Mihai mai mult\ vreme la Poart\ [i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl\tit Iani, pân\
ce i-a scos domnia. Dup\ aceia când l-au îmbr\cat cu caftan în divan, f\g\duit-a Mihai
înaintea Vizirilor, la }arigrad, c\ va pl\ti toat\ datoria ce-a r\mas de la Domnii care au fost
înaintea lui. Dar acest lucru era cu neputin]\, c\ci dac\ s-ar fi vândut to]i copiii [i to]i oamenii
din }ara Româneasc\ tot nu s-ar fi putut pl\ti datoria, ce r\m\sese de mai înainte2. Ci a
f\g\duit acest lucru pentru c\ el avea atunci alte gânduri în sufletul s\u. Înc\ [i înainte, când
i-au dat c\ciula cu surguciu în divan, a jurat în inima sa, c\ îndat\ ce va lua domnia va scoate
sabia împotriva Turcilor. Chiar [i când a ie[it din divan [i a înc\lecat [i-a fost dus de Pa[i [i Begi
la locuin]a sa, [i atunci a jurat c\ va fi du[manul neîmp\cat al Turcilor; ceea ce mul]i au auzit,
dup\ aceea chiar din gura lui.
(Ioachim Cr\ciun, Cronicarul Szamosközy [i însemn\rile privitoare la români 1566–1608,
Cluj, 1928, p. 98–100)
B\t\lia de la C\lug\reni (1595)
A. Relatarea lui Baltazar Walter1
[…] Era nevoie neap\rat în clipa aceea2 de o ac]iune eroic\ de isprav\ m\rea]\ care s\
cutremure inimile p\gânilor [i s\ le înal]e pe ale cre[tinilor. Atunci m\rinimosul Ion Mihai,
invocând ocrotirea salvatoare a Mântuitorului, a smuls o secure sau suli]\ ost\[easc\ [i
p\trunzând el însu[i în [irurile s\lbatice ale du[manilor str\punge pe un stegar al armatei, taie
în buc\]i cu sabia o alt\ c\petenie [i luptând b\rb\te[te se întoarce nev\t\mat. În acest timp,
comandantul de oaste Kiraly Albert, adunând pe rând pe ai s\i, sloboze[te dou\ tunuri în
1 Matia Corvin, rege al Ungariei (1458–1490).
2 Ioan al II-lea Sigismund, principe al Transilvaniei [i apoi rege ales al Ungariei (1540–1551; 1556–1571).

Documentul face referire la r\scoala secuilor din 1562.
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scos din mla[tin\. […]
(Cronici turce[ti, II, p. 40–41)
Scrisoarea boierilor lui Mihai Viteazul c\tre boierii munteni în Moldova
(5 septembrie 1599)
{i dup\ aceea, noi fra]ii domniilor voastre, câ]i ne afl\m acum aici în }ara Româneasc\,
d\m de [tire domniilor voastre c\ [ti]i c\ v-am trimis mai înainte de aceast\ vreme ni[te c\r]i
de la noi, de la to]i, [i de la mitropoli]i [i de la to]i egumenii, de-am trimis atunci o carte la
domnul, la Erimia voevoda2 […].
Iar acum înc\ v\ scriem [i v\ d\m în [tire c\ acum, în aceast\ lun\ a lui august 27 de zile
venit-au lui Mihai vod\ steag de la împ\ratul turcesc. {i într-aceia Mihai vod\ luat-au steagul
de la turci. Îns\ turcii tot cu în[el\ciune vor s\ fac\; c\ acum mai mul]i se strâng pe la toate
vadurile pe Dun\re.
[…] Deci turcii aud [i în]eleg lucru ca acesta, c\ leaf\ n-are s\ dea de nic\ieri, aspri 3 nu-i
vin; ci acum foarte se strâng turci mul]i pretutindeni [i vedem bine c\ vor trece [i ne vor
c\lca [i ne vor face mare r\u. […] iar mai mare [i mai mult r\u ne este c\ de vor trece turcii
acum aici în ]ara noastr\, ei vor desc\leca ]ara noastr\ [i vor pune turc de va domni ]ara
noastr\ [i vor turci pe to]i cre[tinii [i vor sparge atâtea m\n\stiri [i biserici [i va pieri atâta
cre[tin\tate. […]
Ci acum iar v\ rug\m [i v\ cerem s\ c\de]i [i s\ ruga]i pe domnul, pe Erimie voevoda,
s\-l n\st\veasc\ domnul Dumnezeu s\ nu ne lase s\ pierim, ci s\ se milostiveasc\ pe noi [i pe
aceast\ s\rac\ de ]ar\, ori cum va putea domnia lui; [i pe unde va putea s\ nevoiasc\, m\car
s\ se roage domnia lui [i prealuminatului m\riei sale craiului le[esc4 [i m\riei sale can]elerului5,
c\ în]elegem [i vedem cum s-au milostivit de-au scos pe ]ara Moldovei din mâna t\tarilor [i
din mâna tuturor limbilor cele rele de sunt acum cu pace [i se strânge toat\ ]ara prin locurile
lor. Cu aceea ne rug\m [i noi s\ fac\ mare poman\ cu noi s\ ne scoat\ [i pe noi cum au scos
au scos [i Moldova1 [i într-acel chip s\ fim [i noi pleca]i [i s\ fim sub aripile luminatului m\riei
sale craiului le[esc cum e [i domnul Erimie voevoda cu ]ara Moldovei, c\ci c\ suntem to]i de
o lege [i de o limb\ [i sunt domni de rud\ bun\, c\ de greci [i de frânci [i de al]i ho]i ce
ne-au venit de ne-au fost domni ne-am s\turat cum suntem s\tuli [i de acesta, de Mihai vod\,
c\ ne m\nânc\ [i ne-a mâncat cu totul.
{i alta, […] turcii înc\ foarte nevoiesc [i bat cu fratele Erimiei voevoda2 s\ ni-l dea s\ ne fie
domn; [i l-ar l\sa s\ ne domneasc\ [i doar ar tocmi [i aceast\ ]ar\ cum au tocmit [i ]ara
Moldovei de e pace de c\tre turci. C\ de nu vor face turcii pentru voia luminatului crai le[esc
[i pentru slujba domnului Erimiei voevoda, s\ [ti]i c\ aceast\ ]ar\ [i noi de acum suntem pieri]i.
{i cum ve]i face, nevoi]i s\ face]i curând în ce chip ve]i face, ca s\ poat\ ie[i acest tiran
din mijloc; c\ de ar ie[i el, noi am h\l\dui [i am avea pace [i toata lumea ar fi în pace; numai
acum pentru Mihai vod\ se fac toate vrajbele.
Ci foarte ne rug\m domniilor voastre, ca iubi]i fra]ilor no[tri, s\ nu pregeta]i, ci s\ umbla]i
[i s\ merge]i [i la luminatul crai le[esc [i la m\ria sa can]elerul [i pe la to]i cine ve]i [ti [i nevoi]i
[i cum ve]i tocmi [i de noi s\ fie tocmit, ca s\ nu piar\ aceast\ ]ar\ [i mo[iile domniilor
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voastre [i ale noastre pe aceast\ vreme [i iute [i rea; ci cât s\ ne ia pe acest tiran din spinarea
noastr\ [i s\-l scoat\ [i s\ ne dea domn pe fratele Erimiii voevoda s\ ne fie domn c\ vedem
c\ sunt domni buni [i milostivi [i le e mil\ de to]i s\racii, c\ a[a noi iubim [i to]i marii [i micii
[i sfintele m\n\stiri, s\ ne dea pe fratele Erimiii voevoda.
(DRH, B, XI, p. 485–487)
Nota Bene: Aceast\ scrisoare, semnat\ de cei mai importan]i exponen]i ai „]\rii politice“ — mitropolitul Eftimie, marele logof\t Teodosie Rudeanu, cei trei fra]i Buze[ti (Radu, Stroe [i Preda), Calot\
banul, banul Udrea, Sava arma[ul etc. — ridic\ dificile probleme de interpretare. Ea reprezint\ un act
de tr\dare fa]\ de domnul care tocmai preg\tea campania din Transilvania. Pe de alt\ parte, este clar
c\ aprecierile critice la adresa lui Mihai Viteazul, catalogat formal ca „tiran“, exprim\ mai pu]in
adev\rata p\rere a expeditorilor, care au servit în continuare pe Mihai Viteazul pân\ la sfâr[itul anului
1600, iar unii chiar [i mai târziu, [i mai mult o încercare de a capta bun\voin]a boierilor fugari în
Moldova, [i a lui Ieremia [i Simion Movil\. Explica]ia cea mai plauzibil\ este aceea c\ — într-un context
nesigur, când nu se [tia care va fi deznod\mântul evenimentelor — mitropolitul [i boierii doreau s\ se
asigure [i pentru cazul unei victorii a Movile[tilor; în mod clar, elita politic\ din }ara Româneasc\ nu era
dispus\ s\ ri[te totul pe cartea politicii lui Mihai Viteazul. De observat de asemenea faptul c\ apelurile
la unitatea de credin]\ [i de limb\ dintre moldoveni [i munteni puteau servi [i la scopuri ostile politicii
domnului Unirii de la 1600.

Restabilirea ordinii [i ierarhiei sociale dup\ ocuparea Transilvaniei de c\tre
Mihai Viteazul — hot\rârile Dietei de la Alba Iulia (20–28 noiembrie 1599)
[…]
6. Fiindc\ în cursul r\zboiului iobagii, ne mai voind s\ asculte de noi, au s\vâr[it felurite
necuviin]e, ne rug\m M\riei Tale s\ porunceasc\ [panilor din jude]e, s\ vesteasc\, ca to]i
iobagii s\ asculte [i dup\ aceasta, ca mai înainte, de domnii lor [i s\ le fie supu[i, a[a încât
darea M\riei Tale [i hrana o[tirii s-o putem aduna [i administra mai u[or [i s\ putem fi [i noi
[…] de folos în slujba M\riei Tale [i a patriei. […]
10. Am hot\rât despre servitorii fugi]i: s\ fie restitui]i, de pretutindeni, sub pedeapsa
capital\, dup\ articolele din trecut, ad\ugând c\ pe servitorii fugi]i în ora[e, sau care vor fugi,
judele e dator a-i da îndat\ [i de facto, sub pedeaps\ capital\, în mâna acelora de la care au
fugit; dac\ vre-un nobil ar face apel la jude [i judele nu ar împlini cele de cuviin]\, r\mâne
asupra lui pre]ul servitorului [i, dac\ l-ar achita, st\pânul vechi s\ poat\ ]ine un or\[ean în
locul lui, iar servitorul fugit s\ poat\ fi urm\rit pretutindeni. […]
13. Am hot\rât, ca servitorii fugi]i sau pierz\tori de vreme, dac\ ar fi intrat printre cazaci
sau printre o[teni ai M\riei Tale, cu voia M\riei Tale s\ fie restitui]i st\pânilor lor. […]
Deoarece se poate întâmpla ca iobagii, din cauza d\rilor ap\s\toare, s\ fug\, dorind
libertatea, între Secuii liberi, trecând darea lor m\rit\ asupra altor s\raci, se hot\r\[te c\ orice
iobag care ar fugi acolo dinaintea d\rilor [i n-ar voi s\ se reîntoarc\ la vechiul lui st\pân, s\
fie spânzurat; M\ria Ta s\ dea de [tire tuturor c\pitanilor din scaunele secuie[ti [i s\ le
porunceasc\ s\ respecte [i ei aceast\ hot\râre.
În sfâr[it M\ria Ta f\g\duie[ti c\ vei face jur\mântul dup\ obiceiul [i datina celorlal]i
1 Se numea Iacobus de Beauri [i a fost dup\ aceea c\pitanul F\g\ra[ului
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principi cre[tini pentru p\strarea libert\]ii patriei; vom sluji M\riei Tale, pentru aceasta, ca
st\pânului nostru milostiv […].
(Ioachim Cr\ciun, Dietele Transilvaniei ]inute sub domnia lui Mihai Viteazul (1599–1600),
„Anuarul Institutului de Istorie Na]ional\ din Cluj“, VII, 1936—1938, p. 625, 626, 628)

Refuzul lui Mihai Viteazul de a abandona Transilvania — scrisoare c\tre
împ\ratul Rudolf al II-lea (16 februarie 1600, Alba Iulia)
Eu am luat Ardealul […] riscându-mi întru aceasta trupul [i via]a, având cu mine la un loc
so]ia [i pe singurul meu fiu. Dac\ s-ar fi întâmplat o nenorocire, atunci ei, laolalt\ cu so]ia [i fiul
[i cu to]i ai mei am fi r\mas acolo. Eu am n\d\jduit c\ M\ria sa împ\ratul roman îmi va da confirmarea nu numai cu onoruri însemnate, ci cu steaguri împ\r\te[ti, cu scrisori [i pece]i. Îns\ el
vrea s\ m\ goneasc\ din Ardeal, cum se alung\ o târf\ din ]ar\. Asta n-o vrea Dumnezeu. Eu
nu m\ voi l\sa gonit, chiar de mi-a[ l\sa capul, c\ci eu l-am luat cu sabia mea. Eu am slujit
împ\ratul roman nu de team\, ci din marea dragoste ce o am fa]\ de cre[tin\tate. Împ\ratului
turcesc, de o bucat\ de vreme, i-am f\cut toate ru[inile [i batjocurile pe care [i le poate închipui
cineva; iar el acuma, la sfâr[it, îmi trimite un cal frumos în[euat [i 15 000 duca]i, un surguci cu
pene de cocor, un steag de-al lui cu o sabie, un buzdugan, [i câteva caftane din foi de aur, [i un
dar pentru boierii mei, care sânt la Curtea mea, drept cinstire. Lui i-am f\cut toate ru[inile [i
batjocurile pe care le-am putut închipui, ca [i solului s\u în ]ara Româneasc\. Iar împ\ratul
Roman […] îmi trimite drept cinstire trei coli de hârtie pline de venin, ru[ine [i batjocur\, [i vrea
s\ m\ goneasc\ afar\, a[a cum am fost în[tiin]at. Mi s-a spus, într-adev\r, s\ nu m\ încred în
nem]i, c\ci voi fi r\u r\spl\tit pentru slujba mea credincioas\; a[a precum s-a întâmplat. Voi trimite pretutindeni aceast\ scrisoare a Maiest\]ii sale, ca s\ vad\ toat\ lumea b\taia de joc [i nerecuno[tin]a ce mi s-a f\cut pentru slujba mea credincioas\.
(Antologie domneasc\ de la vorbe ocazionale la inscrip]ii în piatr\, îngrijit\ de Barbu
Berceanu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1999, p. 61–62)
1 Andrei Báthory, principe al Transilvaniei (1599).
2 Adrianopol (Edirne).
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Mihai Viteazul confirm\ privilegiile secuilor (1600)
Noi Mihai, voievodul }\rii Române[ti, sfetnicul Maiest\]ii Sale împ\r\te[ti [i cr\ie[ti,
loc]iitorul s\u în Ardeal [i c\pitanul suprem al o[tilor sale din hotarele ]inuturilor
împrejmuitoare [i supuse Ardealului.
Pentru pomenirea viitoare a lucrului, fericirea, r\mânerea [i slobozenia comunit\]ii cre[tine
de ob[te, dar mai ales grijile [i silin]ele noastre pentru ocrotirea acestei provincii, Ardealul
(care este împrejmuit din toate p\r]ile de atâtea nevoi, primejdii [i du[mani), ne silesc ca noi
s\ d\m credincio[ilor no[tri secui, l\cuitorilor scaunelor secuie[ti Ciuc, Gurghiu [i Cason, în
puterea c\rora, dup\ Dumnezeu, ne punem nu n\dejdea cea mai din urm\, [i cu puterile, cu
t\ria [i cu voin]a c\rora de a fi totdeauna gata în luptele [i trebile noastre n\d\jduim l\rgirea
hotarelor Ardealului [i a st\pânirii noastre, s\ le îng\duim [i s\ le p\str\m în toate articolele
[i clauzele lor drepturile [i slobozeniile date, d\ruite, îng\duite [i p\strate de regii de odinioar\
ai Ungariei, anume de regele Matia1 de sl\vit\ pomenire, p\rin]ilor [i str\mo[ilor lor; ba vrem
s\ facem s\ se p\streze pe veci [i de c\tre al]ii, de to]i, atât de cei de sub st\pânirea noastr\,
cât [i de cei de dup\ noi. Dar fiindc\ lor li se întâmpl\ s\ aib\ nesfâr[ite pâri [i certuri cu
neme[ii care tr\iesc [i l\cuiesc între secuii mai sus-pomeni]i, pentru mo[teniri [i averi
nemi[c\toare, din aceast\ pricin\ din [tiin]a noastr\ [i voin]a hot\râte, pentru a face pace
între ei, am socotit c\ trebuie s\vâr[it [i l\murit a[a precum s\vâr[im [i l\murim, anume c\ s\
nu vedem ordinul neme[ilor [i (de aceia cu care se împodobesc ca [i cu stelele str\lucitoare
palatele regilor [i ale principilor, ca [i neamurile [i ]\rile [i o[tile scoase pe câmpul de r\zboi)
despoia]i de toat\ neme[ia [i slobozenia lor, toate averile lor, atât cele mo[tenite, cât [i cele
luate prin judec\]i, începând cu vremea regilor de odinioar\, [i anume din vremea pomenitului rege Matia, pe care le-au câ[tigat [i le-au st\pânit str\mo[ii [i p\rin]ii pe temeiuri adev\rate
[i bune [i ar fi r\mas [i înaintea atacurilor [i a gâlcevilor numi]ilor secui împotriva regelui Ioan2,
sau pe care dup\ aceea, ei sau p\rin]ii lor le-au luat, prin schimb sau le-au câ[tigat [i le-au
p\strat în oricare alt chip [i anume: p\mânturi de arat, arate [i nearate, câmpuri din preajma
satelor, livezi, islazuri, fâne]e, p\duri, lunci, mun]i, v\i, dealuri, ape, râuri, hele[tee, pesc\rii,
curgeri de ape, mori [i locurile lor [i iar\[i case, gr\dini m\ieri[ti [i alte cl\diri cu toate foloasele lor [i cu toate cele ce ]in de ele, de orice fel, cu cele ce se vor fi numit cu orice nume, cu
cele ce sunt sub adev\ratele hotare [i brazde vechi, am hot\rât, întrucât îng\duie vrajbele
vremilor de acum, s\ fie date, d\ruite [i înt\rite acelor neme[i [i mo[tenitorilor [i urma[ilor
acelora tuturora în veci.
Din aceea pricin\, acei neme[i s\ st\pâneasc\ de veci [i de aici înainte, ca [i pa acuma, tot
felul de p\mânturi str\mo[e[ti din mo[tenirea lor sau cele care au trecut asupra lor în temeiul
cump\r\rii adev\rate, nu pe cele cuprinse cu samavolnicia de la supu[ii lor […]
Mai îng\duim [i l\s\m milostiv secuilor socoti]i în aceea slobozenie ca dup\ obiceiul de
odinioar\ s\ poat\ lua sare slobod pentru traiul [i nevoile caselor lor (dar nu pentru vânzare)
1 Uric era denumirea dat\ în Moldova documentelor oficiale vechi [i respectabile. În acest caz concret, Ieremia
Movil\ primise într-adev\r de la sultan ahd-name cu confirmarea domniei pe via]\ [i ereditare în cadrul familiei sale.
2 Cristina, fiica regelui Gustav Adolf, regina Suediei între 1632–1654. Documentul se refer\ la aliantele din ultima
faz\ a R\zboiului de 30 de Ani.
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[i din ocnele cele g\site în oricare din scaunele secuie[ti [i din cele ce se vor g\si.
Pentru t\ria tuturor acestora [i înt\rirea lor pe veci, am hot\rât s\ se dea [i s\ se îng\duie
credincio[ilor no[tri acelora aceast\ scrisoare a noastr\ de fa]\, înt\rit\ cu puterea pece]ii
autorit\]ii noastre.
Dat\ în ora[ul Bra[ov, în ziua a [aptea de dup\ post, în anul 1600.
(Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei [i }\rii Române[ti, vol.
VI, Acte [i scrisori (1600–1601), Bucure[ti , Cartea Româneasc\, 1933, p.49–50)
O mistificare — însemn\rile autografe ale lui Mihai Viteazul pe spatele
cererilor adresate împ\ratului Rudolf al II-lea (iulie 1600)
{i hotaru Ardealului
[…]
[…]

Pohta ce-am puhtit
Moldova }ara Rum\neasc\
Nota Bene: Cele dou\ însemn\ri de mai sus au fost f\cute de Mihai Viteazul în limba român\, cu
caractere chirilice, pe spatele copiei în maghiar\ a cererilor adresate împ\ratului Rudolf al II-lea [i negociate cu comisarul imperial Bartolomeus Pezzen la Alba Iulia în perioada 12–22 iulie 1600. Dup\ cum
se poate vedea pe facsimil, este vorba de dou\ însemn\ri distincte, plasate una în susul paginii, cealalt\
în partea de jos, fiecare în dreptul cererii concrete în maghiar\ care se afl\ pe cealalt\ parte a paginii.
Aceste dou\ însemn\ri au fost unificate de o serie de istorici, care apoi — dând de în]eles c\ „pohta
ce-am puhtit“ se refer\ la hotarul Ardealului — au considerat c\ printr-o asemenea enumerare a celor
trei provincii Mihai Viteazul exprima tran[ant ideea unit\]ii T\rilor Române. Astfel, se omitea îns\ faptul c\ în aceste însemn\ri Mihai nu se refer\ la întregul Ardeal, ci numai la cinci comitate din a[a-numitul Partium, pe care le solicit\ s\ fie alipite la principatul Transilvaniei; pe de alt\ parte, „pohta“ prive[te
doar revendicarea recunoa[terii caracterului ereditar al domniei în Moldova [i }ara Româneasc\.
Confuzia a fost facilitat\ de faptul c\ Nicolae Iorga, cel care a transcris textul de pe un document
p\strat în arhivele de la Viena, nedispunând de posibilit\]i de fotocopiere, a copiat de mân\
însemn\rile, apropiindu-le; de[i în edi]ia sa din Studii [i documente cu privire la istoria românilor,
vol. IV, Bucure[ti, 1902, Iorga semnalase faptul c\ „rândul 1 e departe de rândul 2“, istoricii de mai
târziu nu au ]inut seama de aceast\ aten]ionare [i au utilizat varianta „unificat\“ a însemn\rilor.
1 Richedali = taleri imperiali.
2 Ferdinand III de Habsburg, (1637–1657), împ\rat, rege al Ungariei si Boemiei.
3 {tefan Petriceicu, domn al Moldovei (1672–1673, 1683–1684).
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Adev\rul a fost restabilit în anii '70 de istoricul Constantin Rezachevici, care a putut consulta microfil-

mul adus în 1968 pentru Arhivele Statului (pentru detalii, a se consulta Constantin Rezachevici, Cele

dou\ idei ale însemn\rii Viteazului, „Magazin istoric“, 9, 1975, nr. 10, p. 13–15; idem, Cunoscuta

însemnare a lui Mihai Viteazul privind st\pânirea ]\rilor române [i semnifica]ia ei real\. 375 de ani de

la redactarea ei, „Apulum“, 13, 1975, p. 341–351.
1 Grigore I Ghica, domn al }\rii Române[ti (1660–1664, 1672–1673).
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M\surile lui Mihai Viteazul în favoarea românilor transilv\neni — hot\rârile
Dietei de la Alba-Iulia (20–27 iulie 1600)
[…] 23. Mai departe pofte[ti M\ria Ta, st\pânul nostru milostiv, ca satele l\zuite, satele
ungure[ti [i s\se[ti, s\ îng\duie p\[unat liber, în locurile [i hotarul necultivat, satelor
române[ti ce sunt hotarnice cu ele, cu toate c\ greut\]ile [i plata d\rilor o poart\ în chip
egal. N-am putut da p\[unat liber, milostive st\pâne, satelor române[ti vecine din pricina
c\ ne-au p\scut sem\n\turile cu vitele [i oile lor, de asemenea [i fâne]ele; au f\cut pagube
mari [i viilor, de unde au ars parii [i spinii, s\vâr[ind multe astfel de lucruri. Cu toate acestea, din respect fa]\ de M\ria Ta [i din bun\voin]a noastr\ fa]\ de M\ria Ta încuviin]\m
aceasta ca toate satele l\zuite, atât cele ungure[ti cât [i cele s\se[ti, s\ dea satelor
române[ti, precum [i satele române[ti altor sate române[ti, p\[unat liber pentru cai, boi,
junci [i porci, afar\ de oi, fiindc\ pentru oi nici pân\ acum n-a dat nici un vecin altui vecin
asemenea locuri de p\[une.
P\[unatul boilor, juncilor, cailor [i porcilor va fi numai pe acolo, pe unde e loc liber [i
p\[une; nu vor putea fi l\sate nici în p\duri, nici pe sem\n\turi, nici pe fâne]e, nici în vii
sau în alte locuri oprite. Dac\ fâna]ul e dat pentru p\scut, s\ nu fie râmat de porci, c\ci
dac\ vor fi g\si]i pe astfel de locuri, vor putea fi lua]i, iar st\pânii lor pedepsi]i dup\ legile
]\rii.
În schimb [i satele române[ti, care primesc p\[unat, s\ dea [i ele drept de p\[unat satelor
vecine de la care primesc acest drept, iar dac\ aceste sate române[ti n-ar da drept de p\[unat,
nici satele vecine ungure[ti, s\se[ti sau române[ti s\ nu fie datoare a le da p\[unat. Acest
drept de p\[unat s\ fie astfel, încât s\ nu colinde pân\ la al treilea sau al patrulea sat, ci numai
în locurile, unde se întâlnesc hotarele a dou\ sate vecine.
Sa[ii s\ se ]in\ [i ei, în toate am\nuntele, de încuviin]area acestui fel de p\[unat liber.
24. În ceea ce prive[te a doua dorin]\ a M\riei Tale, ca persoanele preo]ilor români s\ nu
poat\ fi silite de nimeni la robot\, am respectat [i în aceast\ privin]\ dorin]a M\riei Tale [i am
hot\rât, ca preo]ii români s\ fie scuti]i, în persoana lor, de astfel de slujbe. […]
(Ioachim Cr\ciun, Dietele Transilvaniei ]inute sub domnia lui Mihai Viteazul (1599–1600),
„Anuarul Institutului de Istorie Na]ional\ din Cluj“, VII, 1936–1938, p. 638–639)
Szamosközi despre asasinarea lui Mihai Viteazul (1601)
De aceea Basta, chibzuind asupra propunerii, chemat-a doi sau trei dintre c\pitanii valoni
[i le-a m\rturisit gândul: Dac\ voim, zise, s\ tr\im, cei care suntem credincio[i împ\ratului, tre1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antioh Cantemir, domn al Moldovei (1695–1700 , 1705–1707).
Ioan al III-lea Sobieski, rege al Poloniei (1673–1696).
Mici deta[amente de recunoa[tere.
Constantin Cantemir, domn al Moldovei în anii 1685–1693.
Sfatul or\[enesc.
Organ colectiv, format din 14 prela]i, reprezentan]ii comunelor libere s\se[ti ale }\rii Bârsei.
Maghiari, sa[i, secui — dup\ Unio Trium Nationum (1437).
Scaunele ce formau autonomia secuilor.
Una dintre fortifica]iile care ap\rau ora[ul Bra[ov.

154

buie s\ ucidem pe român c\ci el [i-a pus în gând s\ ne piard\ [i s\ ia ]ara pentru sine. C\pitanii
au zis c\ sunt gata s\ fac\ ce li se porunce[te; r\spunderea s\ fie a în\l]imii tale [i atât pe noi,
cât [i pe tine însu]i s\ ne aperi înaintea împ\ratului. Sfatul cu c\pitanii fu sâmb\ta, pentru ziua
urm\toare, duminica, le-a poruncit ca atunci când vor vedea cornetul, care e un steag mic pe
care-l poart\ totdeauna înaintea lui Basta, când îl vor vedea c\-l ridic\, f\r\ sunete de tob\ [i
trompete, s\ încalece îndat\ to]i valonii [i nem]ii, ca [i când ar vrea s\ n\v\leasc\ asupra
du[manului. Dup\ ce Basta [i-a orânduit oastea în mare lini[te, trimis-a trei sute de valoni [i
nem]i asupra cortului lui Mihai Vod\; cu mare iu]eal\ au [i înconjurat cortul. Unul din c\pitani
cu numele Bori1 dac\ a intrat în cort împreun\ cu înc\ câ]iva, a pus mâna pe Mihai zicând:
e[ti prins. Mihai i-a zis: Ba [i cu aceasta puse mâna pe sabie s-o scoat\. Un valon, ]intind cu
pu[ca a slobozit-o [i l-a lovit în mâna stâng\ cu care a c\utat s\ scoat\ sabia c\ci Mihai Vod\
era stângaci. Alt valon i-a str\puns îndat\ pieptul cu sabia, al treilea valon
l-a împu[cat în spate [i astfel pr\bu[indu-se, i-au t\iat capul cu propria lui sabie. {i jefuindu-l
[i împ\r]indu-i toat\ prada ce o avea în cort [i vitele de afar\, i-au târât trupul din cort [i a
z\cut trei zile, gol, la marginea drumului. Capul, cu barb\ cu tot, l-au pus pe hoitul unui cal,
care cal murise tot atunci, [i astfel a stat capul acolo mult timp…
(Ioachim Cr\ciun, Cronicarul Szamosközy [i însemn\rile lui privitoare la români
1566–1608, Cluj, 1928, p. 158)
Amintirea lui Mihai Viteazul în cronicile din secolul al XVII-lea
A. Miron Costin
{i era a[a de groaznic Mihai-vod\ [i vestit de r\zboaie în toate aceste p\r]i, cât, îndat\ ce
au sosit la Suceava, i s-au închinat [i cetatea Sucevei [i a Neam]ului, la cet\]i punând o[teni
de ai s\i pedestra[i […].
Singur Mihai-vod\, ca un leu în fruntea r\zboiului [i au fost r\zboiul câteva ceasuri, pân\
au sosit [i husarii.
Nedeprins\ oastea lui Mihai-vod\ cu acel fel de oaste, ce s-au pomenit husarii […].
I-au dat [tire lui Mihai-vod\ de pedestrimea lui c\ s-au spart de la vad, [i acolo iar\[i nu
era putin]\ s\ se înfrâng\ oastea le[easc\, numai ce au c\utat a da dos o[tilor lui Mihai-vod\.
Îns\ nu de tot se risipeau, ci cu tocmeal\, întorcându-se singur Mihai-vod\ cu capul s\u unde
era greul. {i tot a[a au mers ap\rându-se pân\ la un ora[ ce se zice Târg[or.
1 Zeul Norocului.
2 Autorul nu se hazardeaz\ s\ prezinte aceste ipoteze. În alt text îns\, câteva decenii mai târziu, se sugereaz\ c\

în declan[area incendiului ar fi fost implicat\ armata austriac\, deoarece s-au descoperit „grenade umplute cu
materiale de foc [i unele au zburat sub acoperi[ul bisericii“ (Joseph Teutsch, Jahr Geschichte, 1750, în Quellen zur
Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. IV, Bra[ov, 1909, p. 110–111).
3 Fiul lui Mathias Filstich, jude primar al Bra[ovului în timpul evenimentelor de la 1688–1689.
4 Mihail Apafi I (cel B\trân), principe al Transilvaniei, (din 1661) moare în anul 1690. Ca succesor ar fi fost firesc
s\ urmeze Mihail Apafi II (cel Tân\r, n. 1676), care îns\ era minor. Chiar dac\ Diploma Leopoldin\ aminte[te despre
„n\dejdea urm\rii la domnie“ a lui Apafi cel Tân\r, acesta din urm\ nu va mai fi niciodat\ ales principe al
Transilvaniei (va muri, de altfel, la Viena în 1716), iar organele politice de conducere vor fi cele stabilite prin diploma din 1690, respectiv loc]iitorul împ\ratului în Transilvania — guvernatorul (vezi [i Rolf Kutschera, Guvernatorii
Transilvaniei (1691–1774), Cluj, 1943, p. 10–11).
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{tiind Zamoyschii de Mihai-vod\ cine este la r\zboaie, […] temându-se cumva în goan\ de
sminteal\ au trimis trâmbi]a[i de au zis de întorsul o[tii [i porunca la capete, numai s\ se
întoarc\. {i s-au întors oastea le[easc\.
[…] O! nes\]ioas\ hirea domnilor spre l\]ire [i avu]ie oarb\! Pe cât s\ mai adauge, pe atâta
râvne[te. Poftele domnilor [i a împ\ra]ilor n-au hotar. Având mult, cum n-ar avea nimic le pare.
Pe cât îi d\ Dumnezeu nu se satur\. Având domnie, cinste [i mai mari [i mai late ]\ri poftesc.
Având ]ar\, [i ]ara altuia a cuprinde casc\, [i a[a l\comind la altuia, sosesc de pierd [i al s\u. Multe
împ\r\]ii în lume, vrând s\ ia alte ]\ri, s-au stins pe sine. A[a s-au stins împ\r\]ia lui Darie-împ\rat
de Alexandru Machidon, vrând s\ supun\ ]\rile grece[ti [i toat\ Machidonia Darie au stins
împ\r\]ia sa, de au c\zut pe mâinile lui Alexandru Machidon. A[a împ\r\]ia Cartaghinii, vrând s\
supun\ Râmul, au c\zut la robia râmlenilor. A[a Pir-împ\rat, vrând s\ ia Italia, au pierdut ]\rile
sale. A[a [i Mihai-vod\, vrând sa hie [fie] crai la unguri, au pierdut [i domnia }\rii Muntene[ti […].
(Costin, I, p.16, 19, 20, 96–97)
B. Letopise]ul cantacuzinesc
Iar Mihai vod\ iar strânse a doua oar\ sfat [i-[i aduser\ aminte cum întâi era ]ara ocolit\
de vr\jma[i, iar acum au dat Dumnezeu de este domn a dou\ ]\ri. {i-i plecar\ mintea lui Mihai
vod\ a nu se pleca celui mai mare, ci ziser\ c\ nu va avea nevoie de împ\ratul, ci-l va l\sa de
va ]ine Ardealul […].
Iar Mihai vod\ nu-[i mai aduse aminte de cea de apoi, cum c\ nu-[i va l\sa împ\ratul
nem]esc cuvântul s\ stea în de[ert, ci-[i în\l]\ Mihai vod\ sfatul [i mintea de om neîn]elept [i
de pizma cea de demult a Irimiei vod\, ce s\ sf\tuise cu Batâr Andreia[1 spre r\ul lui Mihai
vod\. Iar Mihai vod\ se ridic\ asupra Ieremiei vod\ cu o[ti mari la mai 6 […]. {i intr\ Mihai
vod\ cu o[ti în Moldova.
[…]. {i c\zu trupul lui frumos ca un copaci, pentru c\ nu [tiuse, nici s\ împrilejise sabia lui
cea iute în mâna lui cea viteaz\. {i-i r\mase trupul gol în pulbere aruncat, c\ a[a au lucrat
pizma înc\ din începutul lumii. C\ pizma au pierdut pe mul]i b\rba]i f\r\ de vin\ ca [i
acesta.
C\ci era ajutor cre[tinilor [i sta tare ca un viteaz bun pentru ei, cât f\cuse pe turci de
tremura de frica lui. Iar diavolul, cel ce nu v[re]a binele neamului cre[tinesc; nu l-au l\sat, ci
iat\ c\ me[te[ugurile lui au întrat prin inima celor r\i hicleni, pân\ îl deter\ [i mor]ii. {i
r\maser\ cre[tinii [i mai vârtos Tara Româneasc\, s\raci de dânsul. Pentru aceasta dar,
cade-se s\ blestem\m to]i cre[tinii pe neamul unguresc, mai vârtos, c\ci sunt oameni r\i [i
ficleni [vicleni], înc\ de felul lor. A[ijderea [i pe Ba[ta Giurgiu, c\ci au ascultat pre domnii
ungure[ti, de au ucis pe Mihai vod\ f\r\ de nici o vin\.
(Letopise]ul cantacuzinesc, p.76–77, 82)
Nota Bene: De remarcat consensul dintre cronicarii de secol XVII: apreciere pentru calit\]ile militare
1 Împ\ratul Austriei era [i rege al Ungariei, iar Transilvania era considerat\ parte a vechiului regat maghiar. Formula

este o aluzie la aceast\ realitate.

2 Diplome de înnobilare.
3 Deci orice alte d\ri trebuiau s\ fie aprobate de Diet\.
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ale lui Mihai [i pentru succesele sale împotriva otomanilor, dar [i critic\ de inspira]ie moral-cre[tin\
pentru încercarea sa de a se înst\pâni în Transilvania [i în Moldova.

Neculce despre oferta otoman\ adresat\ lui Brâncoveanu de a deveni domn
[i în Moldova (1703)
Vizirul i-au zis: „Dar putea-vei tu s\ por]i de grij\ acelei ]\ri, s\-]i fie pe seam\, s\ o tocme[ti,
s\ fie plin\ de oameni?“ Iar el, dac-au auzit a[a, foarte cu voie s\ fie domn la 2 ]\ri. […]
Deci la aceast\ întrebare n-au putut da r\spuns vizirului pân\ nu va lua r\spuns de la
unchii s\i, ales de la Constantin Cantacuzino stolnicul. Ce s-au rugat vizirului s\-l a[tepte
pân\-n cinci zile, s\ se socoteasc\, [i atunci îi va da r\spuns vizirului pentru acest lucru. Iar
Constantin stolnicul i-au scris s\ mul]\measc\ lui Dumnezeu c\ nu-i pe voia neprietenilor, [i
s\-[i p\zeasc\ treaba [i grija ]\rii sale. Iar mai mult s\ nu-l [tie c\ s-amestec\, c\ apoi, de nu-l
va asculta [i va face peste voia lui, bine s\ [tie c\, când va înc\leca el din Iudrii2, iar el va
înh\ma în c\ru]\ [i va trece în Ardeal; [i când va sosi el în Bucure[ti, el va sosi la Udriiu. {i
ce va vide, s\ nu se sperie.
Iar Brâncoveanu, a cincea zi, luând acest r\spuns de la unchiu-s\u, au mers la vizirul [i
i-au dat r\spuns c\ nu va putea purta grija a dou\ ]\ri, ce sunt de margine.
(Neculce, p. 435–436)
1 Este prima scrisoare în limba român\ care ni s-a p\strat.
2 Fraza, în slavon\ în original, transcris\ aici în caractere latine, înseamn\: „în]eleptului [i de neam bun [i cinstitu-

lui [i de Dumnezeu d\ruitului jupan Han\[ Begner din Bra[ov, mult\ s\n\tate de la Neac[ul din Câmpulung“.
3 Expresie în slavon\, transcris\ cu caractere latine; însemn\ „[i astfel“.
4 În slavon\; înseamn\ „despre“.
5 În slavon\: „[i Dumnezeu s\ te bucure“.
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Nota Bene: De remarcat c\ cel care se opune dublei domnii este chiar stolnicul Constantin
Cantacuzino, umanistul care a scris despre originea roman\ comun\ a muntenilor [i moldovenilor. {i în
acest caz, ideile umaniste despre poporul român nu presupuneau nici un fel de concluzii politice
practice, unirea }\rilor Române nefiind considerat\ un ]el politic semnificativ de c\tre elitele politice [i
intelectuale din secolele XVII–XVIII.

Miron Costin despre mazilirea lui Constantin Movil\ [i despre lipsa de
cuvânt a turcilor (1611)
Luându-se [i Constantin vod\ dup\ socoteala tinere]ilor, n-au p\zit datoria sa deplin spre
împ\r\]ie [i, precum scrie Letopise]ul cel Le[esc, dintâia[ dat\ birul […] nu l-au plinit. {i a[a,
scârbindu-se împ\r\]ia, l-au mazilit pe Constantin vod\ [i au dat domnia lui {tefan vod\
Tom[ii. Nu i-au folosit lui Constantin vod\ uricele1 ce avea de la împ\r\]ie, date t\tâne-s\u, de
domnie ve[nic\, lui [i feciorilor [i nepo]ilor lui, c\ Turcul cu vreme d\, cu vreme ia, precum
este vremea a[a las\, blându când este vreme de blânde]e, seme] [i ager când este vreme de
seme]ie. Cre[tinului niciodat\ cuvântul nu-l ]ine, nici este a-l am\gi ru[ine, toate precum iaste
vremea face.
(Costin, I, p. 25–26)
Nota Bene: În felul cum prezint\ Miron Costin lucrurile, repro[urile sale antiotomane sunt numai
par]ial îndrept\]ite, deoarece neachitarea haraciului echivala cu o rupere de c\tre domnul Moldovei a
leg\turii cu Poarta, care astfel s-ar fi putut considera dezlegat\ de angajamentele anterioare. De fapt îns\,
Poarta a luat decizia mazilirii lui Constantin Movil\ într-un context mai larg de restabilire a domina]iei sale
în }\rile Române, [i nu din cauza neachit\rii haraciului, astfel încât chiar [i în acest caz particular
observa]iile lui Miron Costin sunt îndrept\]ite în fondul lor.

Tratatul dintre regele Fran]ei Ludovic al XIV-lea [i principele Gheorghe I
Rákóczi (1645)
Alte]a sa principele Transilvaniei m\rturisind de mai mul]i ani maiest\]ii sale preacre[tine
prin ambasadorii s\i [i prin scrisori, planul pe care-l are pentru statornicirea libert\]ii ob[te[ti [i
pentru dragostea fa]\ de patria sa, de a intra în alian]a f\cut\ între maiestatea sa preacre[tin\,
regina2 [i coroana Suediei [i alte confedera]ii cu prilejul primejdiei ce amenin]\ Germania [i alte
regate cre[tine […] maiestatea sa preacre[tin\ nevrând s\ p\r\seasc\ pe alte]a sa într-un
asemenea plan l\udabil [i nici de a pierde prilejul de a aduce cre[tin\t\]ii o pace universal\ […]
M-a trimis pe mine Anton de Croissi [i de Marsili, consilier în parlament […] Dup\ mai multe
consult\ri [i sf\tuiri serioase, noi ne-am în]eles asupra articolelor urm\toare:
1. Maiestatea sa preacre[tin\ va lua sub ocrotirea sa pe alte]a sa principele Transilvaniei [i
pe so]ia sa […] toate [i fiecare din st\rile [i ordinele din Ungaria [i Transilvania supuse lui […]
2. Regele, cu prilejul acestei alian]e [i a protec]iei pe care [i-o ia [i pe care trebuie s-o dea,
nu va avea niciodat\, sub vreun pretext oarecare, nici o preten]ie cu privire la regatele
Ungariei [i Transilvaniei […]
4. Pentru ca principele s\ poat\ mai u[or suporta greut\]ile [i cheltuielile r\zboiului, regele
îi va num\ra de la început 100 000 richedali1 la Constantinopole pentru cheltuielile primului
an […] [i el va avea grija de a-i pl\ti în to]i anii urm\tori […] 75 000 de richedali […]
6. Regele nu va face nici o pace sau armisti]iu cu Casa de Austria, nici cu vreun aliat sau
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p\rta[ al ei în acest r\zboi, f\r\ [tirea [i încuno[tin]area [i spre paguba alte]ei sale principelui,
sau dup\ moartea sa, în a urma[ilor s\i care vor continua r\zboiul […]
9. Alte]a sa principele f\g\duie[te de asemenea maiest\]ii sale preacre[tine c\ el, urma[ii
s\i [i pomenitele st\ri ale Ungariei [i Transilvaniei vor continua r\zboiul cu toate puterile pân\
la încheierea p\cii generale împotriva lui Ferdinand al III-lea2, Împ\ratul Romanilor [i
împotriva alia]ilor [i p\rta[ilor s\i în acest r\zboi […]
10. El f\g\duie[te de asemenea c\ nici el, nici urma[ii s\i, nici pomenitele st\ri, nu vor încheia
nici pace, nici armisti]iu cu cei din Casa de Austria [i cu alia]ii [i p\rta[ii ei în acest r\zboi […]
(Crestoma]ie, III, p. 411–414)
Matei Basarab despre pap\ [i biserica catolic\ — scrisoarea lui Francisc
Soimirovic (1646)
„Deci roag\ pe eminen]ele lor s\ ob]in\ de la pap\ o scrisoare c\tre principe în vederea
hot\rârii acestei chestiuni, adic\ o brev\, a[a cum s-a hot\rât, pentru c\ el nu este prea
cunosc\tor […] [i nu în]elege ce sunt decretele [i scrisorile S. Congrega]ii, ne[tiind ce este
Congrega]ia, ci zice: „Aduce]i-mi scrisoarea papii cu pecetea sa, a[a cum am primit alt\ dat\
de la papa de bun\ amintire Urban al VIII-lea“.
(C\l\tori, VII, p. 63)
Nota Bene: De remarcat m\sura redus\ în care Matei Basarab era la curent cu structura
organizatoric\ a bisericii catolice, ne[tiind c\ politica referitoare la teritoriile [i statele necatolice era gestionat\ înc\ din 1622 de Congregatio de Propaganda Fidae.

Pozi]ia lui Miron Costin fa]\ de Imperiul Otoman
A. Dialogul cu marele vizir Ahmed Köprülü pa[a (1672)
Trimis-au vizirul la Petriceicu-vod\3, când era împ\r\]ie la Nistru, s\ aleag\ un boier care-i
mai de treab\ s\-l trimit\ la cortul lui c\-i trebuie[te. Ales-au Petriceico-vod\ din to]i boierii ]\rii
mai de treab\ la vorovi pe Miron Costin, care au fost mai pe urm\ [i logof\t mare. {i
mergând Miron la cortul vizirului, pusu-l-au vizirul de au [ezut înainte lui. {i i-au zis vizirul s\-i
spuie drept: pare-le lor bine c-au luat împ\r\]ia Cameni]a ori ba? Iar Miron au r\spuns c\ se
temea spune drept. Vizirul s-au zâmbit a râde [i i-au zis s\ gr\iasc\, s\ nu se team\. Atunci
Miron au zis c\ „suntem noi moldovenii bucuro[i s\ se l\]easc\ în toate p\r]ile cât de mult,
iar peste ]ara noastr\ nu ne pare bine s\ se l\]easc\“. Atunci vizirul iar au râs [i i-au zis: „Drept
ai gr\it“, [-apoi l-au întrebat cum socote[te: l\sa-o-a oastea turceasc\ la Hotin cu Petriceicovod\ s\ fie de paz\ ]\rii [-a Cameni]ii pân-în prim\var\ [i n-a avea vreo primejdie de la le[i?
Iar\ Miron Costin au r\spuns c\ nu-i bine s\ las\ oastea turceasc\, c\ este vreme de iarn\,
1Apáczai Csere János (1625–1659), cu studii str\lucite începute la Cluj-Napoca si Alba-Iulia, î[i continu\

preg\tirea în Olanda, între anii 1648–1653. Puternic influen]at de ideile lui F. Bacon si R. Descartes, la
întoarcerea în ]ar\ va scrie prima enciclopedie în limba maghiar\.
2 Corespondentul grecesc al enciclopediei: oglinda tuturor lucrurilor.
3 Paul de Alep, cleric ortodox din Siria, fiu al Patriarhului Macarie al Antiohiei, totodat\ arhidiacon [i
secretar al acestuia. Î[i înso]e[te tat\l în c\l\toria acestuia în ]\rile Române [i Rusia, f\cut\ în scopul de
a strânge fonduri pentru îndatorata patriarhie a Antiohiei.
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[i s\ [ad\ oastea de iarn\ la un loc n-a putea-o birui ]ara de fân [i de gr\un]e [i de alte bucate,
c\-i ]ara s\rac\, [-a fl\mânzi. S-o r\schire prin sate, satele sunt rare, [i or lovi poghiazuri din
acea parte, ast\zi într-un sat, mâne într-altul, [i pân\ în prim\var\ a pieri oastea împ\r\teasc\
toat\, [i pentru oastea turceasc\ or strica poghiazurile [i ]ara. Numai oastea turceasc\ s\ se
duc\ în jos. Numai s\ le dea voie împ\r\]ia s\ scrie moldovenii la le[i, cu rug\minte [i cu
îmbun\turi, fiind tot de o lege. Or crede le[ii s-or l\sa de n-or face stric\ciune Moldovei, [i or
chivernisi [i cetate [i bucate pân\ în prim\var\.
{i a[a au l\sat vizirul dup\ sfatul lui Miron, iar unii din boieri, dup\ ce le-a spus Miron
sfatul, ziceau c\-i mai bine s\ lase [pe] turci, c\ poate pe dân[ii s\-i prade le[ii ]ara. Iar Miron
zicea c\ n-or pr\da-o, iar de or [i pr\da-o, nimic n-ar fi, decât s\ le ia ienicerii muierile [i
copiii [i s\ r\mân\ [i a[ez\tori, s\ nu se mai duc\.
(Neculce, p. 221–223)
B. Refuzul de a se ridica împotriva Por]ii dup\ înfrângerea otomanilor de c\tre
poloni la Hotin (1673)
Petriceico-vod\ era om bun [i slab, prost, n-au cutezat s\ fac\ ca Grigore-vod\1, s\ mearg\
la turci, [i de la T\t\r\[eni s-au dus la Iub\ne[ti, a[teptând pe le[i s\ se scoboare în gios [i
gândind c\ se vor mai strânge moldoveni, s\ se înmul]easc\ oastea, s\ strâng\ zaherea, ca
s\ fie de treaba o[tii le[e[ti.
Iar boierii moldoveni, care erau cu dânsul, v\zând c\ Grigore-vod\ s-a desp\r]it [i s-a dus
la turci, sf\tuitu-s-au [i ei între ei [i s-au ajuns [i cu toate capetele, c\pitanii slujitorilor, s\ ]ie
la un cuvânt. {i s-au dus cu to]ii la Petriceico-vod\ [i au început a se ruga lui Petriceico-vod\
s\-i lase pe acas\, s\-[i ia femeile [i copiii, s\-i dea în laturi, s\ nu-i ia t\tarii, [i iar\[i or veni în
întâmpinarea lui Petriceico-vod\. Ce Petriceico-vod\, ne[tiind c\ [i slujitorii sunt cu dân[ii la un
cuvânt, oarecum cu seme]ie le gr\ia, [i nu-i credea [i nu voia s\-i slobozeasc\, zicând c\ [i
oaste le[easc\ vine mult\.
Iar Miron logof\tul a r\spuns: „Ori s\ fie voia m\riei-tale, ori s\ nu fie, noi nu ne vom l\sa
casele s\ le ia t\tarii.“ {i s-au închinat [i i-au zis: „S\ fii m\ria-ta s\n\tos“, [i au ie[it afar\. {i
a[a to]i boierii [i c\pitanii au purces, cela dup\ cela, pe rând, a se închina [i a ie[i afar\. {i
cum au ie[it afar\, au început a înc\leca pe cai [i au purces cu to]ii în jos.
Iar Petriceico-vod\ a r\mas numai singur, numai cu H\b\[escul hatmanul [i cu casa lui.
(Neculce, p. 232–233)
Reac]ia fetei lui Constantin Brâncoveanu la mazilirea so]ului ei Constantin
Duca din domnia Moldovei (1695)
Iar doamna lui, fata Brâncoveanului, fiind tân\r\ [i dezmerdat\ de tat\-s\u, s\ bocia în gura
mare muntene[te: „Aolo, aolo, c\ va pune taica pung\ de pung\ din Bucure[ti pân\ în }arigrad [i, z\u, nu ne va l\sa, [i iar ne vom întoarce cu domnie înd\r\pt!“ Iar dup\ ce au ajuns la
}arigrad, n-au avut acel noroc s\ se mai întoarc\, c-au tr\it 2–3 luni [-au murit de cium\.
(Neculce, p. 375)
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Neculce despre pozi]ia dificil\ a Moldovei între Imperiul Otoman [i Polonia
(1695)
Sf\tuitu-s-au Antiohi-vod\1 cu boierii de au f\cut priete[ug cu le[ii. {i trimis\r\ c\r]i, cu
rug\minte la craiul2 [i la hatmani, s\ nu pozvoleasc\ s\ sloboaz\ poghiazuri3 în ]ar\ s\ o
strice, c\-i p\cat c\ sunt cre[tini. „{i când s-ar tâmpla s\ mearg\ cenbururi t\t\r\[ti în sus, om
face [i noi [tire le[ilor s\ se fereasc\“.
Deci craiul Sobe]chie [i cu hatmanul Iablonovschie îndat\ cu bucurie primir\ c\ n-or mai
trimite poghiazuri, [i se a[ez\ lucrul mai cu pace a tr\ire. Nu f\cea ca tat\-sau Cantemir4, s\
se puie împotriva unei cr\ii cu o mân\ de oameni slabi. Paza bun\ trece primejdia rea; mielul
blând suge la dou\ maice; capul plecat nu-l prinde sabia. A[a bun\ chiverniseal\ f\cea [i
Antiohie-vod\ atuncea.
(Neculce, p. 380–381)
Instaurarea st\pânirii habsburgice în Transilvania
A. Rezisten]a ora[ului Bra[ov (1688–1689)
Transilvania, deoarece ]ine de Ungaria, trebuie s\ se predea în ascultarea Maiest\]ii sale [i
întreaga Transilvanie s-a supus s\ accepte mili]ia [armata] Maiest\]ii. Bra[ovenii îns\, prin
câ]iva cet\]eni aduna]i, s-au împotrivit, cu toate c\ întregul Magistrat5 [i Capitlu6 al }\rii Bârsei
[…] i-au sf\tuit s\ nu se împotriveasc\, pentru c\ întreaga Transilvanie a celor trei St\ri7 a
trebuit s\ accepte s\ primeasc\ garnizoanele imperiale. […]
Ducele de Lotharingia a fost trimis în calitate de comandant al armatei din Transilvania [i
la 27 octombrie 1686 a primit omagiul în numele Majest\]ii sale. Atunci s-a cerut [i }\rii Bârsei
[i celor Trei Scaune8 s\ p\r\seasc\ jugul turcesc [i s\ devin\ supu[i împ\ratului roman. Prin
câ]iva instigatori, cet\]enii au fost sf\tui]i s\ nu accepte garnizoana imperial\ [i s\ se
împotriveasc\. Cet\]uia9 a fost ocupat\ [i întreg Magistratul dus în Cet\]uie în 1688, 11–13
noiembrie. În special tat\l nostru, Michael Filstich [i pe mine însumi, ne-au adus în arest, pe
tat\l nostru în camera de deasupra intr\rii în Cet\]uie, pe mine la Breasla Dogarilor. […]
[Instigatorii] i-au dus acolo [pe cet\]eni] [i i-au am\git c\ principele valah {erban le va trimite
un ajutor Bra[ovului, pentru a-i proteja. Cei mai însemna]i ai acestei r\zvr\tiri au fost b\trânul
Stenner, un p\l\rier mândru — Caspar Kreisch, un cizmar — {tefan Bär, Hanes Lang — un
m\celar, Girdo — un pielar. […]
Deoarece cet\]enii no[tri bra[oveni, plini de multe amintiri nu au vrut s\ se lase
îndupleca]i s\ primeasc\ garnizoana imperial\, generalul Caraffa, care era atunci la Sibiu, în
marea sa mânie a vrut s\ vin\ personal s\ sim]im foarte puternic severitatea sa. […] Deoarece
oamenii no[tri, în special de pe Cet\]uie, au tras cu tunurile, dar mili]ia german\, ne]inând
seama de aceasta, a avansat prin gr\dinile de sub Cet\]uie, ca [i prin Blum\na, pân\ în fa]a
unei gr\dini [i cu butoaie de vin luate de la fermele din zon\ [i s-au ad\postit, cet\]enilor
no[tri le-a pierit curajul [i l-au rugat pe tat\l nostru s\ li se dea îndurare. {i atunci au încetat
s\ mai trag\ cu tunul [i bombe mici în Cet\]uie. Iar generalul Veterani a cerut s\ vorbeasc\
cu tat\l nostru [i cu senatorii, dup\ care trebuiau s\ deschid\ poarta Cet\]uii. Dar pentru c\
a fost baricadat\, a durat ceva timp, [iar austriecii] au tras înc\ o dat\ cu un tun în Cet\]uie,
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pân\ s-a putut deschide poarta. {i generalul Veterani cu ofi]erii au stat în fat\ Cet\]uii unde
a fost felicitat de tat\l nostru […] [Cei vinova]i de rebeliune] acolo în Cet\]uia în care l\saser\
s\ intre mili]ia, au fost preda]i pazei, dar ceilal]i cet\]eni au fost l\sa]i în ora[. […]
Focul din str. Neagr\, dup\-amiaz\, la ora 4, în 1689, la 26 aprilie — care a fost în
calendar nefericita zi a lui Fortunatus1, care foc, fiindc\ Dumnezeu în acel timp a dat un vânt
atât de mare, nu a putut fi stins de cet\]enii no[tri. Fiindc\ fiecare a fost preocupat de
lucrurile sale, s\ salveze ce e al s\u [i s\ îl ad\posteasc\ în pivni]e [i nu numai, întregul ora[,
biserici, Casa Sfatului, Turnul cu Clopote au ars; [i suburbia româneasc\ a fost mistuit\. Au
fost mai multe presupuneri despre cum a ajuns focul acolo2.
(Stephan Filstich3, Beschreibung der Kronstädter Begebenheiten (1690), în Quellen zur
Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. VI, Bra[ov, 1918, p. 292–294)
Nota Bene: Transilvania a fost, pân\ la 1526, o parte a Regatului maghiar. În con[tiin]a clasei
politice, provincia era ultima parte r\mas\ cu o relativ\ independen]\ fa]\ de turci din fostul regat al
Ungariei. Aici s-a refugiat o bun\ parte a frunta[ilor politici din Ungaria, dup\ transformarea ei în
pa[alâc. Dup\ „eliberarea“ Ungariei propriu-zise de c\tre austrieci, spre sfâr[itul secolului al XVII-lea,
reapare dorin]a refacerii regatului maghiar feudal, în cadrul c\reia Transilvania era considerat\ o parte
component\.

B. Diploma Leopoldin\ (4 decembrie 1691)
[Pân\ la majoratul lui Mihail Apafi4] pentru ca nu cumva în acest r\stimp toate ordinele
Transilvaniei s\ aib\ prilej de a r\mâne cu sufletele îndoite sau de a avea cea mai mic\
b\nuial\ fa]\ de inten]ia noastr\ p\rinteasc\, am g\sit de cuviin]\ cu credin]a de a lini[ti în
privin]a urm\toarelor puncte credincioasele St\ri [i Ordine în întregul lor, precum [i pe urma[ii
lor despre care împ\rt\[im încrederea c\ î[i vor p\stra mereu toat\ credin]a fa]\ de coroana
noastr\ regeasc\1.
1. În pricina religiilor libere în Transilvania, a bisericilor, [colilor, parohiilor sau a instal\rii
oric\rui alt cler [i fe]e biserice[ti în afara celor care vie]uiesc în vremea de fa]\ acolo, nu se va
schimba nimic. Contrazicerile de orice fel, fie ]inând de cele sfinte, fie de cele lume[ti, s\ nu
aib\ nici o putere asupra p\r]ii opuse. […]
2. Înt\rim credincioaselor St\ri ale Ungariei, precum [i tuturor St\rilor Transilvaniei
desp\r]ite de la o vreme de Ungaria, toate daniile, privilegiile, diplomele armaliste2, titlurile,
slujbele, demnit\]ile, dijmele [i, în sfâr[it, orice binefaceri [i daruri, fie persoanelor, fie
cet\]ilor, ob[tilor [i grupurilor, fie unei biserici închinate oric\reia dintre religiile libere, unei
parohii sau [coli, atât în Transilvania, cât [i în p\r]ile Ungariei, în secuime [i la Debre]in,
binefaceri f\cute [i date mai suszi[ilor, chiar dac\ odinioar\ vor fi apar]inut de vreo biseric\,
m\n\stire sau capitlu. […]
5. În toate cele trebuincioase, fie într-ale politicii, fie ale justi]iei, fie într-ale economiei, ne
vom folosi de localnici transilv\neni, adic\ unguri, secui [i sa[i, f\r\ nici o leg\tur\ cu religia
lor. Nici neamurile str\ine sau care sunt recunoscute de c\tre noi între cele str\ine [i nepotrivite nu vor avea întâietate la demnit\]i [i slujbe, rezervându-ne, totu[i, dreptul nostru, cu
1 S\ nasc\.
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încuviin]area acelora, de a-i primi sau nu în registru dup\ închinare.
7. Vom alege întâiul nostru conduc\tor al statului, zis în vremurile mai vechi voievod sau
loc]iitorul acestuia, din rândul nobililor localnici [i al frunta[ilor no[tri, fie c\ vor fi fost de
religie romano-catolic\, fie de alt\ religie liber\ în ]ar\, cu condi]ia s\ se impun\ prin credin]\
[i merite personale […].
9. Am socotit cu bun\voin]\ c\ de aici poate s\ se reverse o mare sporire a mântuirii
ob[te[ti, dac\ în sfatul secret al celor 12 b\rba]i, m\car trei ar fi romano-catolici, [i, de
asemenea, la Tabla de judecat\ a celor 12 b\rba]i, trei s\ fie romano-catolici, iar ceilal]i din
celelalte religii libere din ]ar\ […].
12. În timp de pace […] ne vom mul]umi cu un tribut de 50 000 taleri, îns\ în timp de
r\zboi vom cere o contribu]ie de 400 000 florini renani, aici intrând în socoteal\ [i pl\tite în
natur\, modalitatea de împ\r]ire [i de plat\ fiind l\sate în seama credincioaselor St\ri [i a
slujba[ilor provinciei […] Celelalte lucruri care vor fi cerute pe deasupra sumelor suszise, fie în
timp de pace, fie în timp de r\zboi pentru ap\rarea patriei s\ se fac\ prin dragostea
credincioaselor St\ri3. […]“
(George Bari], P\r]i alese din istoria Transilvaniei. Pe dou\ sute de ani în urm\, ed. II, vol.
I, Bra[ov, 1993, p. 688–693)
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VII. CULTURA MEDIEVAL| ~N SPA}IUL ROMÂNESC
Scrisoarea lui Neac[u din Câmpulung (1521)1
Mudromu i plemenitomu i cistitomu i Bogom darovannomu jupan Han\[ Begner ot Bra[ov,
mnogo zdravie ot Neac[ul ot Dl\gopole2.
I pac3 dau [tire domnie tale za4 lucrul turcilor cum amu auzit eu c\ înp\ratul au e[it din
Sofiia [i aimintrea nu e [i se-au dus în sus pre Dun\re.
I pac s\ [tii domniia ta c\ au venit un om de la Nicopole de mie me-au spus c\ au v\zut
cu ochii loi c\ au trecut ceale cor\bii ce [tii [i domniia ta, pre Dun\re în sus.
I pac s\ [tii c\ bag\ den tote ora[ele cîte 50 de omini, s\ fie în ajutor în corabii.
I pac s\ [tii cum se-au prinsu ne[te me[teri den }[a]rigrad cum voru treace aceale corabii
la locul cela strimtul ce [tii [i domniia ta.
I pac spui domnie tale de lucrul lui Mahamet beg, cumu am auzit de boiari ce sîntu
megiia[i [i de genere-miu Negre, cumu i-au dat împ\ratul slobozie lu Mahamet beg pre i-oi va
fi voia, pren }ara Rumâneasc\ iar\ elu s\ treac\.
I pac s\ [tii domniia ta c\ are fric\ mare [i B\s\rabu de acel lotru de Mohamet beg, mai
vârtos de domniele vostre.
I pac spui domnie tale ca la mai marele miu, de ce amu în]eles [i eu. Eu spui domniei tale,
iar\ domniia ta e[ti în]eleptu. {i aceaste cuvinte s\ ]ii domniia ta la tine, s\ nu [tie umini mul]i;
[i domniile vostre s\ v\ p\zi]i cum [ti]i mai bine. I Bog\ te veselut5, amin.
(DRH, B., II, p. 402–403)
Coresi despre însemn\tatea tip\riturilor în limba român\
Cu mila lui Dumnezeu eu diacon Coresi, deaca v\zuiu c\ mai toate limbile au cuvântul
lu Dumnezeu în limba, numai noi rumânii n-av\m; [i Hristos zise Mathei 99: cine cetea[te
s\ în]eleag\ [i Pavel apostol înc\ scrie, la Corint 155 c\ întru besearec\ mai vârtos cinci
cuvinte cu în]elesul mieu s\ gr\iesc, ca [i alal]i s\ înv\] decât întunearec de cuvinte
neîn]elease într-alte limbi. Derept aceeia, fra]ii miei, preu]ilor, scrisu-v-am aceaste ps\ltiri
cu otveat de-am scos de-n ps\ltirea sârbeasc\ pre limb\ rumâneasc\ s\ v\ fie de înv\]\tur\
[i gr\m\ticilor. {i v\ rog ca, fra]ii miei, s\ ceti]i [i bine s\ socoti]i c\ ve]i vedea c\ e cu
adev\r.
(Coresi, Psaltirea slavo-român\, 1577, text stabilit, introducere [i indice de Stela Toma,
Editura Academiei R.S.R., Bucure[ti, 1976, p. 662)
1 Otomanii considerau }ara Româneasc\ [i Moldova provincii turce[ti, de aceea dispuneau de teritoriul acestora

f\r\ s\ mai ]in\ seama de vechile în]elegeri.
2 Între Imperiul otoman [i cel habsburgic.
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Conrad Haas [i construc]ia de rachete în secolul al XVI-lea
Înainte de toate e necesar s\ dispui de trei corpuri de rachet\, astfel alc\tuite ca o rachet\
s\ fie mai mare decât cealalt\, [i anume a[a ca una s\ intre în cealalt\, adic\ cea mai mic\
s\ intre în cea mijlocie [i cea mijlocie, având-o pe cea mic\ în ea, s\ intre în cea mai mare.
Asupra felului în care trebuie s\ calculezi corpurile de formare pentru rachete [i cum s\
confec]ionezi rachetele, e[ti înv\]at din descrierile precedente. F\ deci trei asemenea rachete
în fiecare corp de rachet\ câte una. Dup\ ce le-ai f\cut, ia-o pe cea mai mare [i umple-o a[a
cum se face acest lucru. Bate apoi deasupra un [lag. Dup\ aceasta ia racheta mijlocie [i
umple-o numai de un deget mic [i jum\tate în\l]ime [i tot a[a fixeaz\ [i bate un [lag deasupra
materialului. Apoi dup\ ce acestea s-au s\vâr[it, ia racheta cea mic\ a[ezi un [lag [i o închizi
bine la partea superioar\, a[a cum se închid rachetele, dar numai dup\ ce vei fi verificat dac\
totul a fost bine f\cut, dac\ [lagul e bine pus în\untru. Dac\ toate acestea au fost f\cute
corespunz\tor, ia materialul pentru rachete [i astup\ cu el orificiile de aprindere ca el s\ nu
poat\ s\ cad\ în afar\ [i apoi împinge racheta mic\ în cea mijlocie. Trebuie îns\ s\ fii atent ca
sus rachetele s\ nu dep\[easc\ una pe cealalt\, adic\ s\ fie egale; dac\ una este prea lung\,
reteaz-o. Dup\ aceea lipe[te-le cu clei [i hârtie. Dup\ ce totul s-a uscat bine, împinge cele dou\
rachete puse una în alta în racheta mare, dar a[a ca s\ stea tot atât de strâns una peste alta
[i s\ nu o dep\[easc\ una pe alta la partea superioar\. Dup\ ce toate trei rachetele sunt
încleiate sus, lipe[te-le un vârf de form\ potrivit\.
(Doru Todericiu, Preistoria rachetei moderne, manuscrisul de la Sibiu (1400–1569), Ed.
Academiei, Bucure[ti, 1969, p. 200–201 [i 208)
Realizarea unei machete a cet\]ii Cameni]a de c\tre boierul Grigore
Cornescu (1672)
Iar\ dup\ aceste zarve, cât s-au f\cut var\, s-au g\tit împ\r\]ie Turcului [i au purces cu o[ti
s\ vie asupra T\rii Le[e[ti, s\ dobândeasc\ vestita cetate Cameni]a. {i au trimis porunc\ la
Duca-vod\ s\-i trimit\ chip [i starea cet\]ii Cameni]a, s\ vad\ ce loc [i ce t\rie ar avea.
Duca-vod\ au trimis pe un nemi[ din ]inutul Hotinului, anume Grigorie Cornescul, ce era
foarte me[ter de scrisori [i de s\p\turi la pietre [i la alte lucruri, de au f\cut chip cet\]ii
1 Formul\ latineasc\, desemnând pe împ\ratul Sfântului Imperiu Roman de na]iune german\, cum se considera

împ\ratul austriac.
2 Adic\ austriac.
3 Este vorba de împ\ratul romano-german, titlu pe care Habsburgii continuau s\-l poarte.
4 Oltenia.
5 Slujba[i îns\rcina]i s\ aib\ grij\ de înc\l]\mintea unui mare dreg\tor otoman.
6 Se refer\ la perioada când mare vizir fusese Ibrahim pa[a Nev[ehirli (1718–1730), [i când marele vizir decidea
practic singur cine ocupa diversele func]ii; în acea perioad\ }ara Româneasc\ [i Moldova s-au bucurat [i ele de
domnii relativ stabile [i îndelungate.
7 Este vorba de demnitarii din serviciul public al sultanului, spre deosebire de cei „din l\untru“, adic\ din serviciul
personal al acestuia.
8 {eful curierilor Por]ii.
9 Loc]iitorul marelui vizir.
10 Reis efendi, [eful scribilor Por]ii, responsabil pentru coresponden]a cu puterile str\ine.
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Cemeni]a de cear\, cu toate tocmelile ei dinl\untru [i dinafar\. {i au trimis-o la împ\r\]ie, de
o au v\zut, [i mult s-au mirat de m\rirea ei, ce era din sângur\ starea locului, cu ap\ [i cu
stânci de piatr\ împrejur minunat loc. {i mai mult aceasta au îndemnat pe împ\r\]ie de au
venit la Cameni]a.
(Neculce, p. 213)
„Vr\jitorie“ la Bra[ov (1615)
Mai mul]i magi [i vr\jitoare s-au dedat lui Vulcan, care cu c\ut\rile lor se zice c\ au vrut
s\ aduc\ grindin\ peste toat\ Ungaria [i Transilvania, pentru ca toate fructele [i viile s\ se
piard\. Lucrul a fost descoperit în mod miraculos, atunci când o fat\ de 10–12 ani [i-a înso]it
tat\l în vie [i când l-a auzit vorbind despre secet\, a zis: „Tat\, eu, dac\ vrei, pot s\ aduc ploaie
[i chiar grindin\“. Întrebând tat\l de unde [i de la cine a înv\]at aceasta, fata a spus c\ de la
mama ei. Atunci tat\l, neîncrez\tor, a zis: „dac\ po]i, adu grindin\, dar în a[a fel încât s\
ating\ numai via noastr\, iar celelalte, ale vecinilor, s\ r\mân\ neatinse“. Acea fat\ a f\cut
cele promise, aducând o furtun\ [i o grindin\ teribil\, prin care via tat\lui ei a fost aproape
distrus\. Acest lucru prin acel b\rbat a fost denun]at autorit\]ilor, mama [i fiica au fost prinse.
De la care inculpa]i [i al]ii, de ambe sexe, în mare m\sur\ au fost tr\da]i [i li s-a dat pedeapsa
cuvenit\. Se zice c\ dac\ nu ar fi fost g\si]i, ar fi fost un mare pericol, afirmându-se c\
vr\jitoarele, dac\ nu ar fi fost tr\date, în scurt timp din vii [i grâne, atât în Ungaria cât [i în
Transilvania nimic n-ar mai fi r\mas. […] c\ Diavolul însu[i nu are de la sine putere de a lovi
nici oamenii, nici sem\n\turile, nici fructele decât dac\ permite Dumnezeu sau dac\ e acceptat\ de puterea lui Dumnezeu pentru p\catele oamenilor.
(Auszug aus der Chronik von Simion Massa und Marcus Fuchs în Quellen zur Geschichte
der Stadt Kronstadt, vol. V, Bra[ov, 1915, p. 364)
Prima enciclopedie în limba maghiar\ Apáczai Csere János (1653)1
…De aceea mi-am pus cu putere în gând c\, dac\ bunul [i atotputernicul Dumnezeu va
prelungi linia vie]ii mele cu durata a înc\ câ]iva ani, nu voi muri înainte de de a da ungurilor
toate [tiin]ele în limba maghiar\. Am început a[adar s\ scriu o nou\ carte pe care, datorit\
universalit\]ii obiectului ei, am numit-o pasoptron2 [i am pl\nuit-o în felul urm\tor: pe baza
autorilor mai cunoscu]i, am strâns în ordine [i am cuprins în tabele lucrurile care trebuie [tiute
în primul rând [i care sunt folositoare în via]a omului, aranjând totul astfel în limba latin\
pentru a putea mai u[or s\ le transpun într-o alt\ limb\: în limba maghiar\ cu totul str\in\
pentru [tiin]\ […] M-am str\duit, dup\ puterile mele, s\ mai umplu uria[ul gol care se arat\
în c\r]i scrise în limba noastr\ [i astfel tineretul nostru studios s\ aib\ m\car o carte care
deap\n\ firul încâlcit al întregii [tiin]e în limba matern\…
1
2
3
4
5
6

Medicul-[ef al sultanului.
Eunucul-[ef al Seraiului.
Scrib.
Este vorba de demnitatea de {eih-ül-Islam, aflat\ în ierarhia otoman\ imediat dup\ cea de mare vizir.
Aici în sensul de provincii; folosirea termenului ecleziastic tr\deaz\ redactarea de c\tre un cleric.
Necredincio[ilor.
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(Apáczai Csere János, Magyar Encyclopaedia, ed. J. Szigeti, Bucure[ti, 1977, p. 79; 82)
Descrierea bisericii Trei Ierarhi din Ia[i de c\tre Paul de Alep3 (1653)
În ziua de sâmb\t\, egumenul m\n\stirii domnului, cu hramul celor Trei Ierarhi a poftit pe
domnul nostru patriarh. Ne-am dus acolo cu tr\sura.
Aceast\ [m\n\stire] este unic\ [i prea frumoas\; seam\n\ cu o cetate [i este înconjurat\
cu ziduri de piatr\. Deasupra por]ii [incintei] se afl\ clopotni]a [i orologiul ora[ului cu totul de
fier [[i] cu [ni[te] ro]i mari. Clopotele sunt atârnate sus.
Sfânta biseric\ se afl\ în mijlocul m\n\stirii; ea este [cl\dit\] în întregime din piatr\ f\]uit\, iar
pe dinafar\ este toat\ sculptat\ cu o m\iestrie artistic\ ce uime[te mintea [privitorului]. Nu este
nici cât un deget care s\ nu fie acoperit cu sculpturi; [i sub strea[in\ corni[ele de piatr\ neagr\
sunt de asemenea sculptate; [Biserica] are dou\ turle foarte înalte. Dup\ cum e obiceiul lor se
intr\ prin dou\ u[i, una la miaz\zi [i alta la miaz\noapte. Deasupra fiec\rei u[i este o fereastr\
foarte înalt\ [i strâmt\, cu arce rotunde. În zidul dinspre apus, sunt alte dou\ ferestre cu arce
asem\n\toare; în acest loc este o poart\ în form\ de cruce. Sus [pe bolt\] este înf\]i[at\ Sf.
Treime. Deasupra u[ii dinspre apus a bisericii se afla pictura judec\]ii de apoi [înf\]i[ând] [i grupuri
de turci cu ve[mântele lor felurite [i purtând pe cap turbane [i cealmale înalte.
Pe celelalte ziduri sunt picturi reprezentând „toat\ suflarea“ [i toate viet\]ile din lumea
întreag\, de la om pân\ la animalele domestice, fiare, p\s\ri, copaci [i toate plantele, [picturi]
care uimesc pe privitori. […].
La intrare, deasupra u[ii dinspre apus a bisericii, sunt înf\]i[a]i cei trei ierarhi; u[a este ferecat\ cu fier, acoperit\ cu sculpturi [i cu opere de art\. Prin ea se ajunge în nartex. În zidurile
sale sunt firide unde se afl\ mormântul fiilor domnului [i al primei sale so]ii, doamna, pe
[aceste morminte] fiind acoper\mânturi din stof\ de m\tase [i din brocart de aur, lucru
îmbel[ugat. Deasupra [lor] se afl\ candele de argint sfin]ite, care ard zi [i noapte, precum [i
sfe[nice [i lumân\ri. […].
Ne-am închinat [i am s\rutat moa[tele Sf. Paraschiva cea nou\ din Bulgaria, care a fost
adus\ de la Constantinopol de la biserica patriarhiei, din c\mara relicvelor sfintelor, ale c\rei
moa[te le-am s\rutat, dup\ cum am mai spus. S-a pl\tit la patriarhie peste dou\ sau trei sute
de mii [de pia[tri] pentru ca moa[tele s\ fie predate în bun\ stare. Ea este acoperit\, ca în
timpul vie]ii, cu v\luri [i cu ]es\turi de m\tase brodate [i alte de felul acesta. Deasupra ei sunt
atârnate candele de argint [i de aur, care ard zi [i noapte.
Când prela]ii i-au adus trupul, domnul a desemnat pe capugiii s\i pentru a-l înso]i, spre
[a-i face] mai mult\ cinste [i pentru a-[i spori, prin aceasta, faima.
Altarul este foarte frumos [i armonios. Împrejurul absidei se g\sesc arcuri deosebite ce se
împletesc; printre ele unele sunt împodobite în întregime cu foi de aur. La mijlocul lui sunt trei
ferestre mari cu arce rotunde [i coloane care le m\rginesc; sunt [împodobite] tot cu foi de
aur. În partea cea mai înalt\ a boltei se afl\ chipul Maicii Domnului. Pictura [i chipurile
dinl\untrul altarului [i din afara lui, de pe ziduri, sunt din foi de aur [i lapis-lazuli, iar frumuse]ea lor nu poate fi asemuit\ cu nimic.
În fa]a u[ii altarului este o candel\ foarte mare de argint.
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Toat\ lumea spune într-un glas c\ nici în Moldova, nici în }ara Româneasc\ [i nici la cazaci
nu este vreo biseric\ comparabil\ cu aceasta, nici prin podoabe, nici prin frumuse]e, c\ci ea
minuneaz\ mintea celor ce o viziteaz\. Dumnezeu s-o p\streze pân\ la sfâr[itul veacurilor! […]
(C\l\tori, VI, p. 47–50)
Miron Costin despre rostul istoriei în De neamul moldovenilor
Începutul ]\rilor acestora [i neamului moldovenescu [i muntenescu [i câ]i sînt în ]\rile
ungure[ti cu acest nume, români [i pân\ ast\zi, de unde suntu [i de ce semin]ie, de când [i
cum au desc\lecat aceste p\r]i de p\mântu, a scrie mult\ vreme la cump\n\ au st\tut
sufletul nostru. S\ înceap\ osteneala aceasta, dup\ atâtea veaci de la disc\lecatul ]\râlor cel
dintâi de Traian împ\ratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, s\ sparie gândul.
A l\sa iar\[ nescris, cu mare ocar\ înfundat neamul acesta de o seam\ de scriitori ieste inimii
dureare. Biruit-au gândul s\ m\ apucu de aceast\ trud\, s\ sco] lumii la vedeare felul
neamului, din ce izvor [i semin]ie sântu l\cuitorii ]\râi noastre, Moldovei [i }\râi Muntene[ti
[i românii din ]\rile ungure[ti, cum s-au pomenit mai sus, c\ to]i un neam [i o dat\ dic\leca]i
sântu, de unde sântu veni]i str\mo[ii loru pre aceste locuri, supt ce nume au fostu înt\i la
disc\lecatul lor [i de cându s-au osebit [i au luat numele de acum, moldovan [i muntean, în
ce parte de lume ieste Moldova, hotar\le ei p\n unde au fost întâi, ce limb\ ]in [i p\n acum,
cine a l\cuit mai nainte de noi pe aestu p\mântu [i sub ce nume scot la [tirea tuturoaru, carii
voru vrea s\ [tie neamul ]\rilor acestora. […]
(Costin, II, p. 9–10)
Dimitrie Cantemir despre atitudinea moldovenilor fa]\ de cultura scris\
(1716)
Pe de alt\ parte, moldovenii nu numai c\ nu iubesc înv\]\tura, dar aproape to]i o ur\sc.
Nici m\car numele [tiin]elor [i artelor nu le sunt cunoscute. Ei cred c\ înv\]a]ii nu pot fi cu
mintea întreag\ în a[a m\sur\ încât, atunci când vor s\ laude [tiin]a cuiva, spun c\ a ajuns
nebun de prea mult\ înv\]\tur\. În aceast\ privin]\ o vorb\ proast\, care se aude des în gura
moldovenilor, este c\ înv\]\tura e treaba preo]ilor, mireanului îi e de ajuns s\ înve]e s\ citeasc\
[i s\ scrie, s\ [tie s\-[i semneze numele, s\-[i poat\ însemna în condic\ boul alb, negru, cornut, caii, oile, vitele, stupii [i ce altele mai sunt; mai departe este cu totul de prisos.
(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Academiei, Bucure[ti, 1973, p. 311)
Stimularea rigorii religioase [i m\suri de alfabetizare a preo]ilor `n timpul
1 Este vorba de Iosif al II-lea [i Maria Tereza, suveranii Imperiului austriac, ce se revendica înc\ de la Sfântul imperiu

roman de na]iune german\.
2 A administra.
3 A întrebuin]a.
4 Impozit suplimentar în bani [i natur\.
5 Dare pentru cei din suita sultanului.
6 Confirmarea domniei.
7 A îndep\rta de la domnie.
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lui Constantin Mavrocordat (1741)
Iar Constantin-vod\, în Moldova, domnea cu pace, apucându-se de capul preo]ilor s\-i
înve]e carte, fr\mântându-i în tot chipul. Întâia[ dat\ au poruncit de au scos pe ieromonahi,
c\lug\ri greci, de prin m\n\stirile cele mari, orânduind preo]i de mir, zicând c\ grecii când
t\mâiaz\ în biseric\ pe muieri, stau câte un minut înaintea fie[tec\rei muieri de o t\mâiaz\ [i
o privesc din talpe pân-în cap, puind gând r\u în capul lor asupra acelor muieri.
Poruncit-au de au adus [i c\r]i pe-n]eles din Tara Româneasc\, c\ci în Moldova nu se aflau
Evanghelii, Apostole [i Liturghii, dând porunc\ mitropolitul aceste c\r]i s\ le citeasc\ pe-n]eles
pe la biserici, mai poruncind domnul mitropolitului [i episcopilor s\ fac\ tipografii fie[tecare
la eparhia lui, ca s\ se tip\reasc\ c\r]i pe în]eles. […] Care, la aceasta au l\sat mare pomenire
în ]\rile acestea.
Au mai dat vod\ porunc\ prin toate ]inuturile ca s\ cerceteze ispravnicii ]inuturilor pe
preo]i, diaconi care vor fi f\r\ de biseric\, ne[tiind [i carte, adic\ orânduiala bisericii, pe unii
ca ace[tia s\ aib\ voie a-i pune în bir cu ]\ranii, ca s\ pl\teasc\ [i ei bir ca [i alt\ ]ar\. {i a[a
de mare fric\ ce aveau bie]ii preo]i [i diaconi, c\ci începuse Constantin-vod\ a orândui preo]i
înv\]a]i, de umblau prin toate ]inuturile [i prin toate satele, ca s\ vad\ ce fel de cetanii fac pe
la biserici. La care, nu putem scrie ce fric\ tr\geau bie]ii preo]i [i diaconi, c\ se apucase la
b\trâne]e s\-i înve]e carte.
(Pseudo-Enache Kog\lniceanu, Letopise]ul }\rii Moldovii de la domnia întâi [i pân\ la a
patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733–1774). Edi]ie critic\ de Aurora Ilie[
[i Ioana Zmeu, Bucure[ti, 1987, p.15–16; formele arhaice [i regionalismele de exprimare au
fost modernizate tacit de noi — B.M.)
Supersti]ie (cerere de lemn sfânt) — 1772
Pohtesc pe dumneata sluger s\-mi faci acest har, s\ m\ îndatore[ti cu foarte pu]in, cât de
pu]in din sfânt lemnu al dumitale, fiindc\ noru-mea Marghioli]a este aproape s\ [se] u[ureze1.
S\-l trimi]i unde iaste fii-mo la Prahova, la ispr\vnicie.
{i cu jur\mânt voi da o f\r\mi]\ de loc fund, m\car c\ tot î]i s\nt s\-î]i dau d\n porunca
r\posatului so]ului mieu. Ce dup\ cum î]i scriu, m\ rog, [i viind fii-mo Scarlat, negre[it dau.
{i pentru încredin]are m\ isc\lesc, pui [i pecetea, ca s\ s\ creaz\.
Mariia C\rpinca
(Documente Bucure[ti, p. 245)

1
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8
9

Tributul.
Obliga]ie, sarcin\.
D\ri vamale.
Guvernator.
`ntre]inerea cailor.
Delega]i, comisari.
Alimente.
Provincii, ]\ri.
Regulament.
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Regulamentul [colilor din }ara Româneasc\ (1776)
1. Dasc\lii s\ se a[eze totdeauna în num\r de [ase, înv\]a]i fiind pentru fiecare fel de
obiect, îns\: doi pentru gramatic\, unul pentru matematic\ sau aritmetic\, geometrie [i
astronomie înc\ [i istorie; unul pentru [tiin]ele naturale, unul pentru religie [i unul pentru
limba latin\ veche [i italian\. {tiin]ele naturale s\ se înve]e în limba elin\, urmând pe Aristotel
[i pe comentatorii lui, iar matematicele, de nu se va putea s\ se înve]e cum se cuvine în limba
elin\, s\ fie predate [i în limba latin\ sau în limba italian\, care din ele se va socoti mai
pre]ioas\.
Iar fiec\ruia din ace[ti dasc\li i se va da drept plat\ anual\, dup\ predare [i valoarea lui
personal\, dup\ judecata [i hot\rârea în\l]imii sale.
2. Elevilor celor lipsi]i de mijloace (pentru ca lipsi]i de orice alt\ grij\ [i nepreocupa]i de
cele necesare pentru via]\ s\ aib\ neîntrerupt în vedere înv\]area lec]iilor) în\l]imea sa
orândue[te s\ se dea cele trebuincioase pentru între]inerea [i îmbr\c\minte, peste tot la
[asezeci din elevi, cari s\ fie interni în cele cinci clase, adec\ câte doisprezece în fiecare clas\.
3. Elevii cari intr\ [i sunt îmbr\ca]i de [coal\ s\ nu fie mai mici de vârst\ de [apte ani; s\
nu fie îns\ ni[te pro[ti [i lene[i încât pe al]ii sârguitori s\-i leneveasc\, ci de neam bun, adic\
copii boerilor în lips\, sau urma[ii boerilor numi]i mazili, sau str\ini s\raci, nu îns\ [i ai ]\ranilor
cari se îndeletnicesc cu plug\ria [i p\storia; râvna lor este de folos întru lucrarea p\mântului
[i cre[terea vitelor.
Iar copii negu]\torilor sau ai me[te[ugarilor cari din ace[tia îi vor trimite pentru înv\]area
numai a gramaticii, a[a încât plecând de la [coal\ s\ intre fiecare la me[te[ug, ca [i p\rin]ii
lor, s\ fie îndruma]i, fiecare, spre fireasca lui înclinare.
Iar pentru distrac]ie [i pentru modesta [i regulata via]\ a elevilor, acestea porunce[te
în\l]imea sa. Dup\ ce se vor scula dis-de-diminea]\ cu to]ii, la ora ceasta îmbr\cându-se, apoi
s\-[i aranjeze toate [i s\ se duc\ la sfântul l\ca[ ca s\ asculte sfânta slujb\, [i întorcându-se
s\ înve]e în parte pân\ la orânduita or\ a ascult\rii lec]iilor, apoi ie[ind, s\ se duc\ la locul
orânduit.
Astfel dar înv\]ând, apoi alegându-se unii de al]ii s\ se duc\ la ob[teasca mas\. Iar apoi,
cei mai buni elevi din clase cu pedagogii lor preumblându-se, s\ vorbeasc\ între ei, sau s\ fac\
exerci]ii, exersându-se pân\ la o or\. Astfel dar înv\]ând fiecare în parte pân\ la vremea
ascult\rii lec]iilor, s\ vie s\ asculte pe dasc\li, pentru ca apoi întorcându-se înapoi iar s\ înve]e
fiecare în parte.
Iar duminicile [i zilele de s\rb\toare s\ nu întârzie prea mult acolo, ci dup\ ce vor înv\]a
lec]iile ascultate, s\ fie îndruma]i de dasc\li în sfintele înv\]\turi ale credin]ei noastre
ortodoxe. (Iar în zilele acestea [i în cursul s\pt\mânii, odat\ sau de dou\ ori, s\ se duc\ cu
eforii lor [i cu dasc\lii lor undeva în apropiere pentru exerci]ii corporale). Iar seara
întorcându-se s\ cineze la masa ob[teasc\ cu to]ii împreun\, [i dup\ cin\ care are s\ fie
simpl\, o or\ s\ se distreze. S\ nu fie îns\ vremea pierdut\, ci dimpotriv\, discutând s\ se
foloseasc\. Apoi s\ se duc\ cu to]ii în biseric\ [i în ob[te închinându-se s\ intre fiecare în
locuin]a lui ca s\ se odihneasc\ în pat, [i sau vrea s\ doarm\, ori nu. {i toate aceste la
1 Tratat de pace între Rusia [i Imperiul Otoman (1792).
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orânduitele ceasuri s\ se fac\ prin clopot.

Iar cine vrea, s\ înve]e iar\[i cu lampa de noapte, ce se afl\ în fiecare locuin]\ pentru

noaptea întreag\. {i toate acestea s\ le supravegheze numitul pedagog îngrijindu-se de

conduita [i prea orânduita purtare [i regul\ a elevilor, în chipul cel mai sever. Iar dac\ vreunul

din ei pare neorânduit [i turbur\tor al ordinii celorlal]i, pe unul ca acesta s\-l îndrepteze, nu

îns\ cu injurii [i cu biciul, ci cu mijloace atr\g\toare pe care pedagogia le arat\, de la cele mai

u[oare c\tre cele mai grele înaintând.

(Documente Bucure[ti, p. 257–261)
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VIII. CHESTIUNEA ORIENTAL| {I STATUTUL
INTERNA}IONAL AL }|RILOR ROMÂNE
(1711–1856)
Tratatul ruso–moldovean de la Luck (13 aprilie 1711)
[...] 2. Când grosul o[tirii noastre va intra în }ara Moldovei atunci str\lucitul principe se va
declara pe fa]\ ca domn supus al nostru [i se va uni cu toat\ o[tirea sa cu o[tirrea noastr\, pentru care o[tire noi f\g\duim s\-i d\m, în acea vreme, [i ajutor în bani din visteria noastr\. {i el
va ac]iona împreun\ cu o[tile noastre, dup\ porunca noastr\, împotriva du[manului crucii domnului [i a alia]ilor [i celor de un gând cu dânsul, dup\ ajutorul pe care-l va da atotputernicul, [i
ne va ajuta cu toate sfaturile, dup\ priceperea sa, ac]iunile de acolo. {i va fi sub protec]ia noastr\ [i supus al m\riei noastre ]arului [i urma[ilor no[tri, el [i urma[ii lui, în veci.
3. În schimb, f\g\duim noi, marele st\pânitor, m\ria noastr\ ]arul, pentru noi [i pentru
urma[ii no[tri la tronul Rusiei, c\ noi nu vom avea dreptul s\ punem domn în Moldova, nici
din ]ara Munteneasc\, nici din alt\ familie str\in\, ci, pentru aceast\ dovad\ de credin]\ fa]\
de noi a prea str\lucitului domn Dimitrie Cantemir, îl vom p\stra pe el [i pe urma[ii lui din izvodul pe linie b\rb\teasc\ în acea cârmuire [i domnie a ]\rii Moldovei, f\r\ schimbare, cu titlul
de domn, exceptând numai cazul când cineva dintre dân[ii s-ar lep\da de sfânta biseric\ a
r\s\ritului sau s-ar dep\rta de credin]a fa]\ de m\ria noastr\ ]arul. […]
6. Dup\ obiceiul vechi moldovenesc, toat\ puterea cârmuirii va fi în mâna domnului
Moldovei [...]
9. Boierii [i to]i supu[ii domniei Moldovei s\ fie datori a se supune poruncii domnului, f\r\
nici o împotrivire [i scuze (a[a precum mai înainte a fost întotdeauna obiceiul), afar\ de
excep]iile men]ionate în punctul al treilea, în care caz nu vor fi datori s\-i dea ascultare.
10. Toat\ legea [i judecata s\ fie a domnului [i f\r\ hrisovul domnului nimic nu va fi înt\rit
sau desf\cut de c\tre m\ria noastr\, ]arul.
11. P\mânturile principatului Moldovei, dup\ vechea hot\rnicie moldoveneasc\ asupra
c\rora domnul va avea drept de st\pânire sunt cele cuprinse între râul Nistru, Cameni]a,
Bender, cu tot ]inutul Bugeacului, Dun\rea, grani]ele ]\rii Muntene[ti [i ale Transilvaniei [i
marginile Poloniei, dup\ delimit\rile f\cute cu aceste ]\ri. […]
(Rela]iile interna]ionale, p. 198–202)
Tratatul de pace de la Passarowitz — aspecte teritoriale (1718)
[…] 1. Hotarele provinciilor1 Moldovei [i Valachiei, aflându-se la mijloc2 [i fiindu-le vecine
de o parte hotarele Poloniei [i de alta ale Transilvaniei, a[a cum au fost în vechime, s\ se
deosebeasc\ [i s\ fie desp\r]ite de mun]i, astfel ca în tot locul s\ se vad\ semnele de hotar
cele din vechime [i s\ nu se fac\ vreo schimbare acestor hotare, nici dincolo nici dincoace de
ele. {i fiindc\ p\r]ile Valachiei a[ezate dincolo de râul Olt, împreun\ cu locurile [i înt\riturile
1 {i anume: Austria, Fran]a, Marea Britanie, Prusia, Rusia [i Sardinia.

172

Severinului sunt în puterea Majest\]ii S. C. Rom. Imp.1 a[a cum gl\suie[te tratatul de pace
încheiat, s\ r\mân\ în st\pânirea [i puterea acestuia, a[a cum se afl\ [i sunt st\pânite [i tot
astfel malul de r\s\rit al râului zis mai sus s\ ]in\ de Imperiul ottomanic, iar cel dinspre apus
s\ ]in\ de [Imperiul ] roman2, Râul Olt luându-[i apele din Transilvania pân\ în locul unde [i
le vars\ în Danubiu, iar de acolo pe lâng\ malurile Danubiului spre Or[ova pân\ la locul din
p\r]ile unde râul Timoc se vars\ în Danubiu, acolo s\ se trag\ hotar precum înainte se ]ineau
hotarele prin p\r]ile râului Mure[ […].
(Rela]iile interna]ionale, p. 204)
Retrocedarea Olteniei c\tre }ara Româneasc\ — Tratatul de pace de la
Belgrad (1739)
[…] IV. Sacra maiestate imperial\ roman\3 cedeaz\ Por]ii otomanice toat\ Valachia austriac\4, cu mun]i cu tot, precum [i fort\rea]a Peri[ani, care se afl\ tot în Valachia, construit\
de sacra maiestate imperial\ [i egal\, o cedeaz\ tot numitei Por]i otomanice, dar cu condi]ia
ca înt\riturile ei s\ fie d\râmate [i ele s\ nu poat\ fi recl\dite pe viitor de c\tre Poarta
otomanic\. […]
(Rela]iile interna]ionale, p. 216)
Capuchehaiele lui Constantin Mavrocordat despre necesitatea mituirii
diver[ilor dreg\tori otomani (1741)
În\l]imea voastr\ ne mustra]i pentru darurile date, dar altfel nu puteam face nimic, nici nu
e bine s\ nu d\m, c\ci timpurile sunt în a[a fel încât [i poarta marelui vizir [i cei din jurul lui
sunt nem\rginit de lacomi [i to]i, pân\ [i ciohodarii5 cei mai mici, sunt ca fiarele s\lbatice.
Când ei cer ceva, prima propunere o fac cu blânde]e, apoi încep oc\rile, for]a, amenin]\rile,
încât nu te po]i opune. În împ\r\]ie nu este acum monarhie, ca pe timpul lui Ibrahim-pa[a6,
ci, dup\ marele vizir, fiecare din demnitarii din afar\7 este un mare vizir neatârnat.
Ceau[-ba[a8 este tot atât de puternic ca [i chehaiaua9, reis10 plute[te în nori. Cei din suita
marelui vizir sunt fiare, iar cei din afar\: Haiati1 este a[a cum îl cunoa[te]i, chehaiaua lui
vorbe[te f\r\ sfial\ cu darisadet2, fostul iazegiu3, Ali-efendi, vorbe[te în locul acestuia [i totul
este în mâna lui; Esad-molla este candidat la muftiat 4, Pirizade este sfetnic intim, Cara Halif
Efendizade este mult stimat, Amegi are mult\ putere [i mai mult\ familiaritate cu marele vizir
decât Chisriieli cu darisadet. L\s\m pe cei mai mici ca Ceau[zade, Sachir-bei [i al]ii care, dac\
nu sunt câ[tiga]i, în]eap\ ca viespile [i deschid r\ni mortale.
(Reprezentan]a diplomatic\ a Moldovei la Constantinopol (30 august 1741–decembrie
1742). Rapoartele inedite ale agen]ilor lui Constantin Mavrocordat. Traducerea textului grecesc, studiu introductiv, note [i comentarii, glosar [i indice de Ariadna Camariano-Cioran,
Bucure[ti, 1985, p. 83)
Atitudini filo-ruse ale boierilor [i înal]ilor prela]i — memoriile adresate
]arinei Ecaterina a II-a
A. Memoriul clerului [i boierilor din Moldova (10 decembrie 1769)
Cu glasul de neîncetate laude [i cânt\ri mul]umim Troi]ii […] atotputernic\, pentru c\ cu
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milostivire au privit asupra noastr\, înt\rind inima cea prea blagorodnic\ [i autocraticeasc\ a
Monarhiei Voastre, spre izb\virea noastr\ celor de o credin]\ din robia jugului Otomanicesc,
[i ca ni[te robi prea pleca]i [i prea mul]umitori, aducem […] prea fierbin]i mul]umirile
noastre, c\tre înalta st\pânirea voastr\ pentru c\ ne-am învrednicit dup\ dorirea cea din mul]i
ani, a fi sub acoper\mântul Vostru cel puternic […].
Noi, to]i locuitorii Moldovei, parte bisericeasc\ [i politiceasc\, cu bucurie mare [i cu prea plecat\ smerenie, alegând din p\mântenii no[tri pe iubitorii de Dumnezeu episcopul a sfintei episcopii a Hu[ului chir Inochentie, pe prea cuviosul arhimandrit Vartolomeu egumen sfintei
m\n\stiri Solca, pe prea cuviosul ieromonah Benedict egumen sf. M\n\stiri Moldovi]a. {i din
partea boierilor robilor M\rirei Voastre pe Ioan Paladi biv-vel logof\t [i pe Enacache Milu biv-vel
sp\tar, i-am trimis din partea ob[tei c\tre prea puternica M\rirea Voastr\, rugându-ne […] ca s\
fie primi]i cu Împ\r\teasc\ blânde]e [i milosârdie […] f\g\duind în numele viului Dumnezeu […]
cum c\ ne vom supune Împ\r\te[tilor porunci, [i vom p\zi nestr\mutate [i neclintite toate cele
ce se cuvin din partea noastr\, prea puternicei M\rirei Voastre, pân\ la pic\tura sângelui cea de
pe urm\, […] [i ne rug\m din adâncul sufletelor, ca [i de acum înainte, pururea s\ dobândim
buna-voin]\ […] a M\rirei Voastre […] fiind umbri]i [i ap\ra]i prin armele voastre cele nebiruite.
(Mihail Kog\lniceanu, Arhiva Româneasc\, edi]ia a II-a, Tipograf-editor Adolf Vermann,
Ia[i, 1860, p. 155–156)

B. Cererile deputa]ilor munteni trimi[i în solie în Rusia (1770)
a. }ara noastr\ s\ se fac\ tot una cu Eparhiile5 ce st\pâne[te prea puternica Împ\r\]ia
Rusiei, [i la vremea p\cii ce se va face, nicidecum s\ nu se lase s\ cad\ iar\[i la tir\neasca cea
dint\i a Agarinenilor6.
b. De vreme c\ locul nostru, din nestatornicia Turcilor, au c\zut sub des\vâr[it\ neorânduial\, ne rug\m ca s\ se a[eze în ]ara noastr\ legile [i rânduielile Rusiei prea deplin.
(Mihail Kog\lniceanu, Arhiva Româneasc\, edi]ia a II-a, Tipograf-editor Adolf Vermann,
Ia[i, 1860, p. 210–211)
Nota Bene: Memoriile boiere[ti adresate ]arinei Ecaterina a II-a pun delicate probleme de
interpretare. Ele au fost elaborate dup\ ocuparea Moldovei [i }\rii Române[ti de c\tre armatele ruse în
timpul r\zboiului ruso-otoman din 1768–1774, [i de aceea sinceritatea emiten]ilor ridic\ unele semne
de întrebare. Pe de alt\ parte îns\, resentimentele acumulate împotriva domina]iei otomane [i
solidaritatea confesional\ ortodox\ au jucat sistematic în favoarea Rusiei în secolul al XVIII-lea, [i mul]i
dintre români au crezut efectiv c\ st\pânirea rus\ este de dorit; de observat [i deosebirea între
declara]iile de supunere lingu[itoare dar pu]in precise ale memoriilor redactate în ]ar\, [i textul precis
[i angajant redactat de deputa]i în Rusia, în contextul discu]iilor cu reprezentan]ii ]arinei. Totodat\,
solicitarea de a se aplica „legile [i rânduielile Rusiei“ reflecta interesele de grup ale boierilor [i înal]ilor
prela]i, lezate de politica agrar\ a unora dintre domnii „fanario]i“.

Pacea de la Kücük-Kainargi (1774) — prevederile referitoare la }\rile Române
[…]
XVI. Imperiul Rusiei restituie Sublimei Por]i întreaga Basarabie cu Akkerman, Chilia, Ismail
[i cu târgurile [i satele [i tot ceea ce cuprinde aceast\ provincie, dup\ cum îi restituie [i
fort\rea]a Bender. Tot astfel, Imperiul Rusiei restituie Sublimei Por]i, cele dou\ principate ale
174

Valachiei [i Moldovei, cu toate fort\re]ele, ora[ele, târgurile [i cu tot ce cuprind ele [i Sublima
Poart\ le prime[te în condi]iile urm\toare, cu promisinea solemn\ de a le respecta cu
sfin]enie:
1) S\ respecte fa]\ de to]i locuitorii acestor principate, de orice demnitate, rang, stare,
înclina]ie sau provenien]\ ar fi ei, f\r\ cea mai mic\ excep]ie, amnistia absolut\ [i ve[nica
uitare, stipulate în primul articol al tratatului, în favoarea tuturor acelora care, efectiv, ar fi
comis vreo crim\ sau ar fi fost b\nui]i de a fi avut inten]ia s\ d\uneze intereselor Sublimei
Por]i, repunându-i în demnit\]ile, rangurile [i posesiunile lor ini]iale [i redându-le bunurile de
care s-au bucurat înaintea r\zboiului actual. […].
6) S\ nu cear\ [i s\ nu impun\ nici o plat\ a vechilor socoteli, de orice natur\ ar fi ele.
7) S\ nu impun\ acestor popoare nici o contribu]ie sau plat\ pentru toat\ durata
r\zboiului; [i chiar din cauza devast\rilor la care au fost expuse, s\ le socoteasc\ achitate de
orice impozite pentru doi ani, începând din ziua schimb\rii instrumentelor de ratificare a
prezentului tratat.
8) La expirarea termenului stabilit, Poarta promite s\ uzeze de acesta cu toat\ omenia [i
s\ le primeasc\ prin intermediul trimi[ilor care vor veni din doi în doi ani; la sfâr[itul pl\]ii
acestor impozite, nici pa[alele, nici guvernatorii, nici vreo alt\ persoan\ nu va trebui s\ le
înglobeze în datorii, nici s\ le impun\ alte pl\]i sau impozite, indiferent sub ce pretext sau
denumire; dimpotriv\, ele vor trebui s\ se bucure de absolut toate avantajele de care s-au
bucurat în timpul domniei r\posatului sultan.
10) Poarta consimte de asemenea ca, dup\ cum o vor cere împrejur\rile în aceste
principate, mini[trii cur]ii imperiale a Rusiei care î[i au re[edin]a pe lâng\ ea s\ poat\ vorbi în
favoarea lor [i f\g\duie[te a-i asculta cu toat\ considera]ia ce se cuvine unor puteri prietene
[i respectate. […]
(Rela]iile interna]ionale, p. 228–230)
Conven]ia otomano–austriac\ de la Constantinopol privind cedarea
Bucovinei (1775)
I. Sublima Poart\ cedeaz\ [i remite cur]ii imperiale teritoriile m\rginite pe de o parte de fluviul Nistru, Ungaria [i Transilvania, [i pe de alt\ parte de grani]ele explicate mai jos, pentru a
avea o comunicare u[oar\ [i neîntrerupt\ cu provinciile Gali]iei [i Ludomiciei,
restituite din partea regelui [i Republicii Poloniei cur]ii imperiale, [i care se g\sesc acum sub
domina]ia sa; [i aceast\ favoare s-a f\cut în urma peti]iilor maiest\]ilor lor, împ\ratul [i
împ\r\teasa romanilor1, [i pentru a le demonstra [i pentru a executa ceea ce este cuvenit neîndoielnicei prietenii [i bunei vecin\t\]i, astfel încât de acum înainte sus-numitele teritorii trebuie
s\ r\mân\ pentru totdeauna sub domina]ia imperial\ ca [i propriile sale posesiuni; [i pentru a
determina [i distinge limitele care separ\ în viitor cele dou\ imperii trebuie s\ se trimit\ comi1 Se refer\, probabil, la investiga]ia f\cut\ de Dieta Transilvaniei (1698–1699) privind starea unirii religioase.
2 Inochentie Micu „ini]iatorul luptei politice na]ionale a românilor din Transilvania“ (D. Prodan) ajunge episcop

greco-catolic în Transilvania (1728). Pornind ini]ial o ac]iune de revendicare a drepturilor clerului unit, vizând
respectarea avantajelor ce decurgeau din diplomele de unire cu biserica Romei, ac]iunea sa va c\p\ta îns\ treptat
un orizont mai larg, vizând drepturile românilor din Ardeal.
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sari din ambele p\r]i, [i s-a stipulat ca grani]ele stabilite de ei s\ fie dumnezeie[te p\strate, de
la frontierele Transilvaniei pân\ la p\mânturile Hotinului, conform h\r]ii autentice prezentat\
de primul ministru al cur]ii imperiale [i care hart\ a fost acceptat\ de Sublima Poart\.[…]
(Documente privind istoria României. Colec]ia Eudoxiu de Hurmuzachi (Serie nou\), vol. I,
Rapoarte consulare ruse (1770–1796); Din „Arhiva politic\ extern\ a Rusiei“, Moscova. Sub
îngrijirea acad. A. O]etea, Editura Academiei R.S.R., Bucure[ti, 1962, p. 106)
Hati[eriful din 1802
{i cum c\ boieriile }\rii Române[ti [i ai Moldovei, de vreme ce se cade a se da între greci
[i între p\mântenii cei ale[i, care pot a le chivernisi2 bine [i cu credin]\, pentru aceasta
pricina boieriilor se las\ la cei dup\ vremi domni }\rii Române[ti [i Moldovei ca s\
metacheriseasc\3 la slujba lor dup\ trebuin]\ pe cei credincio[i [i vrednici, atât din greci cât
[i din p\mânteni.
{i cum s\ se dea din partea }\rii Române[ti nou\zeci de mii taleri, bani gata [i lucruri la
poclonul bairamului [i patruzeci de mii rechiabie.
Iar din partea }\rii Moldovei, pentru poclonul bairamului4 în bani gata [i în lucruri nou\zeci
de mii taleri [i rechiabie5 dou\zeci [i cinci mii taleri, iar mai mult s\ nu se cear\.
{i cum c\ pentru domni s\ nu se cear\ pe fiecare an banii mucarerului6 [i, pre cât nu se
va întâmpla vreo gre[eal\ lui [i s\ dovedeasc\ bine, s\ nu se mazileasc\7 [i de la domnii ce se
orânduiesc dup\ vremi s\ nu se cear\ giaizele [i avaeturi mai mult decât este obi[nuit din
vechime, care aceste obi[nuite giazele1 [i avaeturi2 s\ nu se ia de la raele, ci s\ se pl\teasc\
din veniturile chiar ale domnilor, ocne, v\mi, [i din rusumaturi3.
{i cum c\ cei dup\ împrejur acestor dou\ ]\ri, pa[i, cadii [i al]i zabi]i4, s\ nu fac\ cereri [i
s\ cear\ hasuri5 [i avaeturi a c\ror pagub\ s\ razim\ la s\raca raia [i s\ nu trimit\ despre
partea lor mumba[âri6, numai [i numai de a lua bani, care acestea nu se sufer\ de c\tre
împ\r\]ia mea.
{i cum c\, din numitele dou\ ]\ri, din toate felurile zaherelelor7 s\ se cear\ sum\ pe cât
nu se aduce sup\rare raelei, [i când miria ca cump\ra zaherea din numitele ]\ri, s\ se
pl\teasc\ pre]ul acelei zaherele cu bani gata [i chiria s\ nu se încarce la raele.
Iar când vor cump\ra negu]\torii zaherele, s\ se pl\teasc\ cu bani gata, cu pre]ul ce se
politifse[te.
{i cum c\ s\ nu se sufere a intra într-aceste dou\ memlecheturi8, afar\ din negu]\torii
firmanlâi, nimeni dinprejurul Dun\rii, cu scoposul pagubei [i v\t\m\rii raelei [i s\ umble
întorcându-se prin ]ar\, nici s\ are, nici s\ semene locuri ce se cuvin raelelor a dou\
memlecheturi, nici s\ bage vitele lor pentru p\[une [i hrana lor; iar cine va cuteza a face
împotriva acestui nizam9, s\ se pr\p\deasc\ stra[nic.
Cum c\ de acum înainte vremea domnilor s\ fie rânduit\ pân\ în [apte ani deplin,
1 Loturi de teren în interiorul sau în exteriorul localit\]ilor.
2 C\lug\rul Visarion, trimis, dup\ cât se pare, de patriarhul sârb Arsenie {akabent pentru a lupta împotriva pro-

pagandei catolice [i a Unirii cu Roma, a activat în Transilvania anului 1744. Bine înzestrat din punct de vedere al
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socotindu-se din ziua ce se vor rândui domni [i, pe cît nu se va ar\ta gre[eala dovedit\,
domnii s\ nu se fac\ mazâli mai înainte vreme.
S\ se s\vâr[easc\ toate mijloacele [i chipurile care pricinuiesc îndreptare, sporire [i
bun\stare [i des\vâr[it repaosul locuitorilor ]\rii ce sunt sub acoper\mântul împ\r\]iei mele [i
s\ nu se sufere vreo fapt\ împotriva privilegiuirilor ce s-au miluit ]\rilor printr-o aceast\
prea-înalt\ porunc\.
Deci, poruncesc ca tu, mai sus numitule domn, s\ cite[ti aceast\ înalt\ a mea porunc\
înaintea mitropolitului, episcopilor, archimandri]ilor [i c\lug\rilor [i egumenilor [i tuturor
boierilor, boierna[ilor [i locuitorilor raele [i s\ publica]i noima acestei ar\t\toare iubire de dreptate a împ\r\]iei mele [i s\ încredin]ezi pe to]i c\ atât boierii cît [i cealalt\ raia a ]\rii, pe cât
nu se vor abate din calea cea dreapt\, urmând cuviincioasei supuneri [i ascult\ri [i dând cea
îndatorit\ urmare la preaînaltele împ\r\te[tile mele porunci, vor fi în zilele împ\r\]irii mele cei
iubitori de dreptate în tot felul milui]i toat\ raiaoa, [i cei slabi [i neputincio[i, cu împ\r\te[tile
mele mili [i vor câ[tiga necontenit [i pururea odihn\ [i repaos nem\rginit.
(Rela]iile interna]ionale, p. 264–275)
cuno[tin]elor teologice, de[i nu cuno[tea limba român\ (vorbea prin interpre]i) „c\lug\rul sârb, în cinci s\pt\mâni,
a fost în stare s\ prefac\ în ruine un edificiu, la care propaganda catolic\ […], ajutat\ cu tot zelul de curtea imperial\, lucrase peste 50 de ani cu perseveren]\ de fier, îns\ de mai multe ori cu mijloace foarte r\u alese“ (Gh. Bari],
op. cit., p. 419). Efectele ac]iunii sale au fost îns\ cel pu]in discutabile din punctul de vedere al românilor ardeleni:
„[…] urmele propagandei sale au r\mas în aceast\ ]ar\ […] Ruptura dintre români s-a adâncit, r\nile s-au mai înveninat, adversarii na]iunii române s-au îmb\rb\tat din nou, guvernul a venit în mare confuzie, iar împ\r\teasa a
devenit foarte iritat\ asupra românilor [i cu atât mai mult asupra bietului episcop I. Inochentie Clain“
(Bari], op. cit., p. 421).
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Tratatul de pace ruso–turc de la Bucure[ti (16/28 mai 1812)
Art. 4. În primul articol al senetului privitor la preliminariile p\cii, care se încheiase mai
înainte, se prevedea ca hotarul dintre cele dou\ state s\ fie râul Prut, de la intrarea acestuia
în }ara Moldovei [i pân\ la locul unde se întâlne[te cu fluviul Dun\rea, iar de acolo s\ urmeze
partea stâng\ a fluviului Dun\rea , pân\ la Gura Chiliei [i pân\ la mare, iar gura amintit\ s\
fie folosit\ în comun de ambele p\r]i. […]
Art. 5. De asemenea, împ\r\]ia Rusiei, s\ înapoieze [i s\ predea Înaltei Împ\r\]ii Otomane
p\mântul Moldovei de pe partea stâng\ a râului Prut, de care s-a amintit mai înainte, precum
[i }ara Româneasc\ [i Oltenia, a[a cum se afl\ ele în prezent cu cet\]ile lor, cu ora[ele [i cu
târgurile [i cu satele [i cu locuitorii lor, precum [i cu tot ce se afl\ în ]\rile sus-zise. De
asemenea, s\ predea [i insulele de pe Dun\re, afar\ de cele men]ionate în articolul patru de
mai sus.
De asemenea, Înalta Împ\r\]ie s\ respecte documentele [i seneturile cu privire la
privilegiile }\rii Române[ti [i Moldovei, care au fost încheiate pân\ la începutul r\zboiului, a[a
cum scrie în articolul cinci al senetului de preliminarii, de care s-a amintit. De asemenea, s\ fie
respectate, întocmai prevederile articolului patru din Tratatul de la Ia[i1, în care se arat\ c\,
din cele dou\ ]\ri, nu vor fi cerute socotelile din trecut [i nici d\rile cuvenite din perioada
r\zboiului. De asemenea, Înalta Împ\r\]ie consim]ind pentru nivelul d\rilor din Moldova, în
raport cu întinderea actual\ a Moldovei, locuitorii celor dou\ ]\ri s\ fie scuti]i pe timp de doi
ani, începând de la data schimbului actelor de ratificare […].
(Ion Iarcu]chi, Vladimir Mischevka, Pacea de la Bucure[ti, Chi[in\u, 1993, p. 192–193)
Tratatul de la Adrianopol (1829) — prevederile referitoare la Moldova [i
}ara Româneasc\
Art. V. Principatele Moldovei [i Valahiei punându-se, în urma unei capitula]ii, sub
suveranitatea Sublimei Por]i [i Rusia garantându-le prosperitatea, este de la sine în]eles c\ ele
î[i vor p\stra toate privilegiile [i imunit\]ile care le-au fost acordate, fie prin capitula]iile lor, fie
prin tratatele încheiate între cele dou\ imperii, sau prin hati[erifurile date în diverse momente.
În consecin]\, ele se vor bucura de libera exercitare a cultului lor, de o siguran]\ perfect\,
de o administra]ie na]ional\ independent\ [i de o deplin\ libertate a comer]ului; clauzele
adi]ionale stipula]iilor de mai înainte, considerate necesare pentru a asigura acestor dou\
provincii posibilitatea de a se bucura de drepturile lor, sunt consemnate în actul separat
anexat, care este [i va fi socotit ca f\când parte integrant\ din prezentul tratat.
Act separat relativ la principatele Moldova [i }ara Româneasc\
Cele dou\ înalte puteri contractante, confirmând tot ceea ce a fost stipulat prin actul
separat al conven]iei de la Akkerman referitor la modul de alegere a hospodarilor Moldovei [i
Valahiei, au recunoscut necesitatea de a da administra]iei acestor provincii o baz\ mai stabil\
[i mai conform\ cu adev\ratele interese ale celor dou\ ]\ri.
În acest scop s-a convenit [i reglementat definitiv ca durata de guvernare a hospodarilor
s\ nu mai fie limitat\ la [apte ani, ca în trecut, ci ca ei s\ fie de acum înainte învesti]i cu
aceast\ demnitate pe via]\, în afar\ de cazurile de abdicare de bun\voie sau de destituire din
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cauz\ de delicte, prev\zute în numitul act separat.
Hospodarii vor reglementa nestingherit toate treburile interne ale provinciilor lor,
consultând divanurile respective, f\r\ a putea, totu[i, s\ aduc\ vreun prejudiciu drepturilor
garantate celor dou\ ]\ri de hati[erifuri, [i nu vor fi tulbura]i în administrarea lor intern\ de
nici un ordin contrar acestor drepturi.
Sublima Poart\ f\g\duie[te [i se angajeaz\ s\ vegheze în mod scrupulos ca privilegiile
acordate Moldovei [i Valahiei s\ nu fie înc\lcate în nici un chip de c\tre comandan]ii s\i de la
frontiere; s\ nu îng\duie nici un amestec din partea lor în treburile celor dou\ provincii [i s\
împiedice orice incursiune a persoanelor riverane de pe malul drept al Dun\rii pe teritoriul
valah [i moldovenesc.
Vor fi considerate ca f\când parte integrant\ din acest teritoriu toate insulele al\turate
malului stâng al Dun\rii, iar [analul (Thalweg) acestui fluviu va alc\tui limita celor dou\
principate de la intrarea sa în statele otomane pân\ la confluen]a sa cu Prutul.
Ora[ele turce[ti a[ezate pe malul stâng al Dun\rii, ca [i teritoriile lor (raiale) vor fi înapoiate
Valahiei, pentru a se uni de acum înainte cu acest principat, [i fortifica]iile existente mai
înainte pe acest mal nu vor mai putea fi niciodat\ ref\cute.
Musulmanii care de]in bunuri imobile dobândite nu prin uzurparea drepturilor unor
particulari, fie chiar în aceste ora[e, fie în orice alt punct al malului stâng al Dun\rii, vor fi
obliga]i s\ le vând\ indigenilor într-un r\stimp de optsprezece luni.
Sublima Poart\, însufle]it\ de dorin]a sincer\ de a le procura celor dou\ principate toat\
bun\starea de care se pot bucura ele [i informat\ de abuzurile [i jignirile care se s\vâr[esc
acolo cu prilejul strângerii diferitelor provizii impuse de consum la Constantinopol, de
aprovizionarea fort\re]elor situate pe Dun\re [i de nevoile arsenalului, renun]\ în întregime [i
complet la dreptul s\u în aceast\ privin]\.
În consecin]\, Valahia [i Moldova vor fi dispensate pentru totdeauna de a furniza grânele [i
alte m\rfuri de consum, oile [i lemnul de construc]ie pe care erau obligate s\ le livreze mai înainte.
De asemenea, nu li se va cere acestor provincii, în nici un caz, muncitori pentru lucr\rile
de fortifica]ii [i nici o alt\ corvoad\, de orice fel ar fi ea.
Dar, în scopul de a desp\gubi tezaurul imperial de pierderile pe care aceast\ renun]are
total\ la drepturile sale i le-ar putea aduce, independent de tributul anual pe care cele dou\
principate trebuie s\-l pl\teasc\ Sublimei Por]i sub denumirea de haraci, de idie [i de
rechiabie (dup\ con]inutul hati[erifurilor din 1802), Moldova [i Valahia vor pl\ti fiecare anual
Sublimei Por]i, sub form\ de compensa]ie, o sum\ de bani a c\rei m\rime va fi determinat\
ulterior de comun acord.
(Rela]iile interna]ionale, p. 284–287)
Conven]ia de la Balta Liman (1849)
Art. I. Date fiind circumstan]ele excep]ionale provocate de ultimele evenimente cele dou\
cur]i imperiale au convenit c\, în loc s\ urm\reasc\ modul stabilit prin regulamentul din 1831
1 Locuitor al unui comitat.
2 Palocak, în maghiar\, în original.
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de alegere a hospodarilor Moldovei [i Valahiei, ace[ti înal]i func]ionari vor fi numi]i de
Maiestatea Sa Sultanul, de data aceasta dup\ un mod special, asupra c\ruia cele dou\ cur]i
au c\zut de acord, cu scopul de a încredin]a administrarea acestor provincii celor mai demni
candida]i care se bucur\ de cel mai bun renume în fa]a compatrio]ilor lor.
Tot numai de date aceasta, cei doi hospodari vor fi numi]i decât pentru [apte ani, cele
dou\ cur]i rezervându-[i dreptul, cu un an înainte de expirarea termenului fixat prin
prezenta tranzac]ie, s\ ia în considera]ie starea intern\ a Principatelor [i serviciilor pe care
le vor fi adus cei doi hospodari pentru a se pronun]a de comun acord asupra hot\rârilor
ulterioare.
Art. II. Regulamentul organic acordat Principatelor în 1831 va r\mâne în vigoare în afara
schimb\rilor [i modific\rilor pe care experien]a le-a dovedit necesare, îndeosebi în ceea ce
prive[te adun\rile ordinare [i extraordinare ale boierilor, în modul de alegere [i alc\tuire urmat
pân\ acum; întrucât aceste adun\ri au dat na[tere, [i nu o dat\, la conflicte jalnice [i chiar la
acte de nesupunere v\dit\, convocarea lor va r\mâne în suspensie; iar cele dou\ cur]i î[i
rezerv\ dreptul s\ se în]eleag\ asupra restabilirii lor pe baze combinate cu toat\ maturitatea
cerut\ în momentul în care ele vor socoti c\ aceasta poate fi accentuat f\r\ nici un
inconvenient pentru men]inerea lini[tii publice în Principate.
Func]iile lor deliberative vor fi încredin]ate, în mod provizoriu, unor sfaturi sau divane
ad-hoc, formate din boierii cei mai notabili [i cei mai demni de încredere, ca [i din câ]iva
membri ai clerului superior.
Principalele atribu]ii ale acestor sfaturi vor fi a[ezarea impozitelor [i examinarea bugetului
anual în cele dou\ provincii.
(Rela]iile interna]ionale, p. 326–327)
Tratatul de Pace de la Paris (1856) — prevederile referitoare la Principatele Române
Art. 22. }\rile române (sic!) [i Moldova se vor bucura [i pe viitor, sub suzeranitatea Înaltei
Por]i [i sub chez\[ia puterilor tocmitoare1, de drepturile [i scutelile ce au.
Nici una din puterile cheza[e nu va putea s\ aib\ în parte ocrotire asupra acestor ]\ri;
asemenea nu se poate îng\dui ca s\ se amestece cineva în treburile din\untru.
Art. 23. Înalta Poart\ se îndatoreaz\ a p\stra ziselor ]\ri o obl\duire neatârnat\ [i
na]ional\, precum [i deplina slobozenie de religie, legi, nego] [i plutire.
Legile [i întocmirile de ast\zi se vor schimba.
Spre a se întocmi o deplin\ în]elegere asupra acestei schimb\ri, se va întocmi o comisie
care se va aduna la Bucure[ti cu un comisar al Înaltei Por]i [i despre a c\rei alc\tuire puterile
tocmitoare se vor în]elege între dânsele.
Îns\rcinarea acestei comisii va fi de a cerceta [i a afla starea de ast\zi a ]\rilor numite [i
de a ar\ta temeiurile viitoarei lor întocmiri.
Art. 24. Sultanul f\g\duie[te c\ va chema îndat\, în fiecare din aceste dou\ ]\ri, o
adunare într-adins pentru aceasta (ad-hoc) alc\tuit\ din înf\]i[\torii tuturor intereselor [i
tuturor st\rilor de oameni ale neamului.
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Aceste adun\ri vor fi chemate pentru sfâr[itul de a da pe fa]\ dorin]ele poporului asupra
chipului de întocmire hot\râtoare a ]\rilor lor.
Congresul va regula cum trebuie s\ se în]eleag\ comisia cu aceste adun\ri.
Art. 25. Comisia, luând în b\gare de seam\ p\rerea celor dou\ adun\ri, va trimite f\r\
întârziere la scaunul de ast\zi al Congresului lucr\rile sale.
În]elegerea hot\râtoare despre aceasta cu puterea suzeran\ se va a[terne în scris, într-o
lovitur\ încheiat\ la Paris între p\r]ile tocmitoare; [i un hati[erif, potrivit acestei învoieli, va
hot\rî des\vâr[it noua stare a acestor ]\ri, care pe viitor vor fi puse sub chez\[ia tuturor
puterilor isc\lite în tratat.
Art. 26. S-a primit de to]i ca ]\rile române s\ aib\ o[tire na]ional\ pentru siguran]a
din\untru [i a grani]elor.
Nici o piedic\ nu se va putea pune m\surilor neobi[nuite de ap\rare pe care, în unire cu
Înalta Poart\, aceste ]\ri vor fi chemate a lua spre a respinge orice n\v\lire str\in\.
Art. 27. Dac\ lini[tea din\untrul ]\rilor acestea va fi amenin]at\, Înalta Poart\ se va
în]elege cu celelalte puteri tocmitoare asupra m\surilor ce ar trebui ca s\ se ia spre a
restatornici sau a p\stra lini[tea.
Nici una din puteri nu poate, mai înainte de a se în]elege cu celelalte, s\ intre cu arme în
aceste ]\ri.
(Rela]iile interna]ionale, p. 330–331)

1 În 1821, locotenent-colonel I.P. Liprandi era [eful serviciului de informa]ii [i contra-informa]ii al diviziei a 16-a de

infanterie rus\ cu sediul la Chi[in\u. În aceast\ calitate, el a îndeplinit diverse misiuni cu privire la supravegherea
eteri[tilor [i moldovenilor refugia]i în Basarabia, mi[c\rile trupelor turce[ti în Principate, descrierea grani]elor
ruso–turce [i a fort\re]elor din Balcani. Cunoscând numeroase limbi str\ine, printre care româna [i greaca, Liprandi
a desf\[urat o intens\ activitate de spionaj în timpul evenimentelor din 1821. Textul de fa]\ face parte dintr-un
raport trimis în capitala Imperiului rus.
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IX. O LUME ~N MI{CARE.
NA}IUNE {I POLITIC| ~N SECOLELE XVIII–XIX
Actul de unire cu Roma semnat de clericii ortodoc[i reuni]i la sinodul de la
Alba-Iulia (1698)
„Noi mai jos scri[ii Vl\dica, Protopopii [i Popii bisericilor române[ti, d\m în [tire tuturor c\rora
se cuvine, mai vârtos }\rii Ardealului. Judecând schimbarea acestei lumi în[el\toare [i nestarea
[i nepierirea sufletelor, c\rora în m\sur\ mai mare trebuie a fi decât toate, din bun\ voia noastr\ ne unim cu biserica Romei cea catoliceasc\ [i ne m\rturisim a fi m\dularele acestei Biserici
sfinte catolice[ti a Romei, prin aceast\ carte de m\rturie a noastr\ [i cu acele privileghiomuri
voim s\ tr\im, cum tr\iesc m\dularele [i popii acestei Biserici sfinte, precum În\l]ia Sa Împ\ratul
[i coronatul Craiul nostru în milostenia decretumului În\l]iei Sale ne face p\rta[i. Care mil\ a
În\l]iei Sale nevrând a o lep\da, cum se cade credincio[ilor În\l]iei Sale, aceast\ carte de
m\rturie [i În\l]imii Sale [i }\rii Ardealului o d\m înainte, pentru care mai mare t\rie d\m [i
scrisorile mâinilor noastre. Se a dat la B\lgrad în anii Domnului 1698 în 7 zile a lui Octomvrie.
Îns\ întru acesta chip ne unim [i ne m\rturisim a fi m\dularele sfintei catolice[ti biserici a
Romei, cum pre noi [i r\m\[i]ele noastre din obiceiurile bisericii noastre a r\s\ritului s\ nu ne
cl\teasc\, ci toate ceremoniile, s\rb\torile, posturile, cum pân\ acuma, a[a [i de acum înainte,
s\ fim slobozi a le ]ine dup\ c\lindarul vechi. {i pe cinstitul vl\dica al nostru Athanasie, nime
pân\ la moartea Sfin]iei Sale s\ nu aib\ putere a-l cl\ti din scaunul Sfin]iei Sale. Ci tocmai de
i s-ar întâmpla moarte, s\ stee în voia soborului pre cine ar alege s\ fie vl\dic\, pre care Sfin]ia
Sa Papa [i În\l]atul Împ\rat s\-l înt\reasc\ [i Patriarhul de subt biruin]a În\l]iei Sale s\-l
hirotoneasc\. {i dreg\toriilor protopopilor, carii sunt [i vor fi, nici într-un feliu de lucru nime s\
nu se mestece, ci s\ se ]ie, cum [i pân\ acuma. Iar de nu ne vor l\sa pre noi [i pre r\m\[i]ele
noastre într-aceast\ a[ezare, pece]ile [i isc\liturile noastre, care am dat, s\ n-aib\ nici o t\rie.
Care lucru l-am înt\rit cu pecetea mitropoliei noastre pentru mai mare m\rturie.
Urmeaz\ pecetea mitropoliei. Iar la sfâr[it:
{i a[e ne unim ace[ti ce-s scri[i mai sus, cum toat\ legea noastr\, slujba bisericii [i
c\rindariul, liturghia [i posturile [i darul nostru s\ stea pre loc, iar\ de n-ar stea pre loc
acelea, nici aceste pece]i s\ n-aib\ nice o t\rie asupra noastr\ [i Vl\dica nostru Athanasie s\
fie în cap [i nime s\ nu-l h\rbut\luiasc\.“
(Ioan Lupa[, Documente istorice transilv\nene, vol. I (1599–1699), Cluj, 1940, doc. 198,
p. 464–465)
Nota Bene: Documentul cuprinde [ase pagini. Pe prima este declara]ia de unire scris\ cu caractere
chirilice [i autentificat\ cu sigiliul mitropoliei (textul de mai sus), pe a doua este o declara]ie asem\n\toare,
dar în limba latin\ f\r\ semn\turi, iar pe paginile 3–5 se afl\ semn\turile protopopilor. Unii istorici au contestat valabilitatea juridic\, considerând c\ „actul […] înseamn\ o grosolan\ denaturare a adev\rului
istoric. Redactarea textelor românesc [i latinesc de declara]ie dup\ ob]inerea semn\turilor pentru a forma
un act autentic [i unic este o în[elare a bunei credin]e a semnatarilor, deci un fals s\vâr[it cu inten]ia de
a ne face s\ credem c\ avem în fa]\ o declara]ie autentic\ a reprezentan]ilor bisericii române[ti: (Silviu
Dragomir, Românii din Transilvania [i unirea cu biserica Romei, în „Studii [i materiale de istorie medie“,
Bucure[ti, an 1959, vol. III, p. 336–337). Totu[i, David Prodan (Supplex Libbelus Valachorum, Bucure[ti,
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1984, p. 139–140) folose[te acest text f\r\ a-i contesta valabilitatea, definindu-l f\r\ echivoc drept „actul
unirii“; de altfel, nici în epoc\ semnatarii actului nu s-au dezis de acesta.

Românii bra[oveni se opun Unirii cu Roma (1700)
Sfânt s\bor mare, carele iaste în Ardeal, [i cinsi]i domni, care v\ afla]i îndirept\tori ]\rii
ace[tilea [i nou\.
Iar noi, ora[ul {cheii, care ne afl\m locuitori lâng\ cetatea Bra[ovului, dup\ porunca
p\rintelui vl\dic\i, am ascultat [i am trimis din preo]ii no[tri acolo la s\bor [i cu gocimanii
no[tri [i cu al]i b\trâni, ca s\ nu c\lc\m poruncile p\rintelui. Iar pentru oarecare cuvinte, ce
s\ aud printre oameni pentru p\rintele vl\dica, cum c\ s-au plecat spre partea bisericii
Apusului [i au l\sat a R\s\ritului, s\ fie Sfin]iia Sa s\n\tos, slobod iaste tot omul a face ce va
vrea. Iar noi numai aceasta care am avut, aceia vom ]inea. De biserica R\s\ritului noi nu ne
vom desp\r]i, precum [i înaintea nemi[ilor ]\rii credin]\ ne-am dat1, c\ noi alt\ lege nu vom
lua, nici nu vom primi m\car, ce are fi. Iar noi de am afla pe vreun preot de ai no[tri îmblând
într-acele lucruri a legii mestecând, unul ca acela preot nu-l vom primi, nici îl vom ]ine s\ ne
fie preot, ci va fi lipsit de ora[ul nostru [i de bisereca noastr\.
Pentru care am înt\rit scrisoarea noastr\ cu pecetea cinsti]ilor [i lumina]ilor domnilor }\rei
Ardealului [i a toate laturilor, pentru c\ a[a m\rturisim cu sufletele noastre, pân' la ceasul
mor]ii noastre.
(Sterie Stinghe (ed.), Documente privitoare la trecutul românilor din {chei (1700–1783),
Bra[ov, 1901, p. 5–6, doc. 3)
Dieta Transilvaniei despre Unirea cu Biserica Romei (1701)
„De acestea este [i afacerea popilor români, despre care s\ spun\ oricine cu con[tiin]\
curat\ [cu] ce au folosit atât de mult ]\rii, cât [i religiei catolice — a c\rei propagare se
inten]ionase; din contr\, aceast\ ]ar\ sufer\ o daun\ public\ cumplit\, din cauz\ c\
contribu]iunea ce pl\teau ei [preo]ii uni]i] pân\ acum este o sarcin\ ce se urca cel pu]in la
8000 de florini pe an, care se încarc\ pe umerii altor oameni buni. Jurisdic]iunea comitatelor
[i a districtelor este tulburat\. Legile scrise despre aceast\ na]iune se caseaz\ [i violeaz\, [i s\
dea bunul Dumnezeu ca nu cumva na]iunea aceasta barbar\ [i produc\toare de prunci, dup\
un timp oarecare, s\ se înal]e spre a r\sturna pe celelalte na]iuni; încât pentru interesele
private ale domnilor de p\mânt, [tie [i simte fiecare câte daune [i injurii sufer\ aceia.“
(Gheorghe Bari], P\r]i alese din istoria Transilvaniei. Pe dou\ sute de ani în urm\, ed. II,
vol. I, Bra[ov, 1993, p. 259)
Supplex Libellus al lui Inochentie Micu (1743)2
Carte preasupus\ a plângerilor clerului [i poporului român unit din Transilvania [i din
p\r]ile reîncorporate ei, pentru remedii potrivite [i pentru consolare, adus\ în fa]a tronului
Preasfintei Majest\]i Regale a Ungariei [i Boemiei, în genunchi. […]
De altminteri, na]iunea noastr\ dup\ intrarea ei cu Traian în aceast\ Dacie, a fost oprimat\
1 Anafora — raport.
2 Madele — pricini.
3 Poslu[nici, scutelnici — categorii de ]\rani care nu pl\tesc dare c\tre stat.
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în diferite feluri de vicisitudinile diferitelor timpuri. […] Chiar principii care au domnit în
secolele anterioare, luând în considerare binevoitoare utilitatea na]iunii pentru bunul public [i
pentru conservarea [i ap\rarea patriei, au hot\rât s\ le l\rgeasc\ un oarecare favor [i s\ le
împ\rt\[easc\ echitabil, precum Prea Înaltul Principe al Ardealului Aca]iu Barcsai, a d\ruit
clerul nostru valah pe veci cu imunitate de la plata decimelor, nonelor [i alte asemenea d\ri
[i pl\]i. […]
Cerem:
1. Persoanele noastre ecleziastice, f\r\ cercetarea episcopului, s\ nu fie închise [i
anchetate la o pur\ suspiciune, s\ nu fie citate la forurile seculare, s\ nu fie p\gubite [i
amendate; s\ nu se amestece nimeni în familiile [i bunurile lor, ci s\-i urm\reasc\ în forul
competent juridic [i s\ nu fie constrân[i la decime sau alte p\r]i. De asemenea, bunurile
bisericilor s\ nu fie profanate.
2. Chiar bisericile noastre s\ fie considerate ca loc de refugiu sau azil.
3. Onorariile, taxele [i alte pl\]i interzise în diplomele care ne-au fost acordate s\ nu fie
încasate de la preo]ii uni]i. […]
4. Deoarece nu s-a avut grij\ de por]ia canonic\ [i de fundusuri interne sau externe2
pentru bisericile noastre, parohilor no[tri s\ le fie atribuite o por]ie canonic\, iar p\mânturile,
pe care preo]ii le de]in cu drept succesoral, de cump\rare sau de ipotec\, s\ fie considerate
ca p\mânturi biserice[ti [i s\ fie imune de pl\]i ca [i pân\ acuma. […]
6. Chiar na]iunea noastr\, s\ fie declarat\ drept a patra na]iune recept\ în Transilvania [i
în p\r]ile alipite ei, printr-o diplom\. La guvern [i la stat s\ fie admis\, s\ aib\ vot în
provincie, s\ aib\ func]ii [i beneficii la fel ca alte recepte, s\ fie participant\. Decimele [i alte
venituri parohiale ale lor s\ nu fie constrâns\ s\ le presteze unor str\ini de religia lor, care nu
le fac nici un serviciu duhovnicesc, potrivit mult citatului decret leopoldin, astfel ca preotul
catolic s\ dea la catolici etc. Fiii românilor no[tri s\ nu fie opri]i de la a merge la [coal\. […]
8. Articolele, edictele [i alte statute f\cute împotriva noastr\ înainte de unire s\ fie
declarate casate [i abolite.
(David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria form\rii na]iunii române,
Bucure[ti, Edit. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1984, p. 435–454)
Mi[c\rile pro-ortodoxe din Transilvania — comentariul împ\r\tesei Maria
Terezia (1746)
S-ar fi putut pune stavil\ cu u[urin]\ [i s\ fie împiedicate [mi[c\rile], dac\ voi, Guberniul
nostru regesc [...] v-a]i fi str\duit s\-i aduce]i din nou sub ascultare [i, de asemenea, dac\
v-a]i fi folosit cu d\rnicie grija [i str\daniile voastre pentru împiedicarea acestora. Îns\ este cu
totul de mirare c\ în vremea în care acel am\gitor [Visarion2] [i ortacii lui au stârnit în plebea
român\ atâtea turbur\ri [i s-au f\cut atâtea abuzuri de c\tre schismatici împotriva preo]ilor
uni]i, nici unul dintre f\pta[ii atâtor [i atât de mari silnicii, de fapt cunoscute vou\, n-a fost
pedepsit [i nici nu s-a dat nici m\car cea mai mic\ satisfac]ie vreuneia dintre fe]ele biserice[ti
unite care au fost lovite, jefuite [i biciuite, fapt care constituie neglijarea curat\ a drept\]ii. […]
1 Simpli.

184

Preo]ilor uni]i care prin puterea privilegiilor [i hot\rârilor nu de mult înt\rite de noi [i f\cute
cunoscute în acel principat [al Transilvaniei] f\r\ a se împotrivi cineva, se bucur\ de acelea[i
drepturi ca [i preo]ii catolici. […]
{i chiar din cercetarea pricinilor politice, este primejdios c\ între schismatici sunt popi [i
c\lug\ri din Muntenia [i Moldova [i poate [i propov\duitori [i vagabonzi din alte provincii
turce[ti. V\ ve]i îngriji ca oamenii de teapa lor s\ fie c\uta]i cu grij\ [i s\ fie alunga]i pe rând
din acea provincie foarte învecinat\ [i s\-i preveni]i c\ dac\ vor ap\rea din nou, ca pe unii care
dispre]uiesc poruncile rege[ti [i le încalc\, vor fi prin[i pe dat\ spre a fi pedepsi]i cu asprime
printr-o pedeaps\ pe loc. Iar pentru popii acestora care sunt n\scu]i în Transilvania [i au primit sfintele daruri de la episcopul unit, apoi s-au r\spopit [i au avut grij\ s\ se str\mute fie în
Moldova, fie în Muntenia, […] [trebuie] a fi opri]i cu mare grij\ în viitor, ca nu cumva s\
îndr\zneasc\ s\ fac\ slujbe sau liturghii în Transilvania, a împ\r]i cele sfinte sau s\
îndeplineasc\ vreo alt\ slujb\ bisericeasc\, sub amenin]area cu pedeapsa aspr\. […]
Veni]ii de rit grecesc care sunt fiii bisericii catolice [i sunt deosebi]i numai în ceea ce
prive[te ritul, care rit grecesc al uni]ilor îl consider\m sfânt [i de aceea vrem s\ fie p\strat [i
ocrotit. Pe de alt\ parte, nu avem de gând [i nici nu am avut vreodat\ a schimba ritul grecesc
în rit latin [i nici nu inten]ion\m s\ for]\m pe vreunul dintre ace[tia s\-[i p\r\seasc\ ritul
str\vechi...
(George Bari], P\r]i alese din istoria Transilvaniei. Pe dou\ sute de ani în urm\, ed. II,
vol. I, Bra[ov, 1993, p. 722–724)
Ac]iunile anti-ortodoxe ale armatei austriece — ordin al c\pitanului Nicolae
Bethlen c\tre comandan]ii militari din }ara Oltului (1761)
M\n\stirile din lemn s\ fie arse pretutindeni, cele de piatr\ s\ se distrug\ [i s\ se fac\
raport Excelen]ei sale generalului [von Buccow] atât despre restituirea bisericilor [c\tre grecocatolici], cât [i despre demolarea m\n\stirilor. Iar dac\ cineva s-ar opune în mod temerar
preaînaltei porunci regale […], s\ fie pedepsit negre[it cu moartea prin spânzur\toare sau prin
pierderea capului, ca unii care dispre]uiesc poruncile rege[ti [i tulbur\ pacea [i ordinea public\. […]
(Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. II,
Sibiu, 1930, p. 240)
Nota Bene: Aceste ac]iuni au fost patronate de generalul Adolf von Buccow, numit comandant militar al Transilvaniei cu scopul de a restabili autoritatea de stat, dup\ dezordinile produse de mi[c\rile
pro-ortodoxe. Activitatea lui — extrem de brutal\ fat\ de orice opozi]ie antihabsburgic\ — a început în
vara anului 1761, continuând [i în anii urm\tori.

Iluminism [i rede[teptare na]ional\
A. Sa[ii — Invita]ie pentru o societate literar\ transilv\nean\ (1785)
Dorin]a de a r\spândi lumin\ [i l\murire, de a stârpi prejudec\]i devenite cinstite prin
vechime, de a înviora industria, de a trezi din somn b\rba]ii tineri, ale c\ror talente pot fi
folositoare patriei, aceast\ dorin]\ îndelungat\, demn\ de un patriot [i un prieten al
oamenilor, a fost cea care a ini]iat în preafericitul nostru episcop, Excelen]a sa domnul
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conte Ignaz de Báttyán, consilier cezaro-cr\iesc de stat [i al Guberniului Transilvaniei, gândul s\ uneasc\ câ]iva oameni lumina]i [i prieteni ai [tiin]elor, într-un fel de societate literar\. […]
Transilvania are avantaje fa]\ de cele mai multe ]\ri din Europa. Ea pretinde deja de mult
s\ salveze cinstea sa înaintea str\in\t\]ii, care, de mai multe ori, cu atât dispre] necuvenit se
uit\ la acest col] de grani]\ al lumii gânditoare. Unde se mai g\se[te o astfel de bog\]ie a
naturii, concentrat\ într-un spa]iu atât de îngust? […]
Poate r\ceala de pân\ acum a c\rturarilor no[tri pentru aceste bog\]ii poate fi atribuit\
exclusiv lipsei unui punct de asociere.
Scopul principal al societ\]ii ca atare este r\spândirea ilumin\rii, îndeosebi unu —
iluminarea istoriei prin documente [i geografiei Ungariei [i Transilvaniei [i doi — prelucrarea
istoriei naturale a Transilvaniei.
Patria va fi acum obiect principal al activit\]ilor societ\]ii, de aceea aceast\ Societate va
prelucra cu sârguin]\ comun\, atât o descriere fizico-geografic\ a Transilvaniei, cât [i o istorie
complet\ a acestei ]\ri. Fiecare perioad\ va reprezenta o imagine fidel\ a moravurilor,
obiceiurilor, legilor, locuitorilor, a progresului lor treptat în cultur\, [tiin]\ [i în arte [i a situa]iei
ei politice [i ecleziastice etc.
Deoarece aceste lucr\ri dep\[esc puterea unui singur om, membrii societ\]ii vor strânge
materialele pentru aceast\ [activitate] în mod comun. Din aceste fragmente, pe urm\, doi
membrii pe care societatea îi va g\si capabili pentru aceast\ munc\, vor face dou\ lucr\ri, o
Geografie [i o Istorie a Transilvaniei. […]
Oare o societate în devenire, între atât de multele surori mai puternice, poate s\ primeasc\
sprijin [i s\ se dezvolte? Oare c\rturarii no[tri de aici vor avea suficient\ lep\dare de sine
s\-[i pun\ for]ele mai degrab\ pentru o societate necunoscut\ decât s\ tânjeasc\ dup\ faima
de a-[i vedea numele lor în str\in\tate, într-un rând str\lucit de nume mari? Oare sârguin]a
pentru cinstea [tiin]elor va determina c\rturarii str\ini s\ r\spândeasc\ [[tiin]a] într-o
provincie îndep\rtat\, care le este, într-adev\r, indiferent\?
Pentru r\spunsul la aceste întreb\ri Societatea îl cere de la to]i prietenii [tiin]elor.
(Carl Göllner, Heinz St\nescu, Aufklärung Schrifttum der Siebenbürgen Sachsen und

Banaten Schwaben, Bucure[ti, Edit. Kriterion, 1974, p. 318–320)
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B. Maghiarii — Schi]\ despre fondarea Asocia]iei Ardelene de Cultivare a Limbii
Maghiare (1791)
Înalte ordine,
Patria noastr\ mam\, Ungaria nobil\, printre rezultatele [i dobândirile mai multor altor ]\ri
importante, se poate vedea c\ a dobândit dou\ dintre ele, chiar dac\ la prima vedere sunt
pu]in minunate: unul e acel lucru c\ un ungur umbl\ în haine ungure[ti [i al doilea e acela c\
acelora[i unguri li s-a fondat o Societate Ardelean\ de Cultivare a Limbii Maghiare. […]
Amintesc cel pu]in dou\ motive pentru care era nevoie de ea:
În primul rând: cine a avut posibilitatea s\ r\t\ceasc\ în toate p\r]ile Ardealului [i Ungariei
[i s\ aib\ aten]ie asupra pronun]iei maghiare [i asupra unor expresii, î[i aminte[te bine c\
exist\ mari diferen]e între diversele provincii [i comune ale acestor dou\ ]\ri în ceea ce
prive[te vorbirea maghiar\. Pe un secui, pe un maghiar comitatens1, pe unul din zona Tisei [i
pe unul de dincolo de Dun\re care nu a plecat din patria lui, îl poate u[or recunoa[te chiar [i
dup\ limba lui.
Aceste deosebiri au crescut tot mai mult cu diferitele neamuri cucerite sau oaspete:
slovaci, sârbi, ru[i, unguri din nord2, români, germani, cumani amesteca]i cu neamul nostru;
mai nou, în mod obi[nuit, în amândou\ patriile, limba german\ a intrat în obicei, c\ aceia
dintre noi care pot vorbi nem]e[te fac din acest lucru un fapt superior [i nu numai caut\ orice
ocazie s\ arate în public aceste însu[iri [i a vorbi nem]e[te, ci [i atunci când gr\iau ungure[te,
stricau inten]ionat limba maghiar\ curat\ [i feciorelnic\ [i fie amestecau cuvinte nem]e[ti între
cele maghiare, fie stricau topica limbii, înlocuind-o cu cea nem]easc\: d\deau cel pu]in accent
german cuvintelor lor.
Îns\ aceast\ ne[tiin]\ a limbii materne, dac\ trebuie s\ spun adev\rul, nu e numai la st\rile
cele mai înalte [i mai nobile, pe care modul de educa]ie [i alte mai multe cauze pot s\ o scuze,
ci [i în general. Iar cine a citit c\r]i maghiare diferite, ap\rute de curând, a putut s\ bage de
seam\ c\ acestea nu sunt scrise de duci, grofi [con]i] sau baroni, s\ nu spun mai mult, ci de
domnii merituo[i, nobili de rang mai înalt sau mai mic [i de preo]i, c\rturari în]elep]i. Semnul
de recunoa[tere al unei c\r]i frumoase este acela c\ se cite[te pl\cut, dulce [i cursiv;
mâncarea st\ în fa]a omului [i nu poate l\sa cartea din mân\; nu poate s\ m\nânce m\rul [i
din cauza ei amân\ treburile. În schimb, la c\r]ile maghiare mai noi, cu excep]ia unor c\r]i
foarte merituoase, într-atâta sunt de pu]in pl\cute [i u[or de citit, ca [i cum omul ar t\ia
lemne, a[a trebuie s\ te for]ezi [i s\ transpiri, dac\ vrei s\ le cite[ti pân\ la cap\t. În locul
minun\]iei, cititorul se chinuie[te în fiecare moment cu plictiseala. Scriitorii nu cunosc întru
totul natura limbii. […]
Al doilea motiv care cultivarea limbii [i spre scopul acesta este nevoie de o asocia]ie este
iluminarea. Nu se poate în nici un chip s\ vin\ iluminarea unui neam decât pe calea limbii
acelui neam. Ce poate s\ zic\ omul, dac\ vrea s\ spun\, altceva dac\ nu ceea ce deja pân\
acum al]ii de mai multe ori au spus astfel, c\ pentru c\ totu[i exist\ din aceia care nu accept\,
nu se poate spune din nou c\ începând de la egipteni, care sunt considera]i aproape primii în
ordinea ilumin\rii, pân\ la puternica na]iune german\, care se num\r\ printre cele mai tinere
toate na]iunile de pân\ acum luminate s-au luminat dac\ nu întru totul, dar direct se poate
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mul]umi cultiv\rii limbii materne.
(Jancso Elemér, Az Erdély Magyar Nyelvmüvelö Társaság Iratai, Bucure[ti, Edit. Kriterion,
1955, p. 93–95)
C. Românii — Petru Maior despre importan]a cunoa[terii trecutului în formarea
cet\]enilor (1812)
Zburdare a[a nedumerit\ în mul]i din cei str\ini scriitori este de a vomi cu condeiul asupra
românilor, str\nepo]ii romanilor celor vechi, orice le [opte[te lor spiritul acela, care mai de
mult spre aceea îi înt\rât\ pe barbari, ca pe români sau ca pe domnii lor s\-i urasc\ sau lor ca
prea vitejilor biruitori a toat\ lumea s\ le pismuiasc\: cât [i când f\r\ de nici o dovad\
iscodesc ceva sau [i minciuni apriate spun asupra românilor, înc\ socotesc c\ lumea toat\ e
datoare s\ cread\ n\lucirilor lor: ba de o bucat\ de timp, precum m\gariul pe m\gariu
scarpin\, a[a unii de la al]ii împrumutând def\im\rile, f\r\ de nici o cercare a adev\rului, din
nou le dau la stamp\: [i cu cât românii mai adânc tac, nemica r\spunzând nedrep]ilor
def\im\tori, cu atâta ei mai vârtos se împulp\ pre romani a-i mic[ora [i cu volnicie a-i batjocuri.
Cugetul meu este […] ca v\zând românii din ce vi]\ str\lucit\ sunt pr\si]i, to]i s\ se
îndemne str\mo[ilor lor întru omenie [i în buna cuviin]\ a le urma, adec\ c\tre împ\ratul lor
al Austriei s\ fie cu credin]\, c\tre patria lor cu cucerie, c\tre domnii locurilor cu ascultare,
c\tre tot deaproapele cu dragoste; [i pre sine întru toate puterile sufletului cu nevoin]\ s\ se
deplineasc\; […] a[a to]i s\ se fac\ cet\]eni patriei folositori.
(Petru Maior, Istoria pentru începutul istoriei românilor în Dacia (1812), Ia[i, Edit. Junimea,
1990, p. 5–7)
Supplex Libellus Valachorum (1791)
Na]iunea român\ este cu mult cea mai veche dintre toate na]iunile Transilvaniei din vremea
noastr\, întrucât este un lucru sigur [i dovedit, pe temeiul m\rturiilor istorice, a unei tradi]ii niciodat\ întrerupte, a asem\n\rii limbii, datinilor [i obiceiurilor, c\ ea î[i trage originea de la coloniile
romane aduse la începutul secolului al doilea de c\tre împ\ratul Traian, în nenum\rate rânduri, în
Dacia, cu un num\r foarte mare de solda]i veterani, ca s\ apere provincia […]
Drept aceea, Na]iunea român\, rug\toare [i umil\, vine la tronul Majest\]ii Voastre, [i, cu
venera]ia [i supunerea cuvenit\, se roag\ [i cere urm\toarele:
1). Ca numirile odioase [i pline de ocar\: tolera]i, admi[i, nesocoti]i între St\ri [i altele de
acest fel, care […] au fost întip\rite f\r\ drept [i f\r\ lege [pe fruntea] na]iunii române, acum
s\ fie cu totul îndep\rtate, revocate [i desfiin]ate în chip public, ca nedemne [i nedrepte, [i
astfel, prin îndurarea Majest\]ii Voastre Preasacre, na]iunea român\ s\ fie repus\ în folosin]a
tuturor drepturilor civile [i regnicolare; în consecin]\
2). Na]iunii suplicante s\ i se restituie între na]iunile regnicolare acela[i loc pe care ea l-a
]inut, potrivit m\rturiei citate în cele de mai sus a Conventului Fericitei Fecioare din
Cluj-M\n\[tur, din anul 1437.
3). Clerul acestei na]iuni, credincios bisericii orientale, f\r\ discriminare, dac\ gânde[te sau
nu în toate la fel cu biserica occidental\, de asemenea [i nobilimea [i plebea, atât cea
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or\[eneasc\, cât [i cea rural\, s\ fie socotit\ [i tratat\ drept în acela[i fel ca [i clerul,
nobilimea [i plebea na]iunilor care alc\tuiesc sistemul uniunii [i s\ fie f\cut\ p\rta[\ la
acelea[i beneficii.
4). În comitate, scaune, districte [i comunit\]i or\[ene[ti, cu ocazia alegerii slujba[ilor [i a
deputa]ilor în Diet\, de asemenea când se întâmpl\ [s\ se fac\] numiri noi sau înaint\ri în
slujbe la dicasteriile aulice [i provinciale, s\ se procedeze în chip just la punerea în slujba, în
num\r propor]ional, a persoanelor din aceast\ na]iune.
5). Comitatele, scaunele, districtele, [i comunit\]ile or\[ene[ti în care românii întrec la
num\r celelalte na]iuni, s\-[i aib\ numirea [i de la români sau s\ poarte un nume mixt,
unguresc-românesc, s\sesc-românesc sau, în sfâr[it, înl\turându-se cu totul numirea luat\ de
la o na]iune sau alta, atât comitatele cât [i scaunele [i districtele s\-[i p\streze numai numele
acelea pe care [i pân\ acum îl purtaser\, dup\ râuri sau cet\]i, [i s\ se declare c\ to]i locuitorii
Principatului, f\r\ vreo deosebire de na]iune sau religie, trebuie s\ se foloseasc\ [i s\ se
bucure, dup\ starea [i condi]ia fiec\ruia, de acelea[i libert\]i [i beneficii [i s\ poarte acelea[i
sarcini, pe m\sura puterilor lor.
Din cele de mai sus se vede cu prisosin]\ c\ aceste cereri se sprijin\ pe echitatea natural\
[i pe principiile societ\]ii civile, precum [i pe pactele încheiate […].
[Semneaz\:] Mult umilii [i în veci credincio[ii supu[i, Clerul, Nobilimea, Starea militar\ [i
cea Or\[eneasc\ a întregii na]iuni române din Transilvania.
(David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria form\rii na]iunii române,
Bucure[ti, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1984, p. 469–480)
Analiza agentului rus Liprandi1 asupra declan[\rii Revolu]iei de la 1821
În cursul domniei lui Alexandru Su]u în }ara Româneasc\ [i mai ales în timpul bolii sale, la
sfâr[itul anului 1820, din nenum\ratele partide în care, în mod obi[nuit, erau împ\r]i]i
totdeauna boierii, s-au format trei partide principale.
Primul dintre acestea c\uta s\ câ[tige de partea sa pe celelalte [i, printr-un divan comun,
s\ intervin\ la Poart\ în vederea redobândirii drepturilor lor directe: s\ se admit\ ca domnul
s\ fie ales din sânul boierilor b\[tina[i ai }\rii Române[ti.
Al doilea partid, respingând aceasta, voia numai ca mitropolitul [i episcopii s\ nu fie numi]i
dintre greci.
În sfâr[it, al treilea, legat prin rela]ii de rudenie [i interes cu fanario]ii, se împotrivea cu
t\rie primelor dou\.
Acest din urm\ partid era mai puternic decât celelalte [i se înt\rea zi de zi.
Din cauza îns\ a invidiei [i îngâmf\rii înn\scute a boierilor, ei preferau cu to]ii s\ stea sub
jugul unui str\in, decât s\ vad\ pe unul dintre compatrio]i, sau pe o rud\ de a lor, devenind
cârmuitor [i astfel s\ fie sili]i s\-i s\rute caftanul [i mâna; de[i toate aceste obiceiuri erau
practicate foarte u[or fa]\ de oricine, de la care sperau numai c\ vor ob]ine un profit personal,
fie [i numai momentan. Pentru aceasta ei sacrific\ bucuros orice. Aici s-ar putea aduce mii de exemple.
Neavând nici o cultur\, Tudor era înzestrat cu o bun\ [i s\n\toas\ judecat\, fiind totodat\
[iret, îndr\zne] în fapte [i în expresiile sale [i — pe deasupra — înc\p\]ânat.
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Avea influen]\ asupra pandurilor [i se bucura de oarecare încredere în cercul s\u.
Nu a fost greu pentru boierii de a face pe Tudor s\ vorbeasc\ cu c\ldur\ despre starea
nenorocit\ a locuitorilor din Oltenia, care fuseser\ mai mult decât jefui]i de ispravnici [i de tot
felul de func]ionari, [i de a i se da s\ în]eleag\ atunci pe nesim]ite [i treptat c\, în condi]iile
actuale, numai o r\scoal\ general\ a poporului împotriva asupritorilor s\i poate da rezultatul
dorit [i îmbun\t\]i starea lor.
Atunci ad\ugau ei vom avea ocazia s\ înf\]i[\m Por]ii cauzele acestei r\scoale, punând
totul pe seama abuzurilor comise de fanario]i [i totodat\, pentru a o convinge mai temeinic,
vom c\uta s\-i ar\t\m [i viclenia lor fa]\ de ea.
(Documente privind istoria României. R\scoala din 1821, coord. A. O]etea, V, Bucure[ti,
1959, p. 265–266, 268)
Proclama]ia de la Pade[ (23 ianuarie 1821)
C\tr\ tot norodul omenesc din Bucure[ti [i din celelalte ora[e [i sate ale }\rii Române[ti,
mult\ s\n\tate!
Fra]ilor l\cuitori ai }\rii Române[ti, veri de ce neam ve]i fi!
Nici o pravil\ nu opre[te pe om de a întâmpina r\ul cu r\u! {arpele, când î]i ias\ înainte,
dai cu ciomagul de-l love[ti, ca s\-]i aperi via]a, care mai de multe ori nu s\ primejduie[te din
mu[carea lui!
Dar pre b\laurii care ne înghit de vii, c\peteniile noastre zic, atât cele bis\rice[ti, cât
[i cele politice[ti, pân\ când s\-i suferim a ne suge sângele din noi? Pân\ când s\ le fim
robi?
Daca r\ul nu este primit lui Dumnezeu, stric\torii f\c\torilor de r\u bun lucru fac înaintea
lui Dumnezeu! C\ bun este Dumnezeu [i ca s\ ne asem\n\m lui trebuie s\ facem bine! Iar
acesta nu se face pân\ nu s\ stric\ r\ul. Pân\ nu vine iarna, prim\var\ nu se face!
Au vrut Dumnezeu s\ se fac\ lumin\? Aceia s-au f\cut, dup\ ce au lipsit întunericul!
Vechilul lui Dumnezeu, prea puternicul nostru împ\rat, voie[te ca noi, ca ni[te credincio[i
ai lui, s\ tr\im bine. Dar nu ne las\ r\ul, ce ni-l pun peste cap c\peteniile noastre!
Veni]i dar, fra]ilor, cu to]ii, cu r\u s\ pierdem pe cei r\i, ca s\ ne fie nou\ bine! {i s\ se
aleag\ din c\peteniile noastre cei care pot s\ fie buni. Aceia sunt ai no[tri [i cu noi
dimpreun\ vor lucra binele, ca s\ le fie [i lor bine, precum ne sunt f\g\dui]i!
(Documente privind istoria României. R\scoala din 1821, coord. A. O]etea, I, Bucure[ti,
1959, p. 207)
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Cererile norodului rumânesc (februarie 1821)
Domnul ]\rii s\ nu aduc\ cu în\l]imea sa aicea în ]ar\ mai mul]i boieri greci decât patru,
adic\ un postelnic mare i un c\m\ra[ i un portar [i un gr\matic mare.
Toate scaunele arhiere[ti [i toate m\n\stirile ]\rii s\ fie ap\rate cu totul de c\tre c\lug\ri
greci, r\mâind pe sama ]\rii, precum este legat [i precum s\ coprinde în hati[eriful
r\posatului întru fericire împ\ratul sultan Selim din anul 1802.
Din [ase d\jdii, care s-au întocmit de c\tre m\ria sa domnul Caragea, dou\ s\ lipseasc\ cu
totul, iar patru s\ r\mâie dup\ aceia[i leg\tur\ socotindu-se pe trei luni, una.
Toate câte s-au întocmit [i s-au f\cut de c\tre r\posat întru fericire domnul Alexandru {u]u
s\ strice cu totul, [i s\ r\mâie to]i streinii [i toate cump\niile precum s-au întocmit de c\tre
m\ria sa domnul Caragea; cum [i toate ludile câte s-au mai ad\ogat pe la jude]e de c\tre
numitul domn Su]u s\ scaz\; iar anaforalile1 [i înt\ririle ce s-au f\cut de c\tre acel domn
asupra ar\tatelor madele2, în fa]a norodului, s\ arz\ toate; precum [i oieritul [i dijm\ritul [i
vin\riciu, s\ nu fie slobod a s\ mai ad\uga m\car un b\nu] piste leg\tura ce s-au f\cut de
c\tre domnul Caragea. […]
Toate dreg\toriile ]\rii, atât cele politice[ti, cât [i cele biserice[ti, de la cea mare pân\ la cea
mai mic\, s\ nu s\ mai orânduiasc\ prin dare de bani, pentru ca s\ poat\ lipsi jafurile din ]ar\.
Asemenea [i toate d\rile preo]e[ti s\ scaz\, dup\ cuviin]\. {i preo]i cu dare de bani s\ nu
mai fac\, ci numai care va fi destoinic [i unde face trebuin]\.
Zapcii prin pl\[i s\ nu fie slobod a s\ orândui câte doi, ci numai câte unul, [i acela s\ fie
p\mântean, [i prin chez\[ie c\ nu va face jaf.
Caftane cu bani s\ înceteze cu totul de a s\ mai face, ci numai dup\ slujb\.
Poslu[nicii3 s\ lipseasc\ cu totul, fiindc\ este numai un catahrisis al ]\rii [i folos al
jefuitorilor; precum [i to]i scutelnicii.
Dreg\toria sp\t\rii cei mari, dimpreun\ cu to]i dreg\torii [i to]i slujitorii sp\t\re[ti, s\
lipseasc\ cu totul, fiindc\ este de mare stric\ciune ]\rii, despre partea jafurilor, cu c\pit\niile
lor cele sp\t\re[ti.
}ara s\ fie volnic\ a-[ face [i a ]inea patru mii de osta[i panduri cu c\peteniile lor [i dou\
sute arn\u]i, scuti]i de toate d\rile, [i cu leaf\ u[oar\, a c\rora leaf\ s\ economiseasc\ din
veniturile m\n\stirilor.
Toate lefile streinilor s\ lipseasc\ cu totul.
To]i dreg\tori judec\toriilor [i ai calemurilor s\ împu]ineze, r\mâind numai precum au fost
în vechime; [i lefile s\ le fie u[oare.
Asemenea [i havaetu j\lbilor [i c\r]ilor de judecat\ s\ scaz\.
Pr\vilniceasca Condic\ a domnului Caragea s\ lipseasc\ cu totul, nefiind f\cut\ cu voin]a
a tot norodul; iar a domnului Ipsilant s\ r\mâie bun\ [i s\ urmeze.
(Documente privind istoria României. R\scoala din 1821, coord. A. O]etea), I, Bucure[ti,
1959, p. 272—273)
1 }ehuri — corpora]ii.
2 Fodine — mine.
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Europa ca model
A. Dinicu Golescu, Însemnare a c\l\toriei mele (1826)
De este slobod aceluia ce, umblând prin casele altora, s\ vaz\ [i s\ gândeasc\ la a sa,
slobod au fost [i mie, în toat\ c\l\toria ce s\ cuprind într-aceast\ c\rticic\, s\ gândesc nu la
casa, ci la patria mea. […]
{i de este s\dit\ fire[te în om pofta a avea orice lucru bun vede la altul [i f\r\ de a-l r\pi
de la acela, s\ s\ sileasc\, de nu îl are, s\-l câ[tige, iar de îl are r\u, s\-l prefac\ în bun, nu
poate nimeni, drept judecând, s\ m\ dojeneasc\, c\ci în toate pasurile mele nu am putut
dup\ orice vedere s\ nu îmi întorc c\tre dânsa ochii min]ii. […].
[În Austria] oamenii sunt vrednici [i to]i, în toate lucrurile lor, temeinici [i regula]i […].. Iar
aceia care sunt mai de[tepta]i, nelene[i [i vrednici, au [i stare de avere bun\, cum starea unui
c\rbunar locuitor la Baden, pe care sunt silit s\-i fac descrierea, ca s\ afle fie[cine ce va s\ zic\
un c\rbunar ce locuie[te într-un loc unde pravilele ajut\ pe fiecare om de a face stare, fie
numai vrednic…
[…] V\zând mâncarea, tacâmul mesei, nu ca de un c\rbunar, ci ca de un om cu avere, au
fost silit s\-l întrebe c\: „Numai f\când c\rbuni [i vânzându-i în Viena ai f\cut aceast\ stare?“
El i-au r\spuns c\ a[a, [i c\ pentru ce se mir\, c\ci un om muncind 40 de ani (fiind el de 65)
[i pl\tind împ\ratului cu orânduial\, adic\ nu mai mult dup\ cât se cuvine dup\ averea lui,
întru atâ]ia ani muncind, cum s\ nu fac\ stare? {i c\ pu]ine zile sunt de când au num\rat
20 000 de florini spre cump\rarea unui acaret pentru fiul s\u cel mare.
Vede]i, fra]ilor! Fericirea oamenilor celor pro[ti1, aceasta m\ sile[te s\ ar\t pricinile pentru
care birnicul }\rii Române[ti, care locuie[te într-acel bogat [i frumos p\mânt, este într-o
s\r\cie […] atât de mare, încât un str\in este peste putin]\ s\ cread\ aceast\ proast\ stare.
[…] O! cum îmi aduc aminte [i cum sunt silit s\ m\ spovedesc c\ sunt foarte gre[it! C\ci
eu nu numai c\ nu am f\cut nici un bine cât de mic patriei spre mul]umire c\ci au hr\nit, au
îmbog\]it, au cinstit pe p\rin]ii mei, mo[i [i str\mo[i, ci de la cea dintâi dreg\torie [i pân\ la
cea din urm\, n-am contenit luând d\ri nepr\vilnicite de la acest norod, care nu-[i are nici
hrana de toate zilele. Aceste toate v\zând c\ nu se mai urmeaz\ într-alt\ lume […].
Am zis pentru nedreptele d\ri ale norodului […] c\ se urc\ la o mare sum\.[…].
Dar eu gândesc c\ to]i fra]ii compatrio]i […] vremea este ca to]i de ob[te, de la cel mai
mare [i pân\ la cel mai mic, s\ hot\râm […] fiecare s\ slujeasc\ patriei dup\ cum slujesc în
toat\ Europa.
[…] Aceast\ mul]ime de fabrici sunt în toate ]inuturile europene[ti, c\ci cu aceste fabrici
fiecare st\pânire î[i folose[te norodul; de aceea fac felurimi de ajutoare acelora ce întemeiaz\
fabrici, iar nu dimpotriv\, s\ le ia domnii bani pentru c\ au fabrici.
Mare pagub\ este pentru o ]ar\ de a-[i scoate tot materialul nefabricarisit, vânzându-l în
alte ]\ri cu un prost pre], [i apoi s\ îl cumpere iar\[i cu un pre] de 30 de ori mai mare! […].
{i c\ci n\dejdea este nedesp\r]it\ de omul ce se afl\ înc\ pe p\mânt, aceast\ n\dejde
având [i eu, m\ bucur n\d\jduind c\ negre[it va veni vreme întru care Patria mea, nu zic
pu]ini ani, s\ se asemuiasc\ întocmai cu ora[ele cele mari ce am v\zut […].
(Dinicu Golescu, Scrieri, Edi]ie îngrijit\, studiu introductive, note, comentarii, bibliografie,
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glosar, indice de Mircea Anghelescu, Editura Minerva, Bucure[ti, 1990, p. 3, 46–47, 52, 111,
116)
Nota Bene: În decursul anilor 1824–1826, boierul Dinicu Golescu întreprinde trei c\l\torii în centrul
[i vestul Europei. În însemn\rile sale de c\l\torie autorul subliniaz\ în primul rând acele aspecte ce ar
fi putut servi drept model pentru realit\]ile din spa]iul românesc. Dinicu Golescu nu se rezum\ numai
la a privi, el nu este un simplu c\l\tor, ci încearc\ prin comentarii [i compara]ii s\ se raporteze la ceea
ce întâlne[te, vede [i cunoa[te în drumurile sale prin Ungaria, Austria, Bavaria, nordul Italiei, Elve]ia.
Percepând decalajele [i diferen]ele existente, el încearc\ s\ le în]eleag\.

B. C\l\toria unui boier la Paris în prima jum\tate a secolului al XIX-lea — Nicolae
Gane, Ciubucul Logof\tului Manole Buhu[
[…] Tr\ia la mo[ia sa Buhu[ul logof\tul Manole Buhu[, boier de neam mare, bogat [i cu
dare de mân\.
El purta antereu lung pân\ în c\lcâi, brâu la mijlocul trupului [i fes ro[u cu canaf albastru
pe cap. Când ie[ea la câmp sau mergea s\-[i viziteze vecinii, îmbr\ca peste antereu o giubea
bl\nit\ sau numai c\ptu[it\, dup\ cum era timpul [i peste fes punea o p\l\rie neagr\ cu
margini late.
[…] Un bujor de b\iat […] fu a[ezat într-o [coal\ din Paris […]. C\l\toria la Paris nu era pe
vremea aceea o juc\rie. Trebuia cel pu]in o lun\ s\ ajungi pân\ acolo, c\ci în str\in\tate nu
erau drumuri-de-fier decât de la Cracovia înainte […]. Dar inima de tat\ nu cunoa[te piedici
când dorul o atrage.
A pus vreo zece zile logofeteasa ca s\-i preg\teasc\ cele trebuitoare pentru drum. Când
crezu el c\ toate erau acum prev\zute [i puse la geamantan […], femeia lui îi observ\:
— Dar bine, Manole drag\, ai s\ mergi în str\in\tate cu îmbr\c\mintea asta?
— Dar cu care?
— Apoi nu te gânde[ti c\ are s\ se uite lumea la tine ca la urs? Pe acolo nu se poart\
antereie [i giubele.
— Care va s\ zic\ ar trebui s\ m\ îmbrac nem]e[te […]
Astfel dânsul comand\ s\ i se fac\ trei rânduri de haine europene[ti […].
— Toate-s bune [i frumoase […] dar dac\ am primit s\ m\ fac de râs în haine a[a de
caraghioase, nu voi primi niciodat\ s\ m\ desfac de ciubuc [i de cafeaua mea turceasc\ cu
caimac.
Apoi când sosi ziua cea mare hot\rât\ pentru plecare […] tr\sura cu opt po[talioni suri
trase la scar\. […] La frontier\ conul Manole Buhu[ era cât pe ce s\ se pun\ în gur\ cu un
gulerat de vame[ austriac, care îi cerea o sum\ necrezut de mare pentru cele trei ocoale de
tutun ce luase cu sine. […]. Ce vre]i, conul Manole nu era deprins a se supune la legi [i
regulamente, a pl\ti d\ri [i accize, c\ci în Moldova noastr\ binecuvântat\ pe atunci boierii
erau scuti]i de orice soi de d\ri [i havalele […].
Drumul era lung pân\ la Cracovia unde începea cale ferat\ spre Viena. […].
Drumul-de-fier a fost cea întâia surprindere pentru dânsul. Nu-[i putea da seama cum ni[te
hardughii de case pe roate, aninate una de alta, pot s\ alerge nebune pe [ine, f\r\ cai.
— Dr\cie nem]easc\, zicea el […] Eu nu-mi dau po[talionii mei pe toate ma[inile lor care
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sufl\ ca ni[te rable de cai oftico[i. {i cu toate acestea, dup\ ce se a[eza în vagon, unde
mergea comod, f\r\ s\-l bat\ vântul sau ploaia [i mergea tras de ma[ina cea ofticoas\ mai
repede de zece ori decât cu po[talionii cei iu]i de picior […] atunci începu s\ pre]uiasc\ dr\cia
nem]easc\, c\ci f\r\ dânsa cine [tie când ar fi ajuns la Paris […]. Totu[i neavând încredere în
vrednicia ma[inistului [i vroind a se odihni mai bine nop]ile, el nu c\l\torea decât ziua.
— E mai cuminte s\ st\m noaptea pe loc, bag\ de seam\ el; când nu vezi nimic dinaintea
ochilor multe se pot întâmpla.
(Nicolae Gane, Scrieri, edi]ie îngrijit\, note [i bibliografie de Ilie Dan, Editura Minerva,
Bucure[ti, 1979, p. 517–522)
Nota Bene: De[i suntem în fa]a unui text literar, trebuie subliniat faptul c\ autorul surprinde cu
mult\ fine]e [i realism atitudinea unei p\r]i a boierimii române[ti fa]\ de modernizarea societ\]ii în
prima jum\tate a secolului al XIX-lea. De remarcat permanenta asociere a elementelor de noutate din
mod\ sau a tehnicii cu spiritul german (nem]esc). Acest fragment, împreun\ cu textul lui Dinicu
Golescu, reprezint\ dou\ tipuri de raportare la realit\]ile Europei occidentale.

Ideea unirii Principatelor, exprimat\ în Regulamentele Organice (1831)
Art. 371 – Începutul, religia, obiceiurile [i cea de un fel limb\ a s\l\[uitorilor într-aceste
dou\ prin]ipaturi, precum [i cele deopotriv\ trebuin]e sunt îndestule elementuri de o mai de
aproape a lor unire, care pân\ acum s-au fost poprit [i s-au z\bovit, numai dup\ împrejur\ri
întâmpl\toare [i cele urmate dup\ dânsele bunile dobândiri [i urm\rile folositoare ce ar odr\zli
dintr-o apropiere a acestor dou\ popule, nu pot fi supuse la nici o îndoial\; începuturile, dar,
s-au a[ezat într-acest regulament prin cea de un fel de cl\dire a temeiurilor administrative în
amândou\ ]\rile.
Art. 372 – L\cuitorii din amândou\ prin]ipaturile s\ vor împ\rt\[i de toate folosin]ile
negu]\tore[ti, dup\ temeiurile întocmite la capul V, articolul 159 al acestui regulament [i vor
dobândi deopotriv\ în fie[ice eparhie la al lor nego] acelea[i drepturi civile ce vor avea [i
p\mântenii.
C\derea de a dobândi într-o ]ar\ sau într-alta propriet\]i mi[c\toare sau nemi[c\toare este
asemenea dat\ l\cuitorilor din amândou\ prin]ipaturile.
Art. 374 – L\cuitorii satelor s\l\[lui]i pe hotarul acestor dou\ ]\ri, având trebuin]\ de a
trece vremelnice[te dintr-un hotar pe altul, pentru munca s\tene[tii iconomii pe mo[iile
învecinate, vor fi slobozi de a o face tocmindu-se îns\ cu proprietarii acelor mo[ii [i
împuternici]i cu slobozenie de voie din partea judec\toriilor satelor, f\r\ nici o dare, nici
f\cându-li-s\ vreo împiedicare din partea St\pânirii.
Art. 375 – Monedile vor avea acela[i curs [i acelea[i pre]uri în amândou\ prin]ipaturile,
întocmai dup\ coprinderea articolului 65.
Art. 378 – Verice boer sau negu]\tor este slobod s\ c\l\toreasc\ în strein\tate pântre
locurile unde interesurile personale îl vor pov\]ui, f\r\ s\ poat\ cineva[i a-l popri, afar\ numai
de întâmpl\ri prev\zute de pravil\.
(Regulamentele Organice ale Valahiei [i Moldaviei, vol. I, Bucure[ti, 1944, p. 130)
Nota Bene: Un text similar apare [i în Regulamentul Organic al Moldovei.
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Discu]iile asupra limbii oficiale în Transilvania
A. Simion B\rnu]iu, O tomneal\ de ru[ine [i o lege nedreapt\ (1842)
O tomneal\ de ru[ine (pactum turpe) se proiecteaz\ acum, în veacul al 19-lea, care o s-o
fac\ un popor despre o parte, cu altul, ba (si diis placet) [i cu mai multe popoar\, despre alt\
parte; adec\ o seam\ de unguri din plasa cea nobil\ care totdeodat\ se socote[te [i cea mai
cultivat\ la minte, la inim\ [i la gust, cunoscând cu mintea lor cea luminat\ c\ ar fi vremea ca
s\ se mai u[ureze [i starea celeilalte plase de oameni ce se zice proast\, au [i inim\ destul de
bun\ a se pleca spre înfiin]area astui fel de u[urare, au îns\ [i un gust prea de[en]at, a
pretinde ca, dac\ voiesc românii a dobândi u[urare [i drepturi cet\]ene din gra]ia ungurilor
nobili, s\ se unguriasc\ [i ei (conditio sine qua non), adec\ s\ se lapede de limba româneasc\
pe înceti[or [i s\ primeasc\ pe cea ungureasc\, apoi cu vreme vor fi românii cet\]eni, fii ai
patriei, u[ura]i, cultiva]i, ferici]i! — aceast\ cugetare au p\truns pân\ [i în casa legeaferilor
(Legifer, legislator), în a c\ror mân\ sunt cheile fericirii [i nefericirii popoarelor transilvane; [i
contopirea popoarelor acestui mare Principat nu va fi cugetare goal\ de aci înainte, ci în scurt
s\ se pun\ în lucrare prin lege.
S\ se topeasc\ dar toate limbile Ardealului în c\ldarea cea politic\ a rena[terii ungure[ti,
cum se topesc boii la zahanalele României, ca din toate s\ se nasc\ numai o limb\, cea
ungureasc\, ca de aici înainte pân\ va sta lumea, în târgurile [i pe drumurile Ardealului [i în
orice loc public s\ nu se mai aud\ „Bun\ ziua, frate“, înc\ nici „Guten Morgen, Bruder“, ci
numai „Ió napot földi“; afurisite s\ fie mamele care vor îndr\zni a chema de aci înainte pe fii
s\i zicându-le: „F\tul meu!“. […]
A[a precum ungurii, dac\ [i-ar lep\da limba, n-ar fi poporul acel zdrav\n care sunt acum;
a[a nici românii n-ar fi popor în asemenea întâmplare, ci numai o lep\d\tur\ de oameni, pe
cari i-ar putea întrebuin]a oricine la orice f\r\delegi; aceasta îns\ nu o vor face românii, c\ci
sunt învin[i foarte, cum c\, precum au drept ungurii la limba lor ungureasc\, a[a au [i românii
la a lor cea româneasc\, c\ românii înc\ sunt oameni; precum iubesc ungurii pe a lor, iubesc
[i românii pe a sa, c\ românii înc\ [tiu iubi; precum cred ungurii c\ cinstea [i na]ionalitatea
lor e întemeiat\ pe limb\, a[a cred [i românii despre a lor, c\ [i românii înc\ sunt popor sau
na]ie; precum s-ar v\t\ma foarte tare ungurii de ar cuteza cineva a le amenin]a perirea limbei
[i a na]ionalit\]ii, tocma a[a se vat\m\ [i românii, c\ românii înc\ au sim]ire; [i, prin urmare,
precum au ungurii datorin]\ a-[i ap\ra limba [i na]ionalitatea sa, tocmai a[a au [i românii
strâns\ datorie a-[i ap\ra pe a sa limb\ [i na]ionalitate, din pricin\ c\, precum sunt asemenea
drepturile amânduror popoarelor în privin]a limbii [i a na]ionalit\]ii, a[a sunt [i dereg\toriile
lor asemine; [i cum ar putea pretinde ungurii s\-i recunoasc\ de na]ie alte na]ii dac\ n-ar voi
s\ recunoasc\ [i ei a altora na]ionalitate? […]
(1848, I, p. 184–194)
Nota Bene: Este un fragment din cunoscuta pledoarie a lui Simion B\rnu]iu pentru importan]a
limbii în via]a unei comunit\]i na]ionale, intitulat\ O tomneal\ de ru[ine [i o lege nedreapt\, Blaj,
13 februarie, 1842 [i ap\rut\ ca reac]ie la legea despre transformarea limbii maghiare în limb\ de stat,
votat\ în Dieta Transilvaniei la 31 ianuarie 1842. Con]ine una din temele majore ale gândirii politice
b\rnu]iene: limba ca temei al na]ionalit\]ii, rela]ia de reversibilitate dintre cei doi factori.
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B. Stephan Ludwig Roth, Limba ]\rii e limba valah\ (1846)
Domnii de la Dieta din Cluj voiesc s\ vad\ n\scut\ o limb\ de cancelarie, [i acu se bucur\
c\ copilul a fost adus pe lume. – A declara o limb\ drept limb\ oficial\ a ]\rii nu e nevoie.
C\ci noi avem deja o limb\ a ]\rii. Nu este limba german\, dar nici cea maghiar\, ci este limba
valah\. Oricât ne-am suci [i ne-am învârti noi, na]iunile reprezentate în diet\, nu putem
schimba nimic. Asta este realitatea. […] Când se discut\ despre o limb\ comun\ a ]\rii, noi
credem c\ prin aceasta nu poate fi vorba de alta decât de cea valah\. […] Aceast\ realitate
nu poate fi contestat\. De îndat\ ce se întâlnesc doi cet\]eni de na]ionalit\]i diferite [i nici
unul nu cunoa[te limba celuilalt, de îndat\ limba valah\ le sluje[te ca t\lmaci. Când faci o
c\l\torie, când te duci la iarmaroc, limba valah\ o cunoa[te oricine. Înainte de a face
încercarea dac\ cineva [tie limba german\ sau cel\lalt cea maghiar\, conversa]ia începe în
valah\. Cu valahul oricum nu po]i altfel sta de vorb\, c\ci de obicei el nu vorbe[te decât în
graiul lui. E explicabil: ca s\ înve]i limba maghiar\ sau cea german\, ai nevoie de cursuri
[colare; limba valah\ o înve]i singur, pe strad\, în contactul zilnic cu oamenii. U[urin]a
înv\]atului ei nu st\ numai în marele num\r de cuvinte latine[ti, pe care acest popor
amestecat le-a adoptat odat\ cu contopirea sa cu coloni[tii romani [i care nou\, transilvanilor,
ne sunt preacunoscute, datorit\ educa]iei noastre în spirit latin de pân\ acum, ci [i prin faptul c\ via]a îns\[i ne pune zilnic în contact cu acest popor numeros, care formeaz\ aproape
jum\tate din totalul popula]iei. Azi se prinde de tine un cuvânt, mâine altul [i dup\ o vreme
observi c\ po]i vorbi române[te, f\r\ ca de fapt s\ fi înv\]at. Chiar dac\ cuiva nu i-ar fi fost
atât de u[or înv\]atul ei, se recomand\ s\ o fac\, din mii [i felurite motive. Vrei s\ discu]i cu
un valah, trebuie s\ folose[ti limba lui, dac\ nu vrei s\ te alegi cu un: Nu [tiu! ridicat din umeri.
(1848, I, p. 197–199)
Nota Bene: Punctul de vedere exprimat de intelectualul sas Stephan Ludwig Roth (1796–1849)
survine pe fondul dezbaterilor controversate care au avut loc în diverse medii politice [i intelectuale din
Transilvania la începutul anilor '40 ai secolului al XIX-lea, în leg\tur\ cu problema limbii oficiale a
provinciei; problem\ finalizat\ de altfel prin legiferarea de c\tre Dieta Transilvaniei, în 1842, a limbii
maghiare cu statut de limb\ oficial\.

Concep]ia maghiar\ despre na]iunea de tip nobiliar — scrisoarea lui
Wesselenyi Miklos c\tre Kossuth Lajos (1 august 1846)
[…] {i nu trebuie s\ uit\m c\ prin aceast\ nobilime fiin]eaz\ acum na]ionalitatea noastr\.
Are nobilimea noastr\, pe toat\ scara valorilor [i a ra]iunii, destule cusururi [i nu pu]ine
p\cate; dar adev\rat este c\ maghiarimea numai sau aproape numai în rândurile ei exist\.
Dac\ miile nobilimii s-ar ruina, ea s-ar reduce la insignifian]\, iar cea mai mare parte a
milioanelor care îi va lua locul nu va fi maghiar\. Ar fi o situa]ie cu totul anormal\ [i
1 Preotul Isaia Moldovan din satul Chirileu (actualmente în jude]ul Mure[) a refuzat s\ participe la revolu]ie, iar

amintirile sale, o adev\rat\ cronic\ a supravie]uirii individuale în anii 1848–1849, sunt relevante pentru sensibilitatea celor care au perceput tumultul revolu]ionar ca pe o veritabil\ „teroare a istoriei“, anormalizare a existen]ei
cotidiene, a vie]ii obi[nuite.
2 Vasile Moldovan, frate al memorialistului, participant activ la revolu]ie.
3 În sensul de a fi c\s\torit [i de a avea copii.
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matematic o absurditate ca num\rul mic s\ fac\ [i s\ cânt\reasc\ mai mult decât cel mare.
Acest fel de absurditate de la noi, ca na]ionalitatea [i limba maghiar\, mult mai reduse
numerice[te, s\ stea deasupra majorit\]ii mult mai mari a celorlalte neamuri, a f\cut-o [i o
face posibil\ numai faptul c\ la noi acea majoritate este = 0, [i numai num\rul nobilimii
reprezint\ un num\r cu valoare. În acest num\r bineîn]eles majoritatea e maghiar\ [i, de
aceea, numai de aceea nu este o absurditate ca limba ei [i na]ionalitatea ei s\ stea deasupra
limbii [i a na]ionalit\]ii celorlalte. Dar aceast\ situa]ie se schimb\ dac\ milioanele nemaghiare
vor alc\tui majoritatea atât numeric, cât [i a celor cu drepturi. Dac\ aristocra]ia noastr\ de
ast\zi piere, nu-i mare pagub\, pentru c\ nu valoreaz\ prea mult. Va veni alta în loc, dup\
pricepere, bani sau mo[ie, care va fi desigur mai numeroas\ decât cea de acum, [i poate va
fi, [i e de crezut c\ va fi mai bun\, mai în]eleapt\. Dar maghiar\, nu. Aceasta face ca pentru
noi o revolu]ie s\ fie mai catastrofal\ decât pentru alte na]iuni. Revolu]ia francez\ a alungat
nobilimea; s-a format alta, francez\, c\ci a luat na[tere din francezi. În Gali]ia, nobilimea
polonez\ a fost m\cel\rit\ de ]\r\nimea polonez\; locul celor uci[i, fie c\ va r\mâne gol, fie
c\ va fi umplut de uciga[i [i urma[ii lor, va r\mâne tot polonez. La noi e altfel; aici, dac\ s-ar
pune cap\t importan]ei materiale [i juridice a nobilimii maghiare de acum, printr-o revolu]ie
în care ar curge fie numai cerneal\, fie sânge, urma[ii ei ar fi: sârbul, valahul, slovacul, [i din
ace[tia s-ar forma na]iunea celor ce ar dispune de drepturi [i de proprietate; aceasta ar fi a
majorit\]ii, adic\ slav\. […]
(1848, I, p. 302–306)
Nicolae B\lcescu, August Treboniu Laurian — Prospect pentru Magazin
istoric pentru Dacia
Istoria este cea dintâi carte a unei na]ii. Într-însa ea î[i vede trecutul, prezentul [i viitorul. O
na]ie f\r\ istorie este un popol înc\ barbar, [i vai de acel popol care [i-a perdut religia suvenirilor. Într-o asemenea stare ne afl\m noi românii din câte trele provin]ii ale Daciei. C\ci de[i
mul]i atât str\ini, cât [i p\mânteni, s-au ocupat cu scrierea istoriei noastre, noi îns\ putem zice
în con[tiin]\ c\ pân\ acum n-avem de loc istorie. Istoria }\rii Române[ti, de exemplu, s-a lucrat
de Gebhardi [i de Engel în nem]e[te, de Fotino în grece[te, de d. Kog\lniceanu în fran]uze[te
[i de d. Aron în române[te. Aceste istorii se aseam\n\ prea mult unele cu altele, [i noi [tim c\
cel dintâi merit al unei istorii este de a se deosebi de istoriile precedente sau prin descoperiri
reale, sau prin fapte puse la locul lor [i completate, sau prin r\t\ciri refutate. Pe lâng\ aceasta,
to]i ace[ti istorici, afar\ de d. Kog\lniceanu, nu ne-au dat decât biografia st\pânitorilor, care cu
toate acestea înc\ e nel\murit\, [i chiar [irul domnilor e nehot\rât, iar partea cea mai interesant\ a istoriei: institu]iile, industria, comerciul, cultura intelectual\ [i moral\, obiceiurile [i chipul de viea]\ s-a trecut subt t\cere. Îns\ se cuvine s\ fim drep]i [i s\ nu osândim f\r\ de pricin\
pe b\rba]ii c\rora le suntem datori respect [i mul]umit\, ci s\ întreb\m dac\ ei putea s\ fac\
altmintrilea în împregiur\rile în care se afla [i dac\ noi putem pretinde cu vreun drept s\ avem
pân\ acum o istorie, în adev\ratul ei în]eles, despre patria [i na]ia noastr\.
(1848, I, p. 281–282)
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Manifestul lui Simion B\rnu]iu (24–25 martie 1848)
Ungurii chiam\ pe ardeleni la unire, Clujul s-au dechiarat cu mare solemnitate cum c\ vrea
a se uni; a[a vor face [i secuii; poate numai sa[ii nu vor vrea. Dar românii ce vor face? de la
deslegarea întreb\rei acestea atârn\ via]a sau moartea românilor. Aici se cade s\-[i deschid\
ochii tot românul c\ acum a venit tempul cu care, de se vor folosi bine, le vor dobândi toate,
iar de se vor folosi r\u, le vor perde toate [i care le-au mai r\mas, adec\-[i vor perde
na]ionalitatea [i cu ea toate.
Asculta]i dar\, str\nepo]i romanilor! acea ce s\ cade s\ cugete [i s\ gr\iasc\ ast\zi tot
românul, fie pop\, fie nobil, osta[, cet\]ian sau s\tean, asculta]i ce s\ cade ast\zi s\ r\spund\
ungurilor, secuilor [i sa[ilor!!!
Noi românii nu vrem pân\ atunci despre unirea asta cu voi ungurii a vorbi, pân\ când nu
se va pune na]ia român\ iar la vrednicia acea politic\, de care o a]i dezbr\cat voi ungurii,
secuii [i sa[ii. Voi a]i f\cut asupra na]ii noastre cum v-au pl\cut, a]i pus în Aprobatele voastre
cum c\ românii, na]ia cei mai veche a Ardealului, e numai suferit\, i-a]i scos pân\ în ziua de
ast\zi de la toate dereg\toriile cele mai înalte.
Toate cele mai gras\ vi le-a]i ]inut vou\; de au ajuns vreun român la vreo dreg\torie, pe
acela l-a]i f\cut s\-[i lase legea sa, s\ se lepede de maica sa care l-au n\scut, l-au aplecat, [i
de na]ia care l-au ]inut la [coale cu sudoarea ei pe sama voastr\. Destul, mai încolo nu vreau
a v\ num\ra p\catele, ca s\ nu turbur\m cu pomenirea lor s\rb\toarea aceasta minunat\ a
popoarelor, care o au f\cut Dumnezeu, Domnul popoarelor, s\ ne bucur\m [i s\ ne veselim
într-însa.
Ast\zi r\sun\ cuvântul cel dulce al libert\]ei în toate cet\]ile [i mâne va r\suna în toate
satele. Ast\zi este ziua învierii popoarelor celor moarte!
Românilor! asculta]i, voi pân\ acum a]i fost mor]i politice[te, numai pe unguri îi cunoa[te
legile ]\rii, iar nu alte na]ii vii politice[te.
Voi dar un milion [i trei sute de mii mai bine de români, nu sunte]i pe lume ca na]ie. Înc\
o dat\, fra]ilor! Ast\zi este ziua învierii dreptului nostru. Vrem dar\ s\ r\sturn\m piatra de pre
mormânt, s\ dezleg\m înf\[ur\turile na]ii române cele de 10 sute de ani, ca s\ ias\ din
groap\ [i s\ tr\iasc\ în veci.
Înc\ o dat\, fra]ilor! F\r\ na]ie, [i republic\ e numai un despotism afurisit; [tergerea
iob\giei, na]ia român\ ca na]ie român\, congres na]ional în care s\ ne în]elegem noi întâi
despre dobândirea acestora. Afurisi]i s\ fie în veci oricare român va îndr\zni a face vreo unire
pân\ nu va fi proclamat\ na]ia român\ ca na]ie primit\ sensu politicu.
(1848, I, p. 401–402)

1 Se face referire aici la aportul militar al românilor ardeleni al\turi de armatele imperiale, la luptele desf\[urate

împotriva taberei revolu]ionare maghiare, în perioada octombrie 1848-iulie 1849, interval în care revolu]ia a cunoscut, pentru Transilvania, faza sa insurec]ional\ sau a r\zboiului civil. Participarea deta[amentelor revolu]ionare
române[ti la confrunt\ri al\turi de armatele imperiale, cu sacrificiile materiale [i umane aferente, constituie un element-cheie în jurul c\ruia se va coagula argumenta]ia peti]iilor [i memoriilor române[ti adresate Vienei, în perioada revolu]iei [i în primii ani dup\ aceea. Încercând s\ dovedeasc\ astfel „lolialitatea“ pro-imperial\, elita românilor,
cerea Vienei solu]ionarea propriilor revendic\ri de emancipare na]ional\.
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Jur\mântul românilor pe Câmpia Libert\]ii de la Blaj (3–5 mai 1848)
Eu N.N. jur în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh Dumnezeului celui viu cum c\
voi fi pururea credincios împ\ratului Austriei [i marelui principe al Ardealului Ferdinand I [i
augustei case austriace, amicilor maiest\]ii [i ai patriei voi fi amic [i inimicilor inimic, cum c\
ca român voi sus]ine totdeauna na]iunea noastr\ român\ pe calea dreapt\ [i legiuit\ [i o voi
ap\ra cu toate puterile în contra oric\rui atac [i asupriri; nu voi lucra niciodat\ în contra
drepturilor [i a intereselor na]iunii române ci voi ]ine [i voi ap\ra legea [i limba noastr\
român\, precum [i libertatea, egalitatea [i fr\]ietatea; pe aceste principii voi respecta toate
na]iunile ardelene, poftind egal\ respectare de la dânsele; nu voi încerca s\ asupresc pre
nimenea, dar nici nu voi suferi s\ ne asupreasc\ nimenea; voi conlucra dup\ putin]\ la
desfiin]area iob\giei, la emanciparea industriei [i a comerciului, la p\zirea drept\]ii, la
înaintarea binelui umanit\]ii, al na]iunii române [i al patriei noastre. — A[a s\-mi ajute
Dumnezeu [i s\-mi dea mântuirea sufletului meu. Amin!
(1848, I, p. 484)
Nota Bene: Moment crucial în desf\[urarea Marii Adun\ri Na]ionale de la Blaj din 3–5/15–17 mai
1848, jur\mântul consacr\ angajarea total\ a na]iunii în direc]ia idealurilor revolu]ionare. Important\
pentru în]elegerea adun\rii ca s\rb\toare revolu]ionar\, formula jur\mântului reprezint\ maniera prin
care se realizeaz\ transferul de sacralitate înspre na]iunea–popor.

Peti]iunea Na]ional\ adoptat\ la Blaj (3–5 mai 1848)
1. Na]iunea român\, r\zimat\ pe principiul libert\]ii, egalit\]ii [i fraternit\]ii, pretinde independin]a sa na]ional\ în respectul politic ca s\ figureze în numele s\u ca na]iune român\, s\[i aib\ reprezentan]ii s\i la dieta ]\rii în propor]iune cu num\rul s\u, s\-[i aib\ dreg\torii s\i
în toate ramurile administrative, judec\tore[ti [i militare în aceea[i propor]iune, s\ se
serveasc\ cu limba sa în toate trebile ce se ating de dânsa, atât în legisla]iune, cât [i în
administra]iune. Ea pretinde pe tot anul o adunare na]ional\ general\. La acestea s-au adaos
c\ de aci înainte în lucr\rile legale ale celorlalte na]iuni transilvane [i în limbile lor românii s\
se numeasc\ români, iar nu olah, walach [i bloch.
2. Na]iunea român\ pretinde ca biserica român\, f\r\ distinc]iune de confesiune, s\ fie [i
s\ r\mân\ liber\, independint\ de la oricare alt\ biseric\, egal\ în drepturi [i foloase cu
celelalte biserici ale Translivaniei. Ea cere restabilirea mitropoliei române [i a sinodului
general anual dup\ vechiul drept, în care sinod s\ fie deputa]i biserice[ti [i mirene[ti. În acela[i
sinod s\ se aleag\ [i episcopii români, liber, prin maioritatea voturilor f\r\ candida]ie.
3. Na]iunea român\, ajungând la con[tiin]a drepturilor individuale, cere f\r\ întârziere
desfiin]area de iob\gie f\r\ nici o desp\gubire din partea ]\ranilor iobagi atât în comitate, cât
[i în districte, scaune [i grani]a militar\. Ea cere tot deodat\ [i desfiin]area dijmelor ca a unui
mijloc de contribuire împedec\toriu economiei.
4. Na]iunea român\ pofte[te libertatea industrial\ [i comercial\ cu ridicarea ]ehurilor1 [i a
privilegiurilor [i a tuturor pedecelor [i stavilelor cu ]\rile convecine de care se ]ine desfiin]area
1 Este vorba despre cunoscutul literat Anton Kurz, aflat la fa]a locului [i care a publicat dou\ coresponden]e despre
eveniment în ziarul „Siebenbürger Wochenblatt“.
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v\milor la grani]\.
5. Na]iunea român\ pofte[te ca dajdea ce s-a pus de la un timp încoace asupra vitelor — care
din pricina strâmtorii hotarelor gremiale2 se ]in [i se pasc în ]\rile vecine cu mari cheltuieli [i nespus\ greutate [i însu[i cu periculul vie]ei —, ca o vederat\ pedec\ a industriei [i a comerciului activ,
s\ se [tearg\ cu totul, [i tractatele care s-au încheiat între ~nalta Cas\ Austriac\, Poarta Otoman\
[i Principatele Române pentru economia vitelor s\ se p\zeasc\ cu toat\ scump\tatea.
6. Na]iunea român\ cere desfiin]area dijmei, adic\ a zeciuielei (Zehendt) metalelor create
în patria aceasta, care zeciuial\ e o adev\rat\ pedec\ pentru lucrarea minelor. La to]i
proprietarii de fodine s\ li se dea acela[i drept în privin]a m\surei hotarului fodinei.
7. Na]iunea român\ cere libertatea de a vorbi, de a scrie, [i a tip\ri f\r\ nici o censur\,
prin urmare pretinde libertatea tiparului pentru orice publicare de c\r]i, de jurnale [i de altele,
f\r\ sarcina cea grea a cau]iunii, care s\ nu se cear\ nici de la jurnali[ti, nici de la tipografi.
8. Na]iunea român\ cere asigurarea libert\]ei personale; niminea s\ nu se poat\ prinde
supt vreun pretext politic. Cu acestea dimpreun\ cere libertatea adun\rilor ca oamenii s\ nu
cad\ la nici un prepus dac\ se adun\ numai ca s\ vorbeasc\ [i s\ se în]eleag\ în pace. […]
10. Na]iunea român\ cere înarmarea poporului sau gard\ na]ional\ spre ap\rarea ]\rei în
l\untru [i din afar\. Mili]ia român\ s\-[i aib\ ofi]erii s\i români. […]
13. Na]iunea român\ cere înfiin]area [coalelor române pe la toate satele [i ora[ele. a
gimnasiilor române, a institutelor militare [i tehnice [i a seminarelor preo]e[ti, precum [i a unei
universit\]i române dotate din casa statului în propor]iunea poporului contribuent, în dreptul
deplin de a-[i alege directori [i profesori [i de a-[i sistemisa înv\]\turele dup\ un plan
[colastic [i cu libertate de a înv\]a.
14. Na]iunea român\ pretinde purtarea comun\ a sarcinilor publice dup\ starea [i averea
fiec\ruia [i [tergerea privilegiurilor.
15. Na]iunea român\ pofte[te ca s\ se fac\ o Constitu]iune nou\ pentru Transilvania prin
o adunare constituent\ din na]iunea ]\rei, care Constitu]iune s\ se întemeieze pe principiile
drept\]ii, libert\]ii, egalit\]ii [i fraternit\]ii, s\ se lucreze codici nou\ de legi civile, criminale,
comerciale [.c.l. tot dup\ acelea principii.
16. Na]iunea român\ cere ca conlocuitoarele na]iuni nicidecum s\ nu ia la dezbatere
cauza uniunii Transilvaniei cu Ungaria, pân\ când na]iunea român\ nu va fi na]iune
constituit\ [i organizat\ cu vot deliberativ [i decisiv, reprezentat\ în Camera legislativ\; iar din
contr\, dac\ dieta Transilvaniei ar voi totu[i a se slobozi la pertractarea acelea[i uniuni de noi
f\r\ noi, atunci na]iunea român\ protesteaz\ cu solemnitate.
(1848, I, p. 484–486)
Uniunea Transilvaniei cu Ungaria — legea adoptat\ de Diet\ (Cluj, 30 mai
1848)
Acceptându-se cu calde sentimente fr\]e[ti legea a VII-a a Dietei ungure[ti în leg\tur\ cu
unitatea patriei se aprob\ în întregime uniunea Transilvaniei cu Ungaria, p\strându-se
leg\turile monarhice înt\rite prin Pragmatica sanc]iune; totodat\ se recunoa[te ca principiu
etern [i de neschimbat c\ a[a cum în Ungaria sor\ este declarat\ egalitatea în drepturi a
tuturor locuitorilor, la fel [i aici to]i locuitorii ]\rii, f\r\ deosebire de na]ionalitate, limb\ [i
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religie, sunt egali; [în consecin]\] se abrog\ toate legile contrare de pân\ acum.
În leg\tur\ cu aplicarea legii a VII-a se fac urm\toarele preciz\ri: […]
§2. […] se va forma un comitet pe ]ar\ care va da l\muririle necesare Guvernului ungar în

leg\tur\ cu detaliile uniunii; el va colabora la integrarea intereselor Transilvaniei în Ungaria,

având [i sarcina de a furniza materiale pentru legea pe care o va elabora guvernul cu privire

la uniune.

§3. În Transilvania administra]ia [i justi]ia r\mân în func]iune, p\strându-[i structura
proprie, pân\ la aranjamentele [pe care le va face] parlamentul proxim comun. În schimb,
atribu]iile Cancelariei aulice [de la Viena] înceteaz\; – împuternicirile acordate de Maiestatea

Sa înaltului palatin [i Guvernului ungar, prin legea a treia ungar\, se vor aplica [i Transilvaniei,

atât în privin]a problemelor civile, confesionale, fiscale [i militare cât [i, în general, asupra
întregii administra]iuni. […]

(Documente privind Revolu]ia de la 1848 în }\rile Române, C, V, Ed. Academiei Române,

Bucure[ti, 1992, p. 225–226)
1 Oprimat\.
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Punctul de vedere s\sesc referitor la unirea Transilvaniei cu Ungaria (3 iulie
1848)
La ultima întrunire a dietei din Transilvania, deputa]ii sa[i, în condi]iile unor influen]e
restrictive [i ascultând mai curând de glasul propriilor lor p\reri [i sentimente decât de
instruc]iunile primite, au întins mâna unei uniri mai strânse între Transilvania [i Ungaria,
înainte ca esen]a [i forma unei atari uniri s\-i fie spuse clar [i concret na]iunii s\se[ti. Dar atât
prin hot\rârile dietelor din 1842 [i 1847 [i a proiectelor de lege din 1848, cât [i pe baza
principiilor naturale cu privire la libertatea na]iunilor de sine st\t\toare, na]iunea s\seasc\ era
îndrept\]it\ s\ se a[tepte la unele dezbateri preliminarii, cu atât mai mult cu cât nu a primit
niciodat\ în mod oficial legisla]ia Ungariei [i nici nu a fost nicicând obligat\ s\ se familiarizeze
cu situa]ia [i cu reformele din Ungaria în genere. […]
Sim]ul de dreptate al popula]iei s\se[ti, lezat de restaurarea amintit\, înclinat deci mai
mult spre o reprobare a celor întâmplate decât spre încrederea în uniune, ar putea fi împ\cat
[i câ[tigat pentru o continuare a tratativelor doar în condi]iile în care:
— p\r]ile componente ale uniunii s-ar bucura deja în Ungaria de concesii na]ionale,
dovedindu-se astfel c\ principiu na]ionalit\]ilor diferite nu este incompatibil cu o uniune cu
Ungaria;
— deputa]ilor sa[i din diet\ li s-ar garanta de c\tre Adun\rile na]ionale ale ungurilor din
Transilvania [i ale secuilor existen]a na]ionalit\]ii s\se[ti;
— nutrim speran]a c\ [i guvernul va ocroti na]iunea s\seasc\ [i o va lua în considerare
în cadrul dezbaterilor din Reichstag, cu atât mai mult cu cât majestatea sa împ\ratul a stabilit deschis, în Actul Constitu]ional din 25 aprilie 1848, inviolabilitatea tuturor na]ionalit\]ilor [i institu]iilor municipale ca principiu general al guvernului, iar la 11 iunie a.c. le-a
declarat, cu propriile sale cuvinte de principe, deputa]ilor sa[i la Innsbruck: Majestatea Sa
„îi va ocroti [i de acum încolo, ca [i pân\ acum, pe credincio[ii no[tri sa[i în drepturile [i libert\]ile lor“;
— opinii publice, precum [i st\ri de fapt confirm\, c\ regatul Ungariei, m\rginindu-se cu
Germania, nu poate avea un viitor decât în unire cu Germania; a[adar el n-ar trebui s\ fie
potrivnic continuit\]ii elementului german [i institu]iilor germane;
— men]inerea na]iunii s\se[ti [i a constitu]iei liberale nu va prejudicia în nici un chip
progresul spiritual [i material al Ungariei.
Dac\ aceste a[tept\ri ale na]iunii nu-[i vor g\si împlinirea, atunci aceasta, ca na]iune
independent\, care a ascultat chemarea regilor unguri doar asigurându-i-se continuitatea
existen]ei ei na]ionale [i care, dup\ cum stau m\rturie istoria [i nenum\ratele documente
existente cu privire la aceast\ chestiune, [i-a p\strat intact\ existen]a na]ional\ de-a lungul a
[apte secole, atât sub domnia regilor unguri în timpul unirii mai vechi cu Ungaria, cât [i în
timpul principilor na]ionali, [i apoi, ultima dat\ sub domnia Casei imperiale de Austria; care
tot doar pornind de la aceste premise a acceptat Diploma leopoldin\, acordul de state
reînnoit; care a crescut de 700 de ani în spiritul acestor sim]\minte — [i a reu[it s\-[i apere
existen]a în ciuda tuturor furtunilor vremii — nu-[i poate sacrifica în nici un chip bunul suprem,
cel mai de pre], de dragul unei reforme problematice.
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Ea trebuie s\ fac\ totul pentru men]inerea ei, sau, atunci când nu ar mai putea spera
într-un rezultat fericit, s\ adere de nevoie la acel partid care respect\ principiul men]inerii
na]ionalit\]ilor. […]“
(1848 I, p. 595–600)
Nota Bene: Declara]ia a fost adoptat\ de c\tre Universitatea na]iunii s\se[ti, la Sibiu, în 3 iulie
1848, ca reac]ie la proclamarea uniunii Transilvaniei cu Ungaria, realizat\ de c\tre Dieta Transilvaniei,
la Cluj, în 29–30 mai 1848.

Proclama]ia de la Islaz (9/21iunie 1848)
Fra]ilor români,
Timpul mântuirii noastre a venit; poporul român se de[teapt\ la glasul trâmbi]ei îngerului
mântuirii [i î[i cunoa[te dreptul s\u de suveran. Pace vou\, pentru c\ vi se veste[te libertate
vou\!Pe scurt, popolul român, recapitulând, decret\:
1. Independen]a sa administrativ\ [i legislativ\ pe temeiul tractatelor lui Mircea [i Vlad V,
[i neamestec al nici unei puteri din afar\ în cele din întru ale sale.
2. Egalitatea drepturilor politice.
3. Contribu]ie general\
4. Adunan]\ general\ compus\ de reprezentan]i ai tuturor st\rilor so]iet\]ii.
5. Domn responsabil, ales pe cinci ani, [i c\utat în toate st\rile societ\]ii.
6. Împu]inarea listei civile; ardicarea de orice mijloc de corumpere.
7. Responsabilitatea mini[trilor [i a tuturor func]ionarilor în func]ia ce ocup\.
8. Libertatea absolut\ a tiparului.
9. Orice recompens\ s\ vie de la patrie prin reprezentan]ii s\i, iar nu de la domn.
10. Dreptul fiec\rui jude] de a-[i alege dreg\torii s\i, drept care purcede din dreptul
popolului întreg de a-[i alege domnul.
11. Gvardie na]ional\.
12. Emancipa]ia m\n\stirilor închinate.
13. Emancipa]ia cl\ca[ilor, ce se fac proprietari prin desp\gubire.
14. Desrobirea ]\ranilor prin desp\gubire.
15. Reprezentant al ]\rii la Constantinopole dintre români.
16. Instruc]ie egal\ [i întreag\ pentru tot românul de amândou\ sexele.
17. Desfiin]area rangurilor titulare ce nu au func]ii.
18. Desfiin]area pedepsei degr\d\toare cu b\taia.
19. Desfiin]area atât în fapt\, cât [i în vorb\ a pedepsei cu moartea.
(1848, I, p. 533–537)
Pamflet revolu]ionar anonim
C|TR| ROMÂNII DIN MOLDOVA
Pân\ când tot în robie, pân\ când s\ mai tr\im?
Printr-un vânz\tor de oameni, legi [i drit s\ pr\p\dim?
Pân\ când din trând\vie n-om c\ta s\ ne trezim?
Pân\ când a ]\rii drituri n-om putea s\ le p\zim?
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Pân\ când în prad\ ]ara [i pe fra]i îi vom l\sa?
Pân\ când cel f\r-de-lege dup\ plac ne v-ap\sa?
Pân\ când p\stra-vom pata numelui cel românesc?
Pân\ când vom pleca gâtul giugului cel tir\nesc?
Pân\ când tot de r\bdare cu r\bdare s\ vorbim,
{i spre-a noastr\ grea ru[ine unui ho] s\ ne robim?
Fra]ilor! s-au [ters ru[inea [i sim]irea dintre noi?
Lumea strig\ într-o gur\ c\ tr\im ca ni[te boi.
Fra]ilor! sim]i]i c\ ho]ii!, ho]ii! ni-au înc\lecat!
{i supt ho]i a geme ast\zi nu-i ru[ine [i p\cat?
Fra]ilor! v\ vine ceasul, întru care s-ar\ta]i,
C\ sunte]i români de sânge, c\ sunte]i [i voi b\rba]i!
(1848, I, p. 624)
Mihail Kog\lniceanu, Dorin]ele partidei na]ionale în Moldova
1. Neatârnarea administrativ\ [i legislativ\ în toate cele din l\untru, f\r\ amestec a orice
puteri str\ine.
2. Egalitatea drepturilor civile [i politice.
3. Adunarea Ob[teasc\ compus\ de reprezentan]ii tuturor st\rilor societ\]ii.
4. Domnul ales din toate st\rile societ\]ii dup\ vechiul obicei.
5. Lista civil\ propor]ional\ cu veniturile [i mijloacele ]\rii.
6. Responsabilitatea mini[trilor [i a tuturor func]ionarilor în func]iile ce ocup\.
7. Libertatea tiparului. […]
11. Dreptul ini]iativ [i de peti]ie pentru Adunare. […]
13. Garantarea libert\]ii individuale [i a domiciliului.
14. Instruc]ie egal\ [i gratuit\ pentru to]i românii. […]
16. Întemeierea juriului pentru pricini politice, criminale [i de tipar.
17. Desfiin]area pedepsei de moarte [i a b\t\ilor trupe[ti. […]
19. Întemeierea ministerului public.
20. Reforma tribunalelor [i inamovibilitatea judec\torilor.
21. Neamestecarea Domnitorului în ramul judec\toresc în aducerea în împlinire a
sentin]elor f\r\ înt\rirea sa. […]
23. Libertatea cultelor.
24. Ridicarea moral\ [i social\ a clerului ortodox. […]
27. Emanciparea gradual\ a israeli]ilor moldoveni.
(1848, I, p. 650)
Patria — articol din „Popolul suveran“ (28 iunie1848)
Patria este locul, c\minul în care ne-am n\scut [i care ne hr\ne[te, locul de care sunt legate
suvenirele copil\riei noastre, suvenire atât de dulci, a c\rora coard\ face s\ tresare omul
b\rbat. Aceast\ simpatie ce avem c\tre patrie se nume[te amorul patriotic, care se na[te
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deodat\ cu inima omului, deodat\ cu sine; omul nu [tie pentru ce iube[te locul pe care
pentru prima oar\ [i-a încercat pasul, scenele naturii ce pentru prima oar\ l-a impresionat.
Astfel este amorul patriei la început, dar el nu se concentr\ numai într-aceasta. Este în
natura lui ca s\ se dezvolte [i s\ se întinz\.
Patria nu este numai locul în care ne-am n\scut [i în care familia noastr\ locuie[te; patria
este ]ara întreag\ în care g\sim concet\]eni, adec\ oameni ce tr\iesc subt acelea[i legi,
vorbesc aceea[i limb\, se închin\ în aceea[i religie, î[i împ\rt\[esc acelea[i sentimente [i
acelea[i idei. Aceast\ unire de sentimente face na]ionalitatea. Prin urmare, f\r\ de dânsele nu
poate fi na]ionalitate, nu poate fi România.
Patria, aceast\ fiin]\ ideal\, pe care locuitorii ei sunt gata a o ap\ra cu via]a, este
identitatea intereselor, ideilor, pasiunilor ce-i strânge [i-i une[te în ap\rarea unui bine comun.
Robul n-are patrie, pentru c\ robul n-are nimic.
Ca s\ avem patrio]i, ca s\ ne putem ap\ra în reciproc\ interesele, casa, via]a, familia, cat\
s\ ne leg\m printr-acelea[i interese, cat\ s\ avem fiecare parte dintr-aceast\ patrie, astfel
fiecare vom înv\]a a iubi patria [i atunci va zice: „Prefer familia înaintea mea, prefer patria
înaintea familiei“.
(1848, II, p. 698)
Existen]e umane încercând s\ evite tumultul revolu]ionar — memoriile lui
Isaiia Moldovan1
Omul meu dup\ acestea s-a reîntors în Chirileu [i mai prin satele vecine, nu prea expuse,
a sc\pat [i el. Am sosit în satul Chinci[. Copii se jucau pe uli]e, i-am întrebat: „M\i copii,
fost-au în satul vostru unguri?“ Ne-au r\spuns în naivitatea lor: „Au fost ieri doi unguri cu un
car cu oale“. Am intrat la preotul unit Grigore Gherasim. El era voios, ne-a primit ca omul pe
care nu-l ajunsese valul revolu]iunii, a dat cin\, a adus vin, c\ci în 1848 s-a f\cut vin foarte
bun. Petrecând între pove[ti, iat\ c\ sose[te un om cu întrebarea: „D-ta e[ti preotul din
Chirileu?“ „Da, eu sunt!“ „S\ vii cu mine la c\pitanul, m-a trimis fratele d-tale, domnul prefect
Moldovan2“. Mi-am luat r\mas bun de la preotul [i la c\pitanul Gavril\ (cantor) m-am întâlnit
cu fratele meu. Am povestit mult timp, el era cu vreo 12 tribuni de ai s\i [i nu [tia nimic despre
întâmplarea din Bichi[. I-am enarat-o [i s-a bucurat c\ am sc\pat. El nu mai avea lag\r, se ]inea
prin Feisa, Boian [i ziua prin p\duri. „{tii ce frate?“ îmi zise. „Am doi cai de rezerv\, i-am luat
de la ni[te husari unguri, care n-au s\ se mai întoarc\ în Ungaria. Î]i pun unul la dispozi]ie ca
s\ vii cu noi“. Diminea]a îns\ [i-a revocat hot\rârea, zicându-mi: „Te-am fost chemat s\ vii cu
noi [i noi înc\ suntem pribegi; î]i zic dar\ s\ r\mâi s\-]i fere[ti capul cum ]i-a ajuta Dumnezeu.
Tu ai familie3, noi suntem juni [i de vom pieri tot una, n-are cine s\ ne plâng\. Tat\l nostru se
va mângâia c\ a[a au fost timpurile.“
(Memorialistica revolu]iei de la 1848 în Transilvania, edi]ie de Nicolae Boc[an [i Valeriu
Leu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 264–265)
Sacru [i revolu]ie — s\rb\toare revolu]ionar\ local\ în Transilvania, fragment din memoriile lui {tefan Branea
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[…] în ziua de 29 iunie am f\cut slujb\ frumoas\ [i paradie cu 12 pu[ti pentru sfânta [i
mult pre]uita slobozenie. A fost gard\ na]ional\, care în gled\ ne-au pu[cat cu un r\sunet,
mai multe rânduri com\nd\luindu-se de unul de ai no[tri. Ie[ind din biseric\ cu steagul
na]ional între doi prapori, dup\ dânsele garda na]ional\, apoi noi, eu Branea, 2. Sovago Iosif,
3. Chiril Dumbrav\, 4. Paul Stoica, 5. George Sava, 6. Maier Ilisie, îmbr\ca]i to]i, norod ca la
5000 români, între care [i unguri, ]igani [i jidovi […] am ie[it în lunc\. Acolo am ]inut [-o
sfe[tanie, apoi a orat p\rintele [i tractual notar Iosif Sovago, apoi i-am urmat eu, apoi în
numele a toat\ iob\gimea româneasc\ am mul]umit lui Dumnezeu, în\l]atului împ\rat,
bunilor domni [i ministerului, c\rora le-au r\sunat strig\ri din gurile popoarelor „s\ tr\iasc\!“
În urm\ am luat ziua bun\ de la to]i posesorii în numele fo[tilor lor iobagi [i am numit locul
acela cu un grai „Câmpul slobozeniei“. Apoi ne-am dezbr\cat [i ne-am pus la mas\ ca vreo
2500 pân\ la 3000 persoane [i cu îndestulare am mâncat [i beut pr\znuind „praznicul
slobozeniei“. […]
(Memorialistica revolu]iei de la 1848 în Tansilvania, edi]ie de Nicolae Boc[an [i Valeriu
Leu, Editura Dacia, Cluj–Napoca, 1988, p. 67–68)
Nota Bene: Sursele de factur\ memorialistic\ ale revolu]iei de la 1848 din Transilvania semnaleaz\
câteva manifest\ri de tip s\rb\toare revolu]ionar\ [i la nivelul comunit\]ilor rurale. Amestec de religios
[i deziderate sociale [i na]ionale, s\rb\toarea revolu]ionar\ la sate este dedicat\ de obicei „slobozeniei“, eliber\rii din iob\gie. Modelul de urmat în asemenea situa]ii, datorit\ exemplarit\]ii sale, era cel
al Marii Adun\ri Na]ionale de pe Câmpia Libert\]ii din Blaj (3–5 mai), fiind simplificat [i adaptat. Textul
descrie desf\[urarea tipic\ a acestui gen de manifest\ri, la Maier\u, pe Valea Mure[ului, în relatarea
unui cleric local participant, protopopul {tefan Branea.

Memoriul na]iunii române c\tre împ\ratul Franz Iosef (februarie 1849)
Maiestate!
Na]iunea român\ din marele principat al Ardealului, din B\nat, din p\r]ile vecine ale
Ungariei [i din Bucovina, care este cea mai veche între celelalte na]iuni, [i cea mai numeroas\
în ]inutul locuit de dânsa — fiindc\ num\r\ pân\ la trei milioane [i jum\tate, — au fost pururea
cu cea mai necl\tit\ credin]\ [i alipire c\tre augusta cas\ austriac\, de când ]\rile acestea au
avut norocirea a veni supt blânda st\pânire a Austriei, — n-au l\sat s\ treac\ nici un prilej, f\r\
de a da dovezi prin fapt\ despre aceast\ credin]\, [i n-au cru]at nici o jertf\ pentru interesele statului [i ale dinastiei, cu toate c\ au fost ap\sat\ de celelalte cona]iuni, [i scoas\, prin
legile feudale de sute de ani, din toate drepturile cuvenite unei na]iuni, ba înc\ în anul trecut
fu amenin]at\ chiar [i cu stârpire de c\tre maghiarii ce umbl\ cu cugete desbin\toare. […]
În acest r\zbel au dat na]iunea român\ dovezi nenum\rate de vitejia sa1, de coapta sa
na]ionalitate, de neclintita sa credin]\ c\tre legiuitul [i mai presus de toate iubitul s\u
monarh: cu toate c\ de alt\ parte au fost silit\ a face atâtea jertfe, încât pre oricare alt\
na]iune lesne o ar fi adus la dezn\d\jduire, mai ales pentru c\ vr\jma[ul n\v\li neîncetat
tot cu puteri mai mari [i mai tari, jefui sute din sate [i le pref\cu în cenu[\, omorî peste 10
000 de oameni f\r\ deosebire de vârst\, de b\rbat [i de femeie. Lipsa de arme (c\ci
poporul s\ b\tu numai cu l\nci [i suli]e) fu o piedec\, pentru care r\zbelul nu s-au sfâr[it
înc\ pân\ ast\zi în acea parte a monarhiei; cu toate acestea na]iunea nu sl\be[te în curaj,
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[i toat\ încercarea vr\jm\[easc\ îi m\re[te credin]a [i alipirea; dânsa zide[te pre Dumnezeu
[i pre cel mai drept dintre monarhi, [i socote[te întru nimica moartea pentru întregitatea
unui stat [i pentru sus]inerea tronului unei dinastii, al c\reia principiu este drept aseminea
de mare pentru to]i cet\]ianii [i pentru toate na]ionalit\]ile. Ea bate cu o mân\ pre
vr\jma[ul acestui principiu, iar\ cu cealalt\ a[terne Maiest\]ii tale rug\mintea pentru întinderea aceluia[i principiu [i spre fii s\i. Ea cere cu toat\ plec\ciunea [i cu toat\ încredin]area
de la dreptatea Maiest\]ii Tale:
Unirea tuturor românilor din statul austriac într-o singur\ na]iune de sine st\t\toare sub
schiptrul Austriei, ca parte întregitoare a Monarhiei.
Administra]iune na]ional\ de sine st\t\toare în privin]a politic\ [i bisericeasc\.
Deschiderea cât mai curând a unui congres (adunare) universal\ a toat\ na]iunea spre constituirea sa, [i în alt\ parte:
— spre alegerea unui cap na]ional, care s\ va înt\ri de Maiestatea Ta, [i al c\ruia titlu
a[i[derea Maiestatea Ta vei binevoi a-l hot\rî;
— spre alegerea unui sfat administrativ na]ional supt titlu de Senat român;
— spre alegerea unui cap bisericesc de sine st\t\tor, care se va înt\ri de Maiestatea Ta, [i
supt care vor sta ceilal]i episcopi na]ionali;
— spre organizarea administra]iunei în comunit\]ile [i cercurile române;
— spre organizarea [coalelor [i ridicarea institutelor trebuincioase de înv\]\tur\;
Introducerea limbei române în toate lucrurile ce ating pre români.
O adunare de toat\ na]iunea pre fiecare an spre a se sf\tui despre interesele na]ionale, ce
le va cere timpul.
6. Reprezentarea na]iunei române dup\ num\rul sufletelor la dieta universal\ a Imperiului
austriac.
7. Îng\duin]a unui organ al na]iunei la înaltul Ministeriu imperial spre reprezentarea
intereselor na]iunale.
8. Maiestatea Ta s\ binevoie[ti a purta de aci înainte titlul de Mare Duce al românilor. […]“
(1848, II, p. 960–965)
Nota Bene: Memoriul este înaintat împ\ratului Franz Ioseph I în 13 februarie 1849, la Olmütz,
unde Curtea imperial\ se afla în refugiu la acea dat\, de c\tre o delega]ie de intelectuali români transilv\neni, condus\ de episcopul Andrei {aguna. Reprezint\, în termeni de o remarcabil\ claritate, expresia sintetic\ a proiectelor de unitate politic\ elaborate de elita românilor din Imperiul Habsburgic la
1848–1849. O concretizare dintre cele mai reu[ite ale ideologiei na]ionale române[ti la mijlocul
secolului al XIX-lea, acest document con]ine, în opinia lui Nicolae Iorga, „cele mai frumoase cuvinte pe
care le-a auzit vreodat\ împ\ratul“.

Excese în timpul Revolu]iei de la 1848
A. Represiunea autorit\]ilor maghiare împotriva românilor din Luna (12 septembrie 1848) — relatarea lui George Bari] în Gazeta de Transilvania
[…] Dup\ ce ie[ir\ comisiile conscriitoare, locuitorii din Luna, Grind [i din alte sate de
pe malurile Arie[ului, parte mai mare române[ti, [a]mestecate îns\ [i cu unguri, se învoir\
[i declarar\ c\ ei nu vor asculta de mandatul ministerial, care nu e lege înt\rit\ de
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împ\ratul Ferdinand, c\ci, de ar fi, ei s-ar supune [i ar da oricâ]i recru]i li s-ar cere. […] Ei
mai adaoser\: noi sim]im c\ ungurii vreau s\ stoarc\ Ungaria din mâna împ\ratului, cum
[i s\ restaure[ze] iob\gia de care ne sc\p\ împ\ratul. Parohii înc\ nu voir\ a da matriculele
boteza]ilor la mâna comisiilor. Atunci gr[oful] Nicul[ae] Toro]cai, cârmuitorul [i ceilal]i oficiali ai comitatului determinar\ a scoate ost\[ime la satul Luna. Totodat\ pe la 11 septembrie n[ou] s\tenii se v\zur\ armându-se care cu ce avea [i, adunându-se din câteva sate
la Luna, amenin]a [i proprietarilor, iar pe cei mai frico[i români, unguri, ]igani îi sp\riar\
cu punere de foc dac\ nu se vor ]inea cu ei în contra asupritorilor. Peste zi se p\rea c\
gloata s-ar lini[ti; seara îns\ deodat\ se auzir\ clopotele în dung\. În 12 pân\ la amiazi,
ca [la] 4000 români erau aduna]i pe delu]ele Lunei. Toro]cai scosese de ieri asupra lor un
deta[ament de husari s\cui, peste 120 de gardi[ti maghiari, iar pe ast\zi [i 60 solda]i
poloni din regimentul „{ivcovici“ de la Turda. Husarii se împieptar\ asupra gloatelor.
Fuser\ îns\ primi]i cu pietre [i alte unelte! Oficiali se silir\ cu parlament\ri lungi a îndupleca pe popor la supunere, el îns\ r\mase statornic pe lâng\ credin]a sa c\ n-are a se
supune decât numai la legea primit\ de la împ\ratul, iar pe c\pitani îi provoc\ s\ arate cu
ce porunc\ înalt\ aduc ei trupe asupra satelor. În urm\ se comand\ foc [i sabie: din
poporul gr\m\dit la un loc […] c\zur\: dup\ K[olozsvári] Hir[adó] 20, iar dup\ literatul
neam]1 (care fusese de fa]\ în Grind, unde petrece) au c\zut la 30. Fie oricâ]i mor]ii,
mul]i-pu]ini, destul c\ ei to]i c\zur\ ca martiri (mucenici) nevinova]i ai credin]ei lor c\tre
împ\ratul [i casa Austriei. […]
(1848, II, p. 901–902)
Nota Bene: Represiunea de la Luna, din 12 septembrie 1848, împreun\ cu cea de la Mihal] care a
precedat-o (2 iunie), sunt primele episoade sângerose ce anun]\ confrunt\rile ulterioare, din perioada
în care revolu]ia pa[optist\ ardelean\ a intrat în faza r\zboiului civil (octombrie 1848–iulie 1849).
Episodul de fa]\, cu final dramatic, este semnificativ pentru atitudinea larg împ\rt\[it\ de comunit\]ile
române[ti din Transilvania acelui an: rezisten]\ în fa]a încerc\rilor autorit\]ilor revolu]iei maghiare de a
aplica propria lege de recrutare. Românii î[i motivau refuzul de a se înrola în tab\ra revolu]iei maghiare
invocând lipsa temeiului legal sanc]ionat de împ\rat.

B. Ac]iuni violente ale revolu]ionarilor români (Abrud, 10 mai 1849) — relatarea
lui Vasile Moldovan
Tot Abrudul se p\rea c\ e un mormânt [i c\ spiritul mor]ii planeaz\ asupra lui. Nu se auzea
nici un cuvânt, nici o mi[care. Peste un p\trar de or\ se dezvolt\ pe valea Cerni]ei un foc
vehement din pu[ti [i tunuri, se auzeau strig\tele românilor: „Înainte feciori, cure]i [curge]i,
alerga]i] la vale! da]i pe moarte, c\ acum sunt ai no[tri, între smerii în ei!“ Iar ungurii strigau:
„Pusztulunk, mind elpusztulunk! Visza! Visza!“ [Ne pr\p\dim, to]i ne pr\p\dim! Înd\r\t,
înd\r\t!]. […]
Am alergat cu to]ii pân\ la cap\tul uli]ei, în pia]\ ungurii pu[cau pe fere[tri, iar românii în
cete de câte 20–30 in[i n\v\lesc asupra caselor, sparg por]ile. Ungurii parte s\reau de fric\
pe fere[tri, parte îi izbeau românii cu bolovani în uli]\, unde îi m\cel\rea poporul înfuriat.
Deodat\ ne atrag aten]iunea ni[te r\cnete cumplite, ce se auzeau la spatele noastre.
Alerg\m cu to]ii într-acolo. În curte la {ulu] Simionu], mai mult de 100 de l\nci se vedeau
ridicate, fiecare ar fi dat într-un centru, dar nici unul nu putea da. Tocmai atunci omorau pe
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Drago[.
Cei ce au fost aproape de el spun c\ Drago[ cerea gra]ie, zicând: „Fra]ilor, l\sa]i-m\ numai
una s\ v\ spun, apoi omorâ]i-m\“. […]
Dup\ moartea tragic\ a nefericitului Drago[, a sosit abia [i Iancu în Abrud. El a ]inut o
cuvântare la popor, care a sfâr[it a[a: „Atât v-a]i purtat de bine, încât ar trebui s\ v\ s\rut pe
to]i, dar c\ ce a]i omorât pe Drago[, mi-a]i întristat inima de moarte“.
Poporul începuse a face excese [i tocmai atunci se l\]i faima c\ Kossuth înc\ se afl\ în
Abrud. Ca turba]i se aieptar\ prin toate uli]ele [i prin toate casele. Iancu, Balint, Vl\du] [i al]ii
mai cunoscu]i umblau c\l\ri, ca dispera]i, pe toate uli]ele, ca s\-i aduc\ la ordine. Abrudul a
luat foc din toate p\r]ile, nimenea nu mai avea respect, nimenea nu mai era sigur pe lance“.
(Nicolae Boc[an, Valeriu Leu, Revolu]ia de la 1848 din Transilvania în memorialistic\, Presa
Universitar\ Clujean\, 2000, p. 401–404)
Nota Bene: Aflat la Abrud, Vasile Moldovan a fost martorul unor fapte de maxim\ violen]\,
s\vâr[ite de mo]ii sc\pa]i de sub control, dup\ alungarea din ora[ a armatei revolu]ionare maghiare
condus\ de maiorul Hatvani. Victime au c\zut nu numai locuitorii maghiari ai ora[ului, ci [i frunta[ul
român Ioan Drago[, deputat de Bihor în Parlamentul de la Pesta, care, din îns\rcinarea lui Kossuth, a
încercat în prim\vara anului 1849 s\ concilieze cele dou\ revolu]ii, român\ [i maghiar\, ajunse în faza
unui sângeros r\zboi civil. Suspectat de c\tre mo]i de comportament duplicitar, a fost ucis de ace[tia
la Abrud, în timp ce reocupau ora[ul, la 10 mai 1849.

Apel la dep\[irea resentimentelor na]ionale — Scrisoarea lui Avram Iancu
c\tre comandantul maghiar Iosif Simonffy (15 iunie 1848)
Prefectul Avram Iancu c\tre comandantul de brigad\ Iosif Simonffy
Libertate, egalitate, fr\]ietate!
Fra]ilor maghiari!
Asculta]i cuvintele purcese din adâncul sufletului unui român sincer. Aceste sânte principii
ne de[teptar\ din adâncimea în care ne ap\sar\ varvarii sute de ani, pentru aceste am r\dicat
cereri la locurile cuvenite, pentru acestea, ca s\ ne fie recunoscute, am r\dicat arme, ne-am
v\rsat sângele, [i a ni-l v\rsa pentru libertate suntem rezolu]i pân\ va mai curge sânge în
vinele noastre; deie-[i p\rerea Europa, judece popoarele civilizate, noi ne lupt\m pentru
libertatea noastr\ cea opres\1 de a secolelor nedreptate.
Fra]ilor, crede-ne-]i nou\ c\ noi prea luminat vedem [i prea solide credem c\ în aste dou\
patrii surori maghiarul de existen]\ [i viitor nu poate vorbi f\r\ de român, nici românul f\r\
de maghiar. Credem [i prea luminat vedem c\ preste noi [i voi azi-mâne voie[te s\ dea mâna
un element gigantic care în scurt timp ne va îneca [i nu vor r\mânea alt decât urmele
existen]ei noastre. […]
Noi cu durere privim la scena care s-a întâmplat în ast\ patrie [i în care [i noi am fost sili]i
a lua cea mai mare parte. S\ crede]i îns\, domnilor, c\ r\scularea noastr\ nu s-a întâmplat
prin am\girea Austriei (dup\ cum d-voastre r\u sunte]i informa]i), ci pre noi ne-au r\sculat
nerecunoa[terea na]ionalit\]ei politice, tiraniile [i barbariile feudali[tilor [i aristocra]ilor
transilvani maghiari, pe cari poporul în ast\ epoc\ nu le-a mai putut suferi [i de cari inteligen]a
s-a scârbit cu totul; am fost sili]i a r\dica arme, a le purta în contra aceluia care mai de
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aproape ne tir\ne[te [i se vede a ne ap\sa existen]a politic\, despre ce v\ va certifica istoria,
imputând crima cui va fi de drept. […] Fra]ilor, spiritul de carele e p\truns\ [i însufle]it\ Europa
ca un fulger mai elastic str\b\tu la sufletul nostru decât la al oric\rei alte na]iuni, care a mai
v\zut pân\ acum razele libert\]ii. Libertate, ecualitate, fr\]ietate, aceste principii sunt deviza
noastr\, aceste tezaurul [i cel mai sânt obiect, pentru carele [i cu care tr\ind suntem gata a
da mâna cu cei mai nedumeri]i du[mani ai no[tri [i a le promite cel mai sincer ajutor ce se
poate a[tepta de la vreun popor european, iar\ de aceste principe lipsi]i, cu cea mai
b\rb\teasc\ seriozitate suntem rezolu]i dintru început a ne b\ltui sângele pân\ la cel din urm\
român. Îns\ aceste principii le pretindem pre temeiul existen]ei popoarelor [i nu suntem
îndestula]i v\zând depicte [pictate] numele lor pre scrisori private, nici auzindu-li numai sonul
lor cel dulce pre la urechile noastre ca un echo f\r\ de sim]ire. […]
Pre scurt, voim iar\ a v\ mai spune [i esclam\m: de ave]i în cer un Dumnezeu [i pre
p\mânt o patrie, lua]i alte mijloace de a tracta cu noi, convinge]i-v\ deplin c\ între noi [i voi
armele niciodat\ nu pot decide, îns\ nu întârzia]i, ca s\ nu se împlineasc\ întru voi cuvintele
scripturei: „Intra-va mirele [i voi nu ve]i avea untdelemn în candelele voastre. […] “
(1848, II, p. 1090–1092)
Nota Bene: Aceast\ scrisoare, datat\ Câmpeni, 15 iunie 1849, trimis\ de c\tre Avram Iancu unui
reprezentant al taberei revolu]ionare maghiare, comandantul de brigad\ Iosif Simonffy, este
semnificativ\ pentru pozi]ia româneasc\ în contextul încerc\rilor de apropiere [i de conciliere dintre
cele dou\ revolu]ii, desf\[urate în vara anului 1849. Pentru prefectul Apusenilor, împ\carea se poate
realiza numai în baza spiritului „de care e p\truns\ [i însufle]it\ Europa“.

Ziaristul american Francis Bowen despre revolu]ia din Ungaria [i
Transilvania
În aceast\ mare tulburare valahii de asemenea au fost îndemna]i s\ cear\ restituirea acelor
drepturi, a drepturilor naturale ale omenirii, de care ei fuseser\ lipsi]i de secole. Câ]iva din
reprezentan]ii tineri ai Bisericii ortodoxe le-au insuflat aceast\ generoas\ n\zuin]\ [i i-au
înv\]at s\ arunce grabnic jugul supunerii [i ilotismului care ap\sase de atâta timp pe gâtul lor.
Pilda fra]ilor lor de dincolo de grani]\, în principatele Moldovei [i Valahei, care de curând
izgoniser\ pe câ]iva din micii lor tirani locali, le-a dat noi idei de libertate [i noi speran]e de
îmbun\t\]ire a situa]iei prin propriile lor eforturi. În ultima Diet\, care fusese ]inut\ în
Transilvania înaintea revolu]iei de la 1848, valahii î[i exprimaser\ dolean]ele lor, cerând ca cel
pu]in cauza lor s\ fie ascultat\. Acest lucru a fost refuzat cu asprime [i înc\p\]ânare; cele trei
na]iuni dominante au fost de acord asupra acestui punct, dac\ nu [i asupra altuia, [i anume
ca neamului supus care era mai numeros decât ele toate trei împreun\ s\ nu i se acorde
egalitate de drepturi cu ele. Locuitorii burgurilor s\se[ti nu s-au ar\tat în aceast\ privin]\ mai
liberali decât magna]ii maghiari sau nobilii secui; ei nu au voit s\ violeze vechea constitu]ie a
principatului. Guvernul austriac, nesperând nimic de la eforturilor valahilor nu s-a apropiat de
ei. Suplican]ii erau respin[i de toat\ lumea. Apoi revolu]ia a izbucnit [i ei s-au oferit s\
slujeasc\ în rândurile maghiarilor dac\ ace[tia ar proclama emanciparea lor. Oferta a fost
respins\ cu dispre].
În înv\lm\[eala general\ care a urmat, fiecare partid [i neam a luptat pentru sine însu[i;
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fiecare a încheiat alian]e [i a c\utat sprijin numai pentru conjunctura de moment, f\r\ cea
mai mic\ referin]\ la doctrinele politice [i sociale ale acelora al c\ror ajutor ei îl cereau [i a
c\ror cauz\ ei de fapt o favorizau. Maghiarii, aristocra]i într-un dublu sens, ca clas\ [i ca
neam, [i care aveau acum arma în mân\ pentru a conserva învechitele lor institu]ii feudale,
fac cauz\ comun\ cu republicanii ro[ii de la Viena care, ca [i fra]ii lor din întreaga Europ\,
nu urm\resc decât r\sturnarea vechii ordini [i totala distrugere a tuturor formelor sociale [i
administrative existente. Croa]ii [i al]i slavoni, democra]i ca instinct [i ]el, [i proscri[i ca rebeli
de c\tre ambele partide la începutul luptei, au luptat viteje[te, ajutând pe împ\ratul Austriei
s\ zdrobeasc\ nobilimea insurgent\ din Ungaria. Burgherii republicani germani din
Transilvania s-au unit întâi cu iobagii valahi, a c\ror cerere de emancipare ei tocmai o respinseser\ [i au chemat apoi pe ru[i în ]ar\ ca s\-i protejeze împotriva ostilit\]ii nemiloase a
maghiarilor [i secuilor, care fuseser\ alia]ii lor neclinti]i timp de patru secole. Austria, vechea
campioan\ a despotismului în sudul Europei, dup\ ce zdrobise ultimele speran]e ale liberalilor italieni din Lombardia [i Piemont, porne[te într-o cruciad\ pentru a impune o constitu]ie liberal\ feudalei [i aristocra-ticei Ungarii [i pentru a distruge acea nobilime cavalereasc\
al c\rei entuziast curaj salvase mai mult decât o dat\ împ\r\]ia amenin]at\ de armele
Europei coalizate. Rusia, care totdeauna a dus o politic\ agresiv\ [i egoist\, a ac]ionat cu ciudat\ m\rinimie [i re]inere; ea a p\truns în Ungaria numai la chemare sau sub pretext de
umanitate pentru a ap\ra pe neajutora]ii germani [i valahi; armata sa a zdrobit insurec]ia
printr-o singur\ lovitur\ hot\râtoare [i apoi, de[i întreaga ]ar\ era în puterea sa [i slavonii,
care constituie aproape jum\tate din popula]ia ei, i-ar fi devenit bucuros supu[i, Rusia [i-a
retras în lini[te trupele f\r\ m\car s\ prezinte vreo cerere de desp\gubiri de r\zboi sau vreo
preten]ie de m\rire a teritoriului ei.
(1848, II, p. 1160–1161)

1 cadouri
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Proiectul Comitetului Central al Unirii din Bucure[ti (30 martie 1857)
Autoritatea unirii e puternic\, ca una ce umbre[te [i dezvolt\ proprietatea, comer]ul,
industria, profesiunile libere [i partea religioas\, cu-n cuvânt elementele întregi de via]\ ale
unei ]\ri.
Programa unirii a a[ezat patru fundamente puternice pe cari s\ se ridice edificiul
organiz\rii sale politice.
I. Chez\[uirea autonomiei [i a drepturilor noastre interna]ionale, dup\ cum sunt hot\râte
amândou\ prin capitalurile (capitula]ii) din anii 1393–1460 [i 1513 încheiate între ]\rile
române [i Înalta Poart\, precum [i neutralitatea teritoriului moldo-român.
Prin neutralitatea teritoriului român, r\mâind scuti]i de n\v\liri str\ine, vom putea s\ ne
bucur\m în lini[te [i în pace, crescând puterile materiale [i dezvoltând pe cele morale,
elementele neap\rate ale fericirii unei ]\ri.
II. Unirea ]\rilor române [i moldave într-un singur stat [i sub un singur guvern.
Unirea Principatelor aduce cu sine puterea na]ional\, adic\ chez\[uirea material\ pozitiv\
a drepturilor noastre politice.
Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere [i t\rie, [i astfel vom putea face a se
respecta drepturile din afar\ [i din întru ale ]\rei.
III. Prin] str\in cu mo[tenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare d-ale Europei, ai
c\rui mo[tenitori n\scu]i în ]ar\ am dori s\ fie crescu]i în religiunea ]\rei.
Este [tiut din chiar experien]a trecutului c\ domnia dintre p\mânteni a a]â]at rivalitatea
între famiile pretendente la tronul ]\rii; cu aceasta patimile luar\ un zbor nem\surat [i
neînfrânat, [i cei cu puterea în mân\, ca s\ se poat\ ]ine în contra partidelor ce se forma, se
trudea a corumpe cu cei cu suflete slabe, încuragiind prin r\spl\tiri demoralizatoare [i l\sând
cîmp deschis acelora la tot felul de abuzuri!
În afar\, toat\ grija domnitorilor sta de a interesa puterile str\ine în favoarea persoanei lor,
[i nu în favoarea ]\rei, iar pretenden]ii alergau necontenit la str\ini spre a jertfi interesele ]\rei
f\r\ cru]are, pentru trista lor de[\rt\ciune!
IV. Guvern constitu]ional reprezentativ [i, dup\ datinile cele vechi ale ]\rei, o singur\
Adunare Ob[teasc\, care va fi întocmit\ pe o baz\ electoral\ larg\, încât s\ reprezinte
interesele generale ale popula]iunei române.
Într-adev\r, cum ar putea fi chez\[uit\ puterea legilor din intru dac\ voia [i puterea
guvernului nu va fi m\rginit\ [i r\spunz\toare înaintea unei Adun\ri Ob[te[ti care s\ fac\ [i
s\ îmbun\t\]easc\ legile ]\rii? Aceast\ Adunare nu va înf\]i[a [i sprijini privilegiile [i
interesele unei clase sau ale unei caste, ca în trecut, ci interesele ob[te[ti, compus\ din
persoane strâns legate cu interesele cele mari ale ]\rei. Aceast\ Adunare va fi regulat\ astfel
încât proprietatea, comer]ul, capacitatea, ca în toate ]\rele, s\ nu fie c\lcate de mul]imea
num\rului.
(Acte [i documente relative la istoria renascerei României, publicate de D.A.Sturdza,
1 Prin locuitori se înteleg numai persoanele de sex masculin.
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C.Colescu-Vortic, Ghenadie Petrescu, D.C.Sturdza [i I.I.Krupenski, vol. V, 1890, p. 965–966)
Proiectul de rezolu]ie al Adun\rii ad-hoc a Moldovei (7/19 octombrie 1857)
Luând în privire c\ dorin]a cea mai mare, cea mai general\, acea hr\nit\ de toate
genera]iile trecute, acea care este sufletul genera]iei actuale, acea care împlinit\ va face
fericirea genera]iilor viitoare este Unirea Principatelor într-un singur stat, o unire care este
fireasc\, legitim\ [i neap\rat\, pentru c\ în Moldova [i în Valahia suntem acela[i popul,
omogen, identic ca nici un altul, pentru c\ avem acela[i început, acela[i nume, aceia[i limb\,
aceia[i religie, aceia[i istorie, aceia[i civiliza]ie, acelea[i institu]ii, acelea[i legi [i obiceiuri,
acelea[i temeri [i acelea[i speran]e, acelea[i trebuin]e de îndestulat, acelea[i hotare de p\zit,
acelea[i dureri în trecut, acela[i viitor de asigurat [i, în sfâr[it, aceea[i misie de împlinit.
Adunarea ad-hoc a Moldovei, p\[ind pe calea ce i s-a prescris de c\tre Tratatul de la Paris,
adec\ începând a rosti dorin]ele ]\rii, în toat\ cur\]enia cugetului, neavând în privire decât
drepturile [i folosul na]iei române, declar\ c\ cele întâi, cele mai mari, mai generale [i mai
na]ionale dorin]i ale ]\rii sunt:
1. Respectarea drepturilor principatelor [i îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea
vechilor lor capitula]ii încheiate cu Înalta Poart\ în anii 1393, 1460, 1511 [i 1634.
2. Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele de România.
3. Prin] str\in cu mo[tenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei [i ai c\rui
mo[tenitor s\ fie crescu]i în religia ]\rii.
4. Neutralitatea p\mântului principatelor.
5. Puterea legiuitoare încredin]at\ unei ob[te[ti Adun\ri, în care s\ fie reprezentate toate
puterile na]iei.
(Acte [i documente relative la istoria renascerei României, publicate de D.A.Sturdza,
C.Colescu-Vortic, Ghenadie Petrescu, D.C.Sturdza [i I.I.Krupenski, vol. VIII, 1900, p. 343–344)
Conven]ia de la Paris (7/19 august 1858)
Conven]ia încheiat\ între Austria, Fran]a, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia [i Turcia
pentru organizarea Principatelor, Paris (7/19 august 1858)
Care, având depline puteri, recunoscute a fi în forma cuvenit\, s-au întrunit în Conferin]a
la Paris [i au hot\rât urm\toarele:
Art. 1 — Principatele Moldovei [i Valahiei, constituie de acum înainte sub denumirea de
„Principatele Unite ale Moldovei [i Valahiei“, r\mân sub suzeranitatea M.S. Sultanul.
Principatele se vor administra liber [i în afar\ de orice amestec al Sublimei Por]i, în limitele
stipulate prin acordul puterilor garante cu curtea suzeran\. […]
Art. 3 — Puterile publice vor fi încredin]ate în fiecare principat unui hospodar [i unei
adun\ri elective ac]ionând, în cazurile prev\zute de prezenta conven]ie, cu concursul unei
comisii centrale celor dou\ principate.
Art. 4 — Puterea executiv\ va fi exercitat\ de c\tre hospodar.
Art. 5 — Puterea legislativ\ va fi exercitat\ în mod colectiv de c\tre hospodar, adunare [i
comisia central\.
Art. 6 — Legile prezentând un interes special pentru fiecare principat vor fi preg\tite de
c\tre hospodar [i votate de c\tre adunare.
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Legile prezentând un interes comun pentru ambele principate vor fi preg\tite de c\tre
comisia central\ [i supuse vot\rii adun\rilor de c\tre hospodari.
Art. 7 — Puterea judec\toreasc\, exercitat\ în numele hospodarului, va fi încredin]at\
magistra]ilor numi]i de el, f\r\ ca cineva s\ se poat\ sustrage judec\torilor s\i naturali.
O lege va determina condi]iile de admitere [i de înaintare în magistratur\, luând ca baz\
aplicarea în mod progresiv a principiului inamovibilit\]ii.
Art. 8 — Principatele vor pl\ti cur]ii suzerane un tribut anual al c\rui total r\mâne fixat la
suma de 1 500 000 de pia[tri pentru Moldova [i 2 500 000 de pia[tri pentru Valahia. […]
Art. 9 — În caz de înc\lcare a imunit\]ii principatelor, hospodarii vor adresa un recurs
puterii suzerane; [i dac\ nu li se d\ dreptate, reclama]ia va putea fi trimis\, prin agen]ii lor,
reprezentan]ilor puterilor garante la Constantinopole.
Hospodarii vor fi reprezenta]i pe lâng\ curtea suzeran\ prin agen]i (capuchehaie),
moldoveni sau valahi din na[tere, nefiind supu[i nici unei juridic]ii str\ine [i agrea]i de Poart\.
Art. 10 — Hospodarul va fi ales de c\tre adunare pe via]\.
Art. 11 — În caz de vacan]\ [i pân\ la instalarea unui nou hospodar, administra]ia va trece
în atribu]ia Consiliului de Mini[tri, care va intra de drept în exerci]iu. […]
Art. 12 — Atunci când s-a produs vacan]a, dac\ adunarea este înlocuit\, va trebui s\
procedeze în opt zile la alegerea hospodarului.
Dac\ ea nu este întrunit\, va fi imediat convocat\ [i întrunit\ în termen de zece zile. În
cazul când ea este dizolvat\, se va proceda la noi alegeri în termen de cincisprezece zile, iar
noua adunare va trebui s\ se întruneasc\ de asemenea în termen de zece zile. […]
Art. 13 — Este eligibil în func]ia de hospodar oricine are vârsta de 35 ani, e n\scut din tat\
moldovean sau valah, poate justifica un venit funciar de 3000 de galbeni, cu condi]ia s\ fi
îndeplinit func]ii publice timp de zece ani sau face parte din adun\ri.
Art. 14 — Hospodarul guverneaz\ cu ajutorul mini[trilor numi]i de el.
El are dreptul de a gra]ia [i pe cel de a comuta pedepsele în materie criminal\, f\r\ a putea
îns\ interveni altfel în administrarea justi]iei.
El preg\te[te legile prezentând un interes special pentru Principate [i mai ales bugetele pe
care le supune spre dezbatere adun\rii.
El face numirile în toate slujbele administra]iei publice [i întocme[te regulamentele
necesare pentru executarea legilor.
Lista civil\ a fiec\rui hospodar va fi votat\ de c\tre adunare, o dat\ pentru totdeauna, în
momentul alegerii lui.
Art. 15 — Orice act întocmit de hospodar trebuie s\ fie contrasemnat de c\tre mini[trii de
resort.
Mini[trii vor fi r\spunz\tori de înc\lcarea legilor [i în particular de orice risipire a veniturilor
publice.
Ei vor fi justi]iabili de Înalta curte de justi]ie [i de casa]ie.
Art. 16 — Adunarea electiv\ va fi aleas\ în fiecare principat pe o durat\ de 7 ani, conform
dispozi]iilor electorale anexate la prezenta conven]ie.
Art. 17 — Adunarea va fi convocat\ de hospodar [i va trebui s\ fie reunit\ în fiecare an în
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prima duminic\ a lunii decembrie. Durata fiec\rei sesiuni ordinare va fi de 3 luni. Hospodarul
va putea, dac\ este cazul, s\ prelungeasc\ sesiunea. El poate s\ convoace o sesiune extraordinar\ sau s\ dizolve adunarea. În acest din urm\ caz, el este obligat s\ convoace o nou\
adunare, care va trebui s\ se întruneasc\ într-un r\stimp de 3 luni.
Art. 18 — Mitropolitul [i episcopii fac parte de drept din adunare.
Pre[edin]ia adun\rii apar]ine mitropolitului, vicepre[edin]ii [i secretarii vor fi ale[i de c\tre
adunare.
Art. 20 — Adunarea va discuta [i vota proiectele de lege care-i vor fi prezentate de
hospodar. Ea va putea s\ le amendeze sub rezerva stipulat\ în art.36 în ceea ce prive[te legile
prezentând un interes comun.
Art. 22 — Bugetul veniturilor [i cheltuielilor, preg\tit anual pentru fiecare principat prin
grija hospodarului respectiv [i supus adun\rii, care îl poate amenda, nu va fi definitiv decât
dup\ ce va fi votat de ea.
Art. 25 — Nici un impozit nu va putea fi stabilit sau perceput f\r\ consim]\mântul adun\rii.
Art. 27 — Comisia Central\ î[i va avea sediul la Foc[ani. Ea va fi compus\ din 16 membri,
8 moldoveni [i 8 valahi, 4 vor fi ale[i de c\tre fiecare hospodar dintre membrii adun\rii ori
dintre persoanele care au îndeplinit func]ii înalte în stat [i 4 de c\tre fiecare adunare din
sânul ei.
Art. 34 — Sunt considerate legi prezentând un interes general toate acelea care au ca
obiect unitatea legisla]iei, înfiin]area, men]inerea sau îmbun\t\]irea unirii v\milor, a po[telor,
a telegrafului, fixarea valorii monetare [i deosebitele materii de folos public comune ambelor
principate.
Art. 35 — Odat\ constituit\, comisia central\ va trebui s\ se ocupe în special de codificarea
legilor existente, punându-le în armonie cu actul constitutiv al noii organiz\ri.
Ea va revizui regulamentele organice, precum [i codurile civil, criminal, de comer] [i de
procedur\, astfel încât, în afar\ de legile prezentând un interes pur local, s\ nu mai fie în viitor
decât unul [i acela[i corp de legisla]ie, care va fi executoriu în ambele principate, dup\ ce va
fi votat de c\tre respectivele adun\ri, sanc]ionat [i promulgat de fiecare hospodar.
Art. 38 — Se va înfiin]a o înalt\ curte de justi]ie [i de casa]ie comun\ ambelor principate.
Ea î[i poate avea sediul la Foc[ani. Constituirea ei se va reglementa printr-o lege. Membrii
s\i vor fi inamovibili.
Art. 41 — Ca înalt\ curte de justi]ie, ea va avea în atribu]ie urm\rile ini]iate de hospodar
sau de adunare împotriva mini[trilor [i va judeca f\r\ drept de apel.
Art. 42 — Mili]iile regulate, existând acum în ambele principate, vor primi o organizare
identic\, spre a putea, la nevoie, s\ se uneasc\ [i s\ formeze o singur\ armat\. Pentru
aceasta se va face o lege comun\.
Art. 46 — Moldovenii [i valahii vor fi cu to]ii egali în fa]a impozitului [i vor fi în aceea[i
m\sur\ admi[i în slujbele publice într-unul sau într-altul din principate. Libertatea lor
individual\ le va fi garantat\. Nimeni nu va putea fi re]inut, arestat sau urm\rit decât conform
legii. Nimeni nu va putea fi expropriat decât legal, din motive de interes public [i contra unei
desp\gubiri.
Moldovenii [i valahii de orice rit cre[tin se vor bucura deopotriv\ de drepturile politice.
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(Rela]iile interna]ionale, p. 334–341)
Jur\mântul depus de Alexandru Ioan Cuza la alegerea ca domn al Moldovei
(5/17 ianuarie 1859)
Domnul Alexandru Cuza, fiind fa]\ în adunare, dup\ invitarea ce i s-a f\cut de c\tre
pre[edintele, se suie la tribun\ [i în fa]a Adun\rii [i a ]\rii face urm\torul jur\mânt:
„Jur, în numele prea Sfintei Treimi [i în fa]a ]\rei mele, c\ voi p\zi cu sfin]enie drepturile [i
interesele patriei, c\ voi fi credincios Constitu]iei în textul [i în spiritul ei, c\ în toat\ domnia
mea voi priveghea la respectarea legilor pentru to]i [i în toate, uitând toat\ prigonirea [i toat\
ura, iubind deopotriv\ pe cei ce m-au iubit [i pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor
mei decât binele [i fericirea na]iei române.
A[a Dumnezeu [i compatrio]ii mei s\-mi fie de ajutor“.
Dup\ aceasta, pre[edintele Adun\rii, înalt prea sfin]ia sa p\rintele mitropolit, înmâneaz\
în\l]imei sale domnului Alexandru Ioan Cuza actul prin care se constateaz\ alegerea sa,
notifica]ia c\tre maiestatea sa imperial\ sultanul [i împ\rt\[irea c\tre locotenen]a princiar\.
(Acte [i documente, vol. VIII, 1900, p. 344–345)
Statutul dezvolt\tor al Conven]iei de la Paris (2/14 mai 1864)
Conven]iunea încheiat\ la Paris în 7/19 august 1858, între Curtea Suzeran\ [i între Puterile
garante autonomiei Principatelor-Unite, este [i r\mâne legea fundamental\ a României.
Îns\, îndoita alegere din 5 [i 24 Ianuarie 1859, s\vâr[irea Unirii [i desfiin]area Comisiunei
centrale, f\când neaplicabile mai multe articole esen]iale din Conven]iune atât pentru
îndeplinirea acestora, cât [i pentru rea[ezarea echilibrului între puterile Statului, ca act
adi]ional al Conven]iunei intr\ de ast\zi în putere urm\torul Statut:
Art. 1 — Puterile publice sunt încredin]ate Domnului, unei Adun\ri ponderatice [i Adun\rei
elective.
Art. 2 — Puterea Legiuitoare se exercit\ colectiv de Domn, de Adunarea ponderatrice [i de
Adunarea electiv\.
Art. 3 — Domnul are singur ini]iativa legilor; el le preg\te[te cu concursul Consiliului de
stat [i le supune Adun\rii elective [i Corpului ponderatoriu, spre votare.
Art. 4 — Deputa]ii Adun\rii elective se aleg conform a[ez\mântului electoral aci anexat.
Pre[edintele Adun\rii se nume[te în fiecare an de Domn din sânul ei; iar Vice-pre[edin]ii,
Secretarii [i Chestorii se alege de Adunare.
Art. 5 — Adunarea electiv\ discut\ [i voteaz\ proiectele de legi ce-i se vor prezenta de
Domn.
Aceste proiecte se vor sus]inea în Adunare de Mini[trii sau de membrii Consiliului de stat,
ce se vor delega de Domn spre acest sfâr[it; ei vor fi asculta]i oricând vor cere cuvântul.
(Bujoreanu p. 11)
Proclama]ia domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu prilejul promulg\rii
reformei agrare (1864)
S\tenilor,
[…] Claca (boierescul) este desfiin]at\ […] de-a pururea [i ast\zi voi sunte]i proprietari
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liberi pe locurile supuse st\pânirii voastre, în întinderea hot\rât\ prin legile în fiin]\. […].
Claca [i toate celelalte leg\turi silite între voi [i între st\pânii vo[tri de mo[ii, sunt
desfiin]ate, prin plata unei drepte desp\gubiri.
[…] Uita]i dar zilele grele prin care a]i trecut; uita]i toat\ ura [i toat\ vrajba; fi]i surzi la
glasul acelora care v\ vor înt\râta în contra st\pânilor de mo[ii, [i în leg\turile de bun\ voie
ce ve]i mai avea de aici încolo cu proprietarii, nu vede]i în ei decât pe vechii vo[tri sprijinitori
[i pe viitorii vo[tri amici [i buni vecini. Au nu suntem to]i fii ai aceleia[i ]\ri? Au p\mântul
României nu este muma care v\ hr\ne[te pe to]i?
St\pâni liberi pe bra]ele [i pe ogoarele voastre nu uita]i mai înainte de toate c\ sunte]i plugari, c\ sunte]i muncitori de p\mânt. Nu p\r\si]i aceast\ frumoas\ meserie, care face bog\]ia
]\rii, [i dovedi]i [i în România, ca pretutindeni, c\ munca liber\ produce îndoit decât munca
silit\. Departe de a v\ deda trând\viei, spori]i înc\ h\rnicia voastr\ [i ogoarele voastre îndoit
s\ fie mai bine lucrate, c\ci de acum aceste ogoare sunt averea voastr\ [i a copiilor vo[tri.
Îngriji]i-v\ asemenea de vetrele satelor voastre, care de ast\zi devin comune neatârnate [i
loca[uri statornicite ale voastre, din care nimeni nu v\ mai poate izgoni. Sili]i-v\ a le
îmbun\t\]i [i a le înfrumuse]a, face]i case bune [i îndestul\toare, înconjura]i-le cu gr\dini [i
pomi roditori. […]. Statornici]i mai ales [i pretutindeni [coli, unde copiii vo[tri s\ dobândeasc\
cuno[tin]ele trebuitoare, pentru a fi buni plugari [i buni cet\]eni. Actul din 2 mai v-a dat la
to]i drepturi; înv\]a]i pe copiii vo[tri a le pre]ui [i a le bine întrebuin]a.
{i mai presus de toate, fi]i [i în viitor ceea ce a]i fost [i pân\ acum, [i chiar în timpurile cele
mai rele, fi]i b\rba]i de pace [i de bun\ rânduial\ ave]i încredere în Domnul vostru, care v\
dore[te tot binele; da]i ca [i pân\ acum, pilda supunerii c\tre legile ]\rii voastre […]; iubi]i
România care, de ast\zi este dreapt\ pentru to]i fii s\i.
(Lege rural\ cu proclama]iunea M\riei-Sale Domnitorului a Principatelor-Unite Române,
Imprimeria statului, Bucure[ti, 1864, p. 3–6)
Constitu]ia din 1866 — sistemul politic
Despre teritoriul României
Art. 1 — Principatele-Unite-Române constituie un singur stat indivizibil, sub denumirea de
România.
Art. 2 — Teritoriul României este nealineabil.
Limitele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi. […]
Art. 4 — Teritoriul este împ\r]it în jude]e, jude]ele în pl\[i, pl\[ile în comune.
Despre drepturile Românilor
Art. 5 — Românii se bucur\ de libertatea con[tiin]ei, de libertatea înv\]\mântului, de
libertatea presei, de libertatea întrunirilor. […]
Art. 7 — Însu[irea de Român se dobânde[te, se conserv\ [i se pierde potrivit regulilor
statornicite prin legile civile.
Numai str\inii de rituri cre[tine pot dobândi împ\mântenirea.
Art. 8 — Împ\mântenirea se d\ de puterea legislativ\.
Numai împ\mântenirea aseam\n\ pe str\in cu Românul pentru exercitarea drepturilor
politice. […]
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Art. 10 — Nu exist\ în Stat nici o deosebire de clas\. To]i Românii sunt egali înaintea legii
[i datori a contribui f\r\ deosebire la d\rile [i sarcinile publice. […]
Art. 13 — Libertatea individual\ este garantat\. […]
Art. 15 — Domiciliul este neviolabil. […]
Art. 19 — Proprietatea de orice natur\, precum [i toate crean]ele asupra Statului sunt sacre
[i neviolabile.
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauz\ de utilitate public\ legalmente
constatat\ [i dup\ o dreapt\ [i prealabil\ desp\gubire.
Prin cauz\ de utilitate public\ se în]elege numai comunica]iunea [i salubritatea public\,
precum [i lucr\rile pentru ap\rarea ]\rii. […]
Art. 20 — Proprietatea dat\ ]\r\nilor prin legea rural\ [i desp\gubirea garantat\
proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi niciodat\ atinse.
Art. 21 — Libertatea con[tiin]ei este absolut\.
Libertatea tuturor cultelor este garantat\ cât îns\ celebra]iunea lor nu aduce o atingere
ordinei publice sau bunelor moravuri.
Religia ortodox\ este religia dominant\ în Statul Român.
Art. 22 — Actele Statului civil sunt atribu]ia autorit\]ii civile.
Întocmirea acestor acte va trebui s\ precead\ întotdeauna benedic]iunea religioas\. […]
Art. 23 — Înv\]\mântul este liber. […]
Se vor înfiin]a treptat [coli primare în toate comunele României.
Înv\]\tura în [colile statului se d\ f\r\ plat\.
Înv\]\tura primar\ va fi obligatorie pentru tinerii Români, pretutindeni unde se vor afla
instituite [coli primare. […]
Art. 24 — Constitu]ia garanteaz\ tuturor libertatea de a comunica [i publica ideile [i
opiniile lor prin grai, prin scris [i prin pres\, fiecare fiind r\spunz\tor de abuzul acestor
libert\]i. […]
Delictele de pres\ sunt judecate de juriu.
Nici cenzura, nici alt\ m\sur\ preventiv\ pentru apari]ia, vinderea sau distribu]ia oric\rei
publica]ii nu se va putea reînfiin]a.
Pentru publica]iuni de jurnale nu este nevoie de autoriza]ia prealabil\ a autorit\]ii. […]
Nici un jurnal sau publica]ie nu vor putea fi suspendate sau suprimate.
Autorul este r\spunz\tor pentru scrierile sale, iar în lipsa autorului sunt r\spunz\tori sau
girantul sau editorul. […]
Art. 25 — Secretul scrisorilor [i al depe[elor telegrafice este inviolabil. […]
Art. 26 — Românii au dreptul de a se aduna pa[nici [i f\r\ arme […], întru aceasta nu este
trebuin]\ de autoriza]ie prealabil\.
Aceast\ dispozi]ie nu se va aplica [i întrunirilor în loc deschis, care sunt cu totul supuse
legilor poli]iene[ti.
Art. 28 — Fiecare are dreptul de a adresa la autorit\]ile publice peti]iuni sub-scrise de c\tre
una sau mai multe persoane. […]
Despre puterile statului
Art. 31 — Toate puterile Statului eman\ de la na]iune care nu le poate exercita decât
numai prin delega]iune [i dup\ principiile [i regulile a[ezate în Constitu]ia de fa]\.
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Art. 32 — Puterea legislativ\ se exercit\ colectiv de c\tre Domn [i reprezenta]iunea
na]ional\.
Reprezenta]iunea na]ional\ se împarte în dou\ adun\ri: Senatul [i Adunarea Deputa]ilor.
Orice lege cere învoirea câtor trei ramuri ale puterii legiuitoare.
Nici o lege nu poate fi supus\ sanc]iunii Domnului decât dup\ ce va fi discutat\ [i votat\
liber de majoritatea ambelor adun\ri.
Art. 33 — Ini]iativa legilor este dat\ fiec\reia din cele trei ramuri ale puterii legislative.
Totu[i orice lege relativ\ la veniturile [i cheltuielile Statului sau la contingentul armatei, trebuie
s\ fie votat\ mai întâi de Adunarea Deputa]ilor. […]
Art. 35 — Puterea executiv\ este încredin]at\ Domnului care o exercit\ în mod regulat
prin Constitu]ie.
Art. 36 — Puterea judec\toreasc\ se exercit\ de Cur]i [i Tribunale. […]
Despre representarea na]ional\
Art. 38 — Membrii amândurora Adun\rilor reprezint\ na]iunea, iar nu numai jude]ul sau
localitatea care i-a numit.
Art. 39 — {edin]ele Adun\rilor sunt publice.
Despre Domn
Art. 82 — Puterile constitu]ionale ale Domnului sunt ereditare, în linie coborâtoare direct\
[i legitim\ a M\riei Sale Principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din b\rbat în b\rbat
prin ordinul de primogenitur\ [i cu exclusiunea perpetu\ a femeilor [i coborâtorilor lor.
Coborâtorii M\riei sale vor fi crescu]i în religiunea ortodox\ a r\s\ritului.
Art. 92 — Persoana Regelui este neviolabil\.
Mini[trii lui sunt r\spunz\tori.
Nici un act al Domnului nu poate avea t\rie dac\ nu va fi contrasemnat de un ministru
care prin aceasta devine r\spunz\tor de acel act.
Art. 93 — Domnul nume[te [i revoc\ pe Mini[trii s\i.
El sanc]ioneaz\ [i promulg\ legile. […]
El are drept de amnistie în materie politic\.
Are dreptul de a ierta sau mic[ora pedepsele în materii criminale. […]
El nu poate suspenda cursul urm\ririi sau al judec\]ii, nici interveni prin nici un mod în
administra]ia justi]iei.
El nume[te sau confirm\ în toate func]iile publice. […]
El este capul puterii armate.
El confer\ gradele militare în conformitate cu legea. […]
El are dreptul de a bate monet\, conform unei legi speciale.
El încheie cu statele str\ine conven]iunile necesare pentru comer], naviga]ie [i alte asemenea, îns\ pentru ca aceste acte s\ aib\ autoritate îndatoritoare, trebuie mai întâi s\ fie supuse
puterii legislative [i aprobate de ea.
Art. 94 — Legea fixeaz\ lista civil\ pentru durata fiec\rei domnii.
Dispozi]iuni generale
Art. 124 — Culorile Principatelor-Unite urmeaz\ a fi: albastru, galben [i ro[u.
Art. 125 — Ora[ul Bucure[ti este capitala statului român [i re[edin]a guvernului.
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(Constitu]ia [i legea electoral\, Bucure[ti, Imprimeria Statului, 1866, p. 9–15, 21–25, 29)
Lege pentru organizarea judec\toreasc\ (1865)
Dispozi]iuni generale
Art. 1 — Justi]ia se d\ în numele Domnului.
Art. 2 — Func]ionarii judec\tore[ti se numesc sau se înt\resc de Domn
Art. 3 — Justi]ia se va da:
a. de judec\torele de pl\[i;
b. de tribunalele jude]ene;
c. de cur]ile cu jura]ii în materii criminale;
d. de cur]ile de apel [i de curtea de casa]iune.
Art. 4. — Hot\rârile judec\torilor de pl\[i, vor purta numele de „c\r]i de judecat\“; ale
tribunalelor de jude]e, „de sentin]e“; ale cur]ilor se vor numi „deciziuni“.
(Alexandru Ioan I, Codicele penal [i de procedur\ criminal\, Bucure[ti, 1865, p. 18)
Codul Penal despre func]ionarii publici (1864)
Despre infrac]iunile privitoare la amestecarea func]ionarilor publici în afaceri sau comerciuri
necompatibile cu a lor calitate (sec]iunea III)
Art. 142 — Orice func]ionar, oficial public sau agent al guvernului, care sau f\]i[ sau prin
acte simulate, sau prin interposi]iune de persoane, va fi luat sau primit vreun interes oarecare
în acte, adjudeca]iuni, întreprinderi, sau regii, cu a c\ror administrare sau priveghiere total\
sau par]ial\ este sau a fost îns\rcinat în timpul s\vâr[irii faptei, se va pedepsi cu închisoarea
de la [ase luni pân\ la doi ani, [i cu amend\ […].
C\tre acestea se va declara incapabil pentru totdeauna a mai ocupa func]ii publice.
Despre mituirea func]ionarilor publici (sec]iunea IV)
Art. 144 — Orice func]ionar de ramul administrativ sau judec\toresc, orice agent sau
îns\rcinat al unei administra]ii publice, care va fi primit sau va fi pretins daruri sau presenturi1,
sau care va fi acceptat promisiuni de asemenea lucruri, spre a face sau spre a nu face un act,
privitor la func]iunea sa, fie [i drept, dar pentru care n-ar fi determinat prin lege o plat\, se
va pedepsi cu maximum închisorii [i cu o amend\ îndoit\ a valorii lucrurilor primite sau
f\g\duite […], iar banii sau darurile se vor lua pe seama spitalelor sau caselor de binefacere
ale localit\]ii unde s-a comis mituirea.
Ei nu vor mai putea ocupa func]ie public\ [i vor pierde dreptul la pensie.
(Bujoreanu, p. 316)
Lege pentru organizarea puterii armate (1864)
Art. I. Puterea armat\ în România cuprinde dou\ elemente:
1. Armata permanent\ cu reserva ei.
2. Mili]iile compuse din gr\niceri, doroban]i [i rezervele lor.
Art. II. To]i românii [i împ\mânteni]ii români, de la vârsta de 20 de ani pân\ la cea de 50,
sunt chema]i a lua armele în modul urm\tor:
De la vârsta de 20 de ani la 26, în armata permanent\ [i mili]ii, gr\niceri [i doroban]i.
Art. III. To]i tinerii în anul ce au îndeplinit vârsta de 20 ani, trag la sor] numerele cele
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dintâi trebuincioase contingentului anual, merg în armata permanent\ [i anume, patru ani în
armata permanent\ [i doi ani în rezerv\.
Chemarea rezervelor pentru exerci]iu [i instruc]ie se va face dup\ cum se va hot\rî prin
reglemente de administra]ie public\.
Comunele m\rgina[e nu iau parte la recruta]ie pentru armat\, ele servu pentru a forma
corpul gr\nicerilor.
(Codicele Române sau Colec]iunea de legile Principatelor Unite Române cu un Supliment
de Vasile Boerescu, Bucure[ti, Tipografia Cesar Bolliac, 1865, p. 217)
Lege pentru organizarea puterii armate (1868)
Art. 1 — Puterea armat\ a României cuprinde cinci elemente distincte:
a. Armata permanent\ cu rezerva ei.
b. Corpurile doroban]ilor [i gr\nicerilor.
c. Mili]iile.
d. Garda or\[eneasc\.
e. Gloatele.
Art. 2 — To]i locuitorii1 ]\rii, cu excep]ie de str\ini, de la etatea de 20 la 50 de ani, sunt
datori a purta armele în modul urm\tor:
a. De la etatea de 20 la 27 în armata permanent\, doroban]i [i gr\niceri.
b. De la etatea de 20 la 36 de ani, câ]i nu vor fi chema]i a face parte din armata
permanent\, doroban]i [i gr\niceri, precum [i cei de etate de la 27 pân\ la 36 care au trecut
prin armata permanent\, prin doroban]i sau gr\niceri fac parte din mili]ii.
c. În ora[e de la etatea de 36 pân\ la 50, în garda or\[eneasc\, potrivit legii speciale
acestor institu]iuni.
d. De la etatea de 17 la 20 [i de la 36 la 50, câ]i nu sunt în armata permanent\, doroban]i,
gr\niceri, mili]ie [i garda or\[eneasc\, fac parte din gloate […].
Art. 4 — Recrutarea obligatorie prin conscrip]iune a armatei permanente [i doroban]ilor,
se va ap\ra în toat\ întinderea ]\rii, afar\ de comunele m\rgina[e, ce fac parte din zona
destinat\ pentru gr\niceri.
To]i tinerii, în anul ce au împlinit acea etate de 20 de ani, sau când au intrat în al 20-lea
an, trag la sor]i, numele cel dintâi pân\ la completarea cifrei contingentului anual al armatei
permanente [i al corpului doroban]ilor, merg în armat\ [i doroban]i, iar to]i ceilal]i care
prisosesc peste acest contingent, merg de-a dreptul la mili]ie.
Art. 5 — Termenul obligatoriu de serviciu pentru armata permanent\, este de 3 ani, în
activitate [i patru în rezerv\, adic\: dup\ trei ani de serviciu activ, vechii militari ajun[i în etate
de 23 de ani, se libereaz\ la vetrele lor, r\mânând tot înscri[i în controalele corpurilor armatei
înc\ patru ani, pân\ la etatea de 27 de ani, dup\ care trec în mili]ie. […]
Art. 20 — Armata permanent\ se compune din infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, flotil\,
trupe de administra]ie, jandarmi [i pompieri. […]
Mili]iile
Art. 49 — Chem\rile mili]iilor sub arme se fac dup\ intensitatea trebuin]ei […].
Art. 55 — Pentru între]inerea instruc]iunii ost\[e[ti în trupele mili]iei, se fac adun\ri
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ordinare de zi [i adun\ri extraordinare anuale. Cele dintâi vor fi chem\ri pentru exerci]ii de zi
[…], f\cute cel mult o dat\ pe s\pt\mân\, de preferin]\ în zilele de s\rb\toare […] pe timp
de dou\ ore […].
Art. 57 — Se vor chema la exerci]ii mari anuale, pentru un timp de maximum 15 zile,
alegându-se pentru aceasta epoca când nu ar împiedica munca câmpului. […]
Art. 61 — Oamenii din mili]ie pot fi chema]i dup\ necesitate [i pe rând, la un serviciu
ordinar de paz\ sau str\juire de zi sau de noapte, pe un timp maximum de 24 de ore, îns\
numai în comuna unde oamenii chema]i sunt domicilia]i. […]
Art. 64 — […] Îmbr\c\mintea [i-o vor procura [i între]ine oamenii mili]iei cu a lor
cheltuial\.
Aceast\ îmbr\c\minte va fi de cea mai mare simplitate, constând din costumul obi[nuit al
locuitorilor, îns\ pe cât va fi cu putin]\ de aceea[i form\ [i culoare în acela[i jude] [i corp. […]
Art. 65 — Pentru facilitarea [i întinderea mai repede a instruc]iunii militare în mili]ii [i a
guardei or\[ene[ti, la fiecare [coal\ primar\ de jude] se vor preda cuno[tin]ele elementare
trebuincioase unui militar.
(Bujoreanu, p. 1523–1528)
Monarhia
A. Proclama]ie a Locotenen]ei Domne[ti în leg\tur\ cu alegerea lui Carol I de
Hohenzollern Sigmaringen ca domn al Principatelor Unite (11 aprilie 1866)
Români, în curs de zece ani a]i dovedit de trei ori în fa]a Europei, prin actele [i voturile, c\
sunte]i o na]iune, c\ ave]i con[tiin]a drepturilor [i trebuin]elor voastre, c\ voi]i Unirea [i, ca
scut al na]ionalit\]ii noastre un domnitor str\in; [i fiecare afirmare a voastr\ a fost aplaudat\
de toate na]iunile, fiecare vot al vostru recunoscut [i confirmat de Puterile garante.
Faptul de la 11 [23] Februarie, fiind o nou\ [i mult mai puternic\ afirmare, v-a atras [i
admirarea [i iubirea unanimit\]ii Puterilor celor mari. Aceast\ iubire, acest respect al
autonomiei, al suveranit\]ii noastre, ele, le-au ar\tat prin oprirea oric\rei interveniri, prin
primirea oficial\ a reprezentantului nostru [i a comisarilor de c\tre Maiestatea Sa Sultanul [i
a agentului guvernului de c\tre maiestatea sa Împ\ratul francezilor [i prin amânarea
Conferin]elor pân\ ce, în fa]a noilor împrejur\ri, ve]i fi vorbit din nou, v\ ve]i fi afirmat din
nou, ve]i fi pus cea de pe urm\ mân\ la s\vâr[irea m\re]ei voastre lucr\ri.
Dac\ îns\ Puterile cele mari v-au l\sat deplin\ domnie asupra vou\ în[iv\, ele au ochii ]inti]i
pe noi; c\ci de destin\rile României sunt legate [i interese mari ale Europei, [i este dovedit
pân\ la eviden]\ c\ acele interese nu pot s\ le lase a permite ca gurile Dun\rii s\ fie date în
mâna unei na]iuni dezbinate, trunchiate, slabe, prin urmare cu totul departe de a fi
bulevardul puternic, pentru ridicarea c\ruia Puterile garante au v\rsat sângele [i comorile lor.
Pentru consolidarea acestui bulevard, na]iunea a cerut […] la 1857 [i 1859, un Domnitor
str\in.
[…] Noi, autoriza]i de voin]a na]ional\, condu[i de datoria ce avem de a pune frâu
tuturor intrigilor [i uneltirilor, ce au de scop sugrumarea na]ionalit\]ii noastre, [i siguri de ast\
dat\ c\ voin]a na]iunii va fi încoronat\ de cea mai deplin\ izbând\, supunem la alegerea
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direct\ a na]iunii ca domnitor pe Principele Carol Ludovic de Hohenzollern, ce va domni sub
numele de Carol I.
Români, dorin]a voastr\ nestr\mutat\ de a fi o na]iune tare, lumina ce a]i dobândit prin
atâtea lungi [i dureroase suferin]e, pr\pastia de la gura c\ruia ne-a dep\rtat actul de la 11
(23 februarie) [i în care inamicii se silesc necontenit a ne pr\v\li, ne dau credin]a c\ ve]i da în
unanimitate coroana principelui Carol I [i ve]i face astfel ca, peste pu]ine zile, Europa întreag\
s\ repete unanima noastr\ strigare: Tr\iasc\ România, una [i nedesp\r]it\!
(1866–1896. 30 de ani de domnie ai regelui Carol I. Cuvânt\ri [i acte, vol. 1, 1866–1880,
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucure[ti, 1897, p. XVII–XVIII)
B. Lege pentru proclamarea ca regat a României (1881)
1. România ia titlul de Regat, Domnul ei, Carol I, ia, pentru Sine [i mo[tenitorii S\i, titlul
de rege al României.
2. Mo[tenitorul tronului va purta titlul de principe regal.
(Hamangiu, II, p. 545)
C. Pamflet antimonarhic — George Panu, Omul periculos (1887)
Ieri seara o nelegiuire [i o tr\dare a intereselor ]\rii s-a comis de guvern [i de Camer\ în
condi]iile cele mai nedemne. S-a votat autorizarea ca guvernul s\ poat\ încheia conven]ie
provizorie cu Austro-Ungaria.
Instigatorul acestei manopere, omul care a impus voin]a sa str\in\ Ministerului [i Camerei
este acea fiin]\ care de ani este la noi instrumentul str\in, este acel personagiu egoist [i
neiubitor de ]ar\ care se nume[te rege [i care în realitate nu este decât când o c\tan\
nem]easc\, când un ulan prusian.
De îndat\ ce am v\zut c\ acest instrument str\in pe teritoriul nostru pleac\ din ]ar\ am [i
spus c\ el se duce ca s\ prepare ceva r\u pentru ]ar\. […]
Ast\zi mai mult decât oricând , este constatat c\ izvorul tuturor relelor, omul care comite
abuzuri [i permite guvernului s\ fac\ totul este regele. El este samsarul tuturor tr\d\rilor
intereselor na]ionale, el este sufletul blestemat al regimului ce ne guverneaz\. […]
Fiecare î[i aduce amintite c\ acum patru ani regele a îngenuncheat ]ara Austriei. Dup\
serbarea inaugur\rii statuii lui {tefan cel Mare în Ia[i el s-a dus la Viena [i acolo ne-a umilit;
venind în ]ar\, imediat s-a inaugurat acea politic\ care dureaz\ pân\ ast\zi. […]
Pericolul cel mare este acest om, trebuie pus deci la rezon. Trebuie ca ]ara în picioare s\-i
zic\ cuvintele care s-ar p\rea c\ pentru dânsul au fost inventate: Il faut se soumettre ou se
demettre. A mai tolera în condi]iile actuale influen]a sa nefast\, este a voi s\ vedem ]ara
subjugat\ [i politice[te [i economice[te.[…]
(Lupta, 1 aprilie 1887)
1 Calvin\.
2 Luteran\.
3 Unitarian\.
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D. Evocarea regelui Carol I de c\tre istoricul Ioan Bogdan la deschiderea cursurilor
universitare (1914)
Milos cu cei obidi]i [i s\raci, chiar [i cu cei ajun[i din vina lor în s\r\cie, el a exercitat o
larg\ [i discret\ d\rnicie, dictat\ de spiritul s\u profund-religios [i nepoftitor de recunoa[tere
public\.
Muncitor neobosit, st\ruitor [i foarte îndemânatic în treburile din l\untru [i respectând cu
sfin]enie legea, într-o ]ar\ unde ea se calc\ [i acum cu mare u[urin]\, hot\rât [i viteaz în
r\zboi, prev\z\tor [i econom între risipitori, bun între r\i, darnic fa]\ de toate institu]iile ]\rii,
— cum erau voievozii [i boierii cei vechi fa]\ de biserici [i spitale, [i cum nu mai sunt urma[ii
lor de azi —, supunându-se f\r\ s\ cârteasc\ feluritelor [i grelelor sarcini ale domniei, Regele
Carol a comb\tut toat\ via]a sa, la sine [i la al]ii, egoismul [i individualismul exagerat ce duce
la anarhie, [i ne-a ar\tat, prin pove]e în]elepte dar mai cu seam\ prin pilda sa vie, ce cale
trebuie s\ apuc\m, spre a a[eza pe temelii tot mai trainice statul [i poporul românesc.
De aceea ve[nic\ îi va fi pomenirea.
(I. Bogdan, Cuvânt de deschidere despre regele Carol I [i înv\]\mântul public, Bucure[ti
1914, p. 13)
Legea electoral\ din 1866
Titlul I: Despre colegiile electorale
Art. 1 — Adunarea deputa]ilor [i senatorilor se compune de persoanele alese în modul
urm\tor:
Art. 2 — Pentru Adunarea deputa]ilor corpul electoral este împ\r]it în fiecare jude] în patru
colegii.
Art. 3 — Fac parte din întâiul colegiu acei care au un venit funciar de trei sute de galbeni
inclusiv în sus.
Art. 4 — Fac parte din al doilea colegiu acei care un venit funciar de trei sute de galbeni
în jos pân\ la una sut\ inclusiv.
Art. 5 — Fac parte din al treilea colegiu al ora[elor, comercian]ii [i industrialii care pl\tesc
c\tre stat o dare de 80 de lei.
Se în]elege c\ fac parte din acest colegiu [i aceia care f\r\ s\ fie comercian]i sau
industriali pl\tesc o dare anual\ de 80 de lei.
Sunt scuti]i de cens în acest colegiu toate profesiunile liberale, ofi]erii în retragere,
profesorii [i pensionarii statului.
Art. 6 — Aceste trei colegii aleg direct.[…]
Art. 7 — Fac parte din colegiul al patrulea to]i aceia care pl\tesc o dare c\tre stat oricât de
mic\ [i care nu intr\ în nici una din categoriile de mai sus […].
Acest colegiu alege la al doilea grad un deputat de district.
Cincizeci de aleg\tori înscri[i numesc un delegat.
Delega]ii întruni]i la re[edin]a districtului aleg pe deputat.
Art. 8 — Pentru Senat corpul electoral este împ\r]it în fiecare jude] în dou\ colegii.
Art. 9 — Primul colegiu se compune din to]i proprietarii de fonduri rurale din jude], care
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au un venit funciar de trei sute de galbeni cel pu]in.
Art. 10 — Cel de-al doilea colegiu se compune din to]i proprietarii de nemi[c\toare ai
ora[elor din district care au un venit funciar de trei sute galbeni în jos […].
Art. 13 — Universit\]ile din Ia[i [i Bucure[ti trimit fiecare un membru la Senat, ales de
profesorii universit\]ii respective.
Art. 14 — Vor fi membrii de drept ai Senatului:
1. Mo[tenitorul tronului la vârsta de 18 ani, îns\ el nu va avea vot deliberativ decât la
vârsta de 25 de ani.
2. Mitropoli]ii [i episcopii eparhio]i.
Art. 15 — Se vor ]ine în seama b\rbatului contribu]iunile femeii [i tat\lui acele ale copiilor
s\i minori.
Titlul II: Despre capacitatea electoral\
Art. 17 — Pentru a fi aleg\tor trebuie:
a. A fi Român din na[tere sau a fi dobândit împ\mântenirea.
b. A avea vârsta de 21 de ani împlini]i.
c. A reuni condi]iile cerute pentru a putea figura în vreunul din colegiile indicate mai sus.
Art. 18 — Censul nu se poate dovedi decât prin rolul de contribu]ie, chitan]ele sau
avertismentele […] de d\ri pe anul încetat [i pe anul curent.
Art. 19 — Sunt incapabili de a fi aleg\tori:
Românii supu[i vreunei protec]iuni str\ine.
Servitorii cu simbrie.
Cer[etorii.
Cei pu[i sub interdic]ie judec\toreasc\.
Cei în stare de faliment declarat [i nereabilita]i.
Art. 20 — Sunt nedemni:
Cei osândi]i pentru crime.
Cei lipsi]i de exerci]iul drepturilor civile [i politice.
Osândi]ii pentru furti[ag, în[el\ciune, abuz de încredere, atentat la bunele moravuri sau
corup]ie în materie electoral\.
Persoanele îndeob[te cunoscute ce ]in case de prostitu]ie sau de joc de c\r]i. […]
Titlul III: Despre eligibili
Art. 22 — Pentru a fi eligibil la Adunarea Deputa]ilor trebuie:
a. A fi Român de na[tere sau a fi primit marea împ\mântenire.
b. A se bucura de drepturi civile [i politice.
c. A avea vârsta de 25 de ani împlini]i.
d. A fi domiciliat în România.
Art. 23 — Spre a putea fi ales la Senat trebuie:
a. A fi Român de na[tere sau naturalizat.
b. A se bucura de drepturi civile [i politice.
c. A fi domiciliat în România.
d. A avea vârsta de 40 de ani.
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e. A avea un venit, de orice natur\, de opt sute galbeni, dovedit în modul prev\zut la
articolul 18.
Art. 24 — Sunt dispensa]i de acest cens:
a. Pre[edin]ii sau vice-pre[edin]ii vreunei Adun\ri.
b. Deputa]ii care au f\cut parte din trei sesiuni.
c. Generalii.
d. Coloneii ce au o vechime de trei ani.
e. Cei care au fost mini[tri sau agen]i diplomatici ai ]\rii.
f. Cei care vor fi ocupat timp de un an func]iile de pre[edinte de Curte, de procuror
general, de consilier la Curtea de Casa]ie.
g. Cei cu diplom\ de doctor sau licen]iat de orice specialitate, care timp de [ase ani vor fi
exercitat profesia lor.
(Constitu]ia [i legea electoral\, Bucure[ti, Imprimeria Statului, 1866, p. 33–37)
Modificarea Legii electorale (1884)
Titlul I: Despre colegiile electorale
Art. 1 — Adunarea Deputa]ilor [i senatorilor se compune din persoanele alese în modul
urm\tor:
Art. 2 — Corpul electoral este împ\r]it în fiecare jude] în trei colegii.
Art. 3 — Fac parte din colegiul întâi to]i acei care întrunind celelalte condi]iuni cerute de
lege, au un venit funciar rural sau urban de cel pu]in una mie dou\ sute de lei.
Art. 4 — Fac parte din colegiul al doilea to]i acei care, întrunind celelalte condi]ii prev\zute
de lege, au domiciliul stabil [i re[edin]a în ora[e [i pl\tesc c\tre stat o dare anual\ direct\ de
orice natur\ de cel pu]in 20 de lei.
Sunt scuti]i de cens în acest colegiu:
a. Profesiunile libere;
b. Ofi]erii în retragere;
c. Pensionarii statului;
d. Cei ce au absolvit cel pu]in înv\]\mântul primar. […]
Art. 5 — Fac parte din colegiul al treilea to]i care nu sunt aleg\tori în colegiul întâi [i al
doilea [i pl\tesc o dare cât de mic\ c\tre stat.
Aleg\torii acestui colegiu, care au un venit funciar rural de 300 lei în sus [i care [tiu citi [i
scrie, pot s\ voteze, dup\ voin]a lor, sau direct pe deputat la ora[ul de re[edin]\ de jude], sau
indirect pe delegat în comunele lor, împreun\ cu aleg\torii f\r\ [tiin]\ de carte [i care nu au
venitul cerut.
1 Dup\ adoptarea formulei finale textul Memorandului a fost tip\rit la Sibu, începând cu data de 13 mai 1892,

sub form\ de bro[ur\, într-un tiraj de 7500 de exemplare, în limbile român\, maghiar\, francez\ [i italian\; a fost
de asemenea reprodus [i în pres\. Se urm\rea astfel ob]inerea unei audien]e l\rgite în opinia public\ interna]ional\
fa]\ de problemele românilor din Austro-Ungaria.
2 Sanc]ionat\ de împ\rat în 6 decembrie, promulgat\ în ambele camere ale parlamentului maghiar în 7 decembrie 1868, legea de uniune a Transilvaniei cu Ungaria reprezint\, în prelungirea celei din 30 mai 1848, un temei
legislativ fundamental pentru existen]a regimului politic al Dublei Monarhii.
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Voteaz\ asemenea direct cu dispens\ de cens:
a. Înv\]\torii s\te[ti [i preo]ii.
b. Cei ce pl\tesc o arend\ anual\ de cel pu]in una mie lei.
50 de aleg\tori aleg un delegat.
Primarul, notarul, perceptorul, [eful de garnizoan\, precum [i orice func]ionar public, nu
vor putea fi ale[i delega]i. […]
Art. 7 — Pentru Senat corpul electoral se împarte în fiecare jude] în dou\ colegii.
Art. 8 — Fac parte din colegiul întâi acei ce au un venit funciar rural sau urban de cel pu]in
2000 lei anual, cu dispens\ de cens pentru urm\toarele persoane:
a. Fo[tii [i actualii pre[edin]i sau vicepre[edin]i ai vreuneia din Adun\rile Legiuitoare.
b. Fo[tii [i actualii deputa]i sau senatori care au f\cut parte din dou\ legislaturi.
c. Generalii [i coloneii. […]
d. Fo[tii [i actualii mini[tri sau reprezentan]i diplomatici ai ]\rii.
e. Fo[tii [i actualii membri sau pre[edin]i de Curte, procurori generali pe lâng\ cur]ile de
apel, pre[edin]i, membri sau procurori la Curtea de casa]ie.
f. Aceia ce au diplom\ de doctor sau de licen]\ în orice specialitate [i care vor fi exercitat
profesiunea lor în timp de [ase ani.
g. Membrii Academiei Române.
Art. 9. Fac parte din colegiul al doilea to]i aleg\torii direc]i din ora[e [i din comunele rurale
care au un venit funciar rural sau urban de la 2000 lei în jos pân\ la 800, cum [i comercian]ii
[i industria[ii care pl\tesc o patent\ de clasa I sau de clasa a II-a.
Sunt dispensa]i de cens în acest colegiu urm\toarele persoane:
a. Aceia ce posed\ o diplom\ de doctor de orice specialitate, sau un alt titlu echivalent cu
acela de doctor, emanat de la [coli speciale superioare.
b. Licen]ia]ii în drept, în litere, filosofie sau [tiin]e.
c. Fo[tii [i actualii magistra]i care au func]ionat timp de [ase ani.
d. Inginerii, arhitec]ii, farmaci[tii [i medicii veterinari cu diplom\.
e. Profesorii [colilor din ora[e, ale statului sau ai [colilor secundare recunoscute de stat.
f. Pensionarii care primesc o pensie minim 1000 de lei anual. […]
(George D. Nicolescu, Parlamentul român (1866–1901), partea a II-a, Bucure[ti, I.V. Socec,
1903, p. 16–19)
Ale[i, alegeri [i aleg\tori — Constantin Bacalba[a despre alegerile din anul
1875 în Bucure[ti
La Colegiul I lupta a fost lini[tit\. Nici ingerin]e v\zute, nici bande de b\t\u[i […].
Opera]iile durau câte dou\ zile pentru fiecare colegiu. […] Urna trebuia p\zit\ noaptea de
c\tre o gard\ militar\, dar [i partidele politice aveau voie s\ vegheze, pentru ca peste noapte
s\ nu se violeze urna.
Pe la 11 din noapte, noi, un grup de studen]i, ne-am dus la Prim\rie unde era instalat
biroul electoral, [i am intrat în\untru. Venirea noastr\ a fost foarte bine primit\. Mai târziu
am aflat c\ unul dintre studen]i fiind ruda unui frunta[ liberal, avusese îns\rcinarea s\
227

recruteze câ]iva studen]i care s\ stea de gard\ benevol\; unele zvonuri spunând c\ poli]ia ar
avea de gând s\ atace noaptea urna cu b\t\u[i, opozi]ia î[i lua m\surile defensive.
Când am ajuns la Prim\rie, am g\sit sus petrecere. În sala urnei, biroul era în p\r, apoi înc\
câ]iva liberali hot\râ]i s\ apere urna. […]
Priveli[tea era pitoreasc\.
Într-un col] st\tea soldatul de santinel\ cu pu[ca la picior, iar pe scaune în jurul meselor
lumea cealalt\.
Oarecare inimi generoase trimiseser\ bun\t\]i: o tav\ mare cu baclavale, una cu mititei,
apoi dou\ doni]e cu vin [i pâine. […]
La [ase ceasuri diminea]a ne pomenim cu colonelul Algiu, care era comandantul Pie]ei,
urmat de o gard\ înarmat\. Colonelul ne someaz\, pe to]i cei care nu eram în birou s\ ie[im.
Unii studen]i vor s\ se împotriveasc\, dar pre[edintele biroului ne sf\tuie[te s\ ne retragem în
ordine. Am în]eles [i am plecat. A doua zi s-a completat victoria opozi]iei. […] În tab\ra
liberal\ veselia era mare, iar dincolo era deprimare. Guvernul î[i a[tepta revan[a la celelalte
colegii. […]
Dis-de-diminea]\, un num\r de peste 150 de aleg\tori ai Colegiului al doilea se adunaser\
la Hotel Dacia, de unde in corpore trebuiau s\ mearg\ la prim\rie spre a lua parte la votarea
biroului. Dar, când au ajuns acolo au g\sit locul ocupat de b\t\u[i.
Parlament\rile n-au dat nici un rezultat, aleg\torii au fost pu[i pe goan\. Atunci au început
opera]iunile în stil mare. Biroul a fost luat cu asalt. […]
Alegerea Colegiului al treilea se ar\ta foarte îndârjit\. Dac\ la Colegiul II unde votau
oarecum proprietarii [i frunta[ii comer]ului s-au putut petrece astfel de presiuni [i violen]e, ce
va fi la Colegiul al treilea. […]
Conform unui bun obicei al p\mântului, birourile provizorii se luau cu asalt. Cei care
veneau mai devreme, [i de obicei era poli]ia, ocupau localul [i împiedicau pe adversari s\
p\trund\. În aceste condi]ii, biroul definitiv era întotdeauna al primului ocupant. Apoi, cum
opera]iile durau câte dou\ zile, peste noapte se opera frauda [i alegerea era, aproape f\r\
excep]ie, în favoarea partidului care luase biroul.
(Constantin Bacalba[a, Bucure[tii de alt\dat\, vol. I, 1871–1877, edi]ie îngrijit\ de Aristi]a
[i Tiberiu Avramescu, Editura Eminescu, Bucure[ti, 1987, p.159–160, 165, 168)
Programul Partidului Conservator (1880)
Suntem conservatori [i acest cuvânt luat în în]elesul lui adev\rat, cuprinde întreg
programul nostru.
Conservator vrea s\ zic\:
În afar\ o politic\ modest\ [i chiar respectuoas\ c\tre toate puterile, dar demn\ [i
st\ruitoare, care exclude orice vederi ambi]ioase, orice visuri aventuroase, [i ne scute[te de
umilin]e, o politic\ onest\ [i consecvent\, care s\ ne concilieze bun\voin]a [i s\ inspire încrederea.
În\ntru, cuvântul „conservator“ înseamn\:
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În fa]a abstrac]iunilor umanitare, ce prefereaz\ partidul liberal, ideea dezvolt\rii istorice a
individualit\]ii noastre na]ionale, ideea na]ionalit\]ii române[ti.
În contra aspira]iunilor de a trece dincolo de institu]iunile pe cari [i le-a dat ]ara,
consolidarea acestor institu]iuni [i punerea lor în aplicarea, a[a în cât to]i s\ se poat\ bucura
de dânsele“.
Tendin]ei adversarilor de a se rezema mai ales pe masele neculte [i necon[tiente [i pre
elemmentele parazite [i turbur\toare ale societ\]ii, adic\ pre for]a brutal\, opunem ideea
constitu]iunii noastre, care fundeaz\ edificiul politic mai ales pe clasele avute [i luminate [i pe
elementele muncitoare [i lini[tite, adic\ pre na]iune!
Mobilit\]ii institu]iunilor [i persoanelor, prin care partidul liberal a crezut adesea c\ va
realiza progresul, opunem stabilitatea institu]iunilor [i a personalului [i progresul m\surat dar
continuu! Formelor seci [i a frezelor goale, fiin]a adev\rului!
Voim ca instruc]iunea obligatorie s\ se aplice, [i ca instruc]iunea public\ în genere s\
primeasc\ o direc]iune real\, ca tot s\teanul s\ înve]e a-[i cunoa[te interesele, ca tot
or\[eanul s\ înve]e o meserie pentru a-[i câ[tiga hrana!
Ca claselor de jos ale societ\]ii s\ fie protejate, prin m\suri priincioase, contra
exploatatorilor de pretutindeni [i contra propriei lor neprevederi.
Ca s\ se restabileasc\ armonia între proprietari [i muncitori agricoli, s\ garant\m pe unii
contra intrigilor de jos [i fluctua]iilor politice de sus [i pe ceilal]i contra specula]iunilor c\rora
sunt expu[i.
Ca proprietatea mic\, atât cea creat\ prin legea rural\, cât [i cea mo[neneasc\ sau
r\ze[easc\, s\ fie protejat\ prin legi speciale.
Voim ca mecanismul nostru administrativ s\ fie simplificat a[a încât s\ poat\ fi în]eles [i
aplicat de personalul de care dispunem, [i ca arbitrariul [i excesul de putere s\ fie reprimate
de o instan]\ ferit\ de fluctua]iunile politice.
Voim înt\rirea institu]iunilor noastre militare în raport îns\ cu mijloacele ]\rii, [i f\r\ a lovi
celelalte ramuri ale activit\]ii na]ionale, tot atât de neap\rate existen]ei sale.
Credem c\ deocamdat\ trebuie s\ înfrân\m orice dorin]e de îmbun\t\]iri [i întreprinderi
costisitoare, deoarece sporirea impozitelor a ajuns s\ ating\ chiar for]ele productive ale ]\rii,
[i asemeni dorin]e se traduc neap\rat prin noi sarcini.
Voim mai ales ca obliga]iunile s\ fie sfinte, c\ci numai astfel se va putea na[te industria,
[i numai astfel se pot funda institu]iuni de credit, în cari fiecare român s\ g\seasc\, cu
condi]iuni u[oare, capitalul necesar pentru a munci.
}ara la 1866 [i-a pus toate speran]ele pentru m\rirea [i prosperitatea ei, în principiul unei
monarhii constitu]ionale [i în reprezenta]iunea sa din corpurile legiuitoare; numai în
consolidarea acestor principii vedem [i ast\zi înt\rirea ]\rii noastre.
1 ~mp\ratul Leopold al II-lea (1790-1792).
2 Discursuri pline de dragoste ale lui Dumnezeu (în germ., în orig.).
3 Farmacia de c\l\torie [i de acas\ (în germ., în orig.).
4 O aritmetic\ germano-român\ (în germ., în orig.).
5 Îndreptar pentru coresponden]a comercial\ (în germ., în orig.).
6 Povestea Robinsonilor.
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De aceea cerem mai presus de toate aplicarea corect\ a regimului reprezentativ [i
stabilirea unui control eficace, întemeiat pe independen]a aleg\torilor care singur\ poate
chez\[ui libertatea alesului.
(Programul Partidului Conservator [i statutele Clubului, Bucure[ti, 1880)
Deputatul liberal Nicolae Xenopol despre asem\n\rile [i deosebirile dintre
liberali [i conservatori — discurs în Adunarea Deputa]ilor (1897)
Nu ne mai putem diferen]ia dup\ lucruri grozave [i nereale, împ\r]indu-ne în patrio]i [i
nepatrio]i, în cinsti]i [i necinsti]i, în mânc\tori de popor [i omeni cari se pr\p\desc de dragul
na]iunei; trebue s\ ne diferen]iem pe idei l\murite [i s\n\toase, men]inând din trecut tot ce
era de men]inut, dar eliminând tot ce era trec\tor, tot ce era izvorât din împrejur\rile
momentului.
Progresul cultural al ]\rei, spiritul nou al timpurilor reclam\ acesta de la noi.
În ce constau [i ce pot fi aceste deosebiri fundamentale?
Conservatorii, cred c\ în conducerea unei ]\ri, înrâurirea covâr[itoare trebuie s-o aib\ un
cerc restrâns de capacit\]i, c\ci cu cât se l\rge[te cercul, cu atât descre[te calitatea, [i
conservatorii ]in cu deosebire la calitate, neglijând cu des\vâr[ire cantitatea. Conservatorii
atrag la ei capacit\]i, dar pentru a se servi de ele ca instrumente în mâna câtorva. Din cauza
acesta majorit\]ile lor nu sunt întru atâta elemente de control, pe cât instrumente de
guvernare,
Din cauza acesta rolul mul]imii este forte redus sub conservatori, care nu ]in seama de
curentele mul]imii [i uneori chiar se mândresc de a sta în calea lor.
D. Carp a formulat aceast\ teorie cam în acest mod, dac\ nu m\ în[el; Omul de Stat este
doctorul care prescrie remediul, na]iunea este bolnavul care trebuie s\ se supun\.
S\ vedem acum în ce const\ distinc]iunea din punctul nostru de vedere.
Partidul liberal, dimpotriv\, crede în conlucrarea rodnic\ a cât se poate mai multe
capacit\]i; el crede c\ conducerea unui partid nu poate fi apanajul exclusiv al câtorva, [i c\
acei care conduc partidul trebuie s\ stea în continu\ comuniune de vederi cu cercuri cât se
poate mai mari de inteligen]e [i de valori.
Partidul liberal ]ine mai mult seama de curente [i de sentimentele [i aspira]iunile mul]imii.
De aceea el caut\ s\ l\rgeasc\ cât mai mult sfera vie]ii politice [i s\ intereseze, cât se
poate mai mul]i cet\]eni la mersul afacerilor Statului.
(DAD, 1897–1898, 9 decembrie 1897, p. 58–59)
Poporanismul — articol–program redactat de Constantin Stere (1906)
C\tre cetitori
Revista noastr\, ca orice alta, nu poate avea alt scop decât munca pe câmpul culturii
na]ionale. Dar, foarte mul]i nu-[i dau seama c\ no]iunea de cultur\ na]ional\ nu e în
contrazicere cu cea de cultur\ universal\, omeneasc\. Mai mult: ca popor nu-[i poate
justifica dreptul la existen]\ distinct\ în sânul popoarelor civilizate, decât dac\ poate contribui
cu ceva la cultura universal\, dându-i nota specific\ a geniului s\u.[…]
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Starea noastr\ nu e numai înapoiat\, ceea ce ar fi destul de r\u; ea este anormal\, ceea
ce e mult mai r\u.
Clasele de mai sus stau în aer, f\r\ atingerea cu poporul de jos, care, în ]ara noastr\ el
singur este o clas\ pozitiv\ [i a p\strat mai curat sufletul românesc. Între clasele de sus [i
popor este o pr\pastie adânc\, care, la noi, desparte aproape dou\ na]ii. Clasele de sus se
ating numai de cultura apusean\, de care poporul nu se atinge [i pe care, din lips\ de
contact cu poporul românesc, clasele de sus n-o asimileaz\ ceea ce e tot una cu a spune c\
o caricaturizeaz\. Lipsa contactului cu poporul românesc ne face ca, în loc s\ absorbim
cultura str\in\, s\ ne absoarb\ ea pe noi, s\ ne asimileze ea pe noi... De aici [i din
neîn]elegerea acestui lucru, aerul du[m\nos al unora împotriva culturii str\ine... [i tot de aici,
neîndestul\toarea noastr\ contribu]ie la cultura universal\.
O cultur\ „na]ional\“ de un caracter specific, nu se va na[te decât atunci când masele mari
populare adev\rat române[ti, vor lua parte [i la formarea [i la aprecierea valorilor culturale —
limba literar\, literatur\, forme de via]\ etc. — [i acest lucru nu se va întâmpla decât atunci
când, prin cultur\, via]\ politic\ mai larg\ [i ridicarea economic\, ]\r\nimea va c\p\ta în stat
valoarea social\ propor]ional\ cu valoarea sa numeric\, economic\, moral\ [i na]ional\, când
vom fi un popor, când toate clasele sociale vor fi ale aceluia[i popor, când trecerea de la vârf
la baza piramidei sociale se va face pe nesim]ite. […]
{i, dac\ este nevoie s\ d\m idealului nostru cultural, na]ional [i democratic, un nume
cuprinz\tor — numele s\u este: Poporanismul.
(Via]a româneasc\, anul I, nr. 1, martie 1906)
Scrisoarea–program a lui Ion I.C. Br\tianu (1913)
Des\vâr[irea reformelor agrare printr-o interven]iune a Statului, cu drept de expropriere,
unde e nevoie, pentru cre[terea propriet\]ii ]\r\ne[ti; stabilirea colegiului electoral unic,
grabnica înmul]ire a tuturor mijloacelor de instruc]iune [i de educa]iune, îndreptarea [i
dezvoltarea a tot ce trebuie s\ înrâureasc\ buna stare moral\, fizic\ [i economic\ a claselor
muncitoare, se impun tot atât de imperios ca [i înt\rirea organiz\rii noastre militare, de a c\rei
grabnic\ necesitate nu se poate nimeni îndoi.
În noile situa]iuni interna]ionale, neamul nostru se cade s\ p\[easc\ spre noi chem\ri. […]
Organ temeinic al vie]ii constitu]ionale, un partid politic con[tient este reprezentantul
permanent al cerin]elor Statului.
B\rba]ii care-l compun sau care-l conduc pot dispare sau se pot schimba; datoriile sale
r\mân îns\ vii [i cresc cu aspira]iunile din care izvor\sc.
Misiunea istoric\ a partidului na]ional-liberal îi dicteaz\ o munc\ mare [i st\ruitoare.
Pentru îndeplinirea ei, e nevoie de o consf\tuire prin care s\ reînceap\ noile lui realiz\ri.
Într-acest scop, la începutul lui octombrie se va strânge un congres al partidului.
Cu acest prilej se va examina, fire[te, [i înrâurirea partidului nostru în ultimele împrejur\ri;
iar întrucât m\ prive[te personal, voi putea trage concluziile r\spunderilor pe care le-am
primit.
Ion I.C. Br\tianu.
(Ion I.C. Br\tianu, Discursurile lui... publicate de George Fotino, Vol. IV, Bucure[ti, 1939,
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p. 45–48)
Programul Partidului Conservator (1913)
Respingem ca o utopie primejdioas\ formula, c\ orice s\tean muncitor de p\mânt trebuie
s\ fie înzestrat cu p\mânt.
Materialice[te, acest lucru este nerealizabil: tot p\mântul de ar\tur\ al întregii Românii nu
ar ajunge pentru a înc\puta pe to]i capii de familie rurali.
Economice[te, el este primejdios pentru ]ar\: generalizarea uniform\ a unui mic [i
mediocru lot ]\r\nesc ar fi sc\derea, în calitate [i în cantitate, a produc]iunei totale, deci
sl\birea ]\rei [i a creditului.
S\n\tos este atunci s\ cau]i a înlesni accesiunea p\mântului, în loturi destul de întinse,
]\ranului harnic [i priceput, care se selec]ioneaz\ de la sine prin aceste calit\]i.
Deci, ca prim\ m\sur\, trebuie s\ se desprind\ treptat din proprietatea cea mare o
por]iune, care s\ mearg\ la proprietatea cea mic\.
Aceasta, o afirm\m cu t\rie, se poate face cu siguran]\ [i destul de repede pe cale de
evolu]iune, f\r\ mijloace revolu]ionare cu totul inutile.
Punem din nou [i cu st\ruin]\ înainte aceast\ idee, deoarece recunoa[tem c\ proprietatea
mare are datoria de a face un sacrificiu în favoarea propriet\]ii mici.
S\-i d\m mijloacele necesare, [i dac\ ea s-ar sustrage de la datorie, se va g\si la timp
sanc]iunea trebuitoare.
(Programul Partidului Conservator, Bucure[ti, 1913, p. 1–3)
Teoriile române[ti aflate sub st\pânire str\in\
„Egala îndrept\]ire a na]iunii române [i a confesiunilor ei“ — articol votat de Dieta
de la Sibiu (1863)
Articol de lege despre efectuirea egalei îndrept\]iri a na]iunii române [i a confesiunilor ei.
1. Na]iunea român\, religiunea gr[eco]-catolic\, ca atare, [i religiunea greco-oriental\, se
recunosc prin lege, întru în]elesul constitu]iunii transilvane, întocmai ca [i celelalte trei na]iuni
[i patru confesiuni recunoscute ale Transilvaniei.
2. Biserica greco-catolic\, ca atare, [i biserica greco-oriental\ au tot acea pozi]iune de
drept de sine st\t\toare în stat, [i tot acea libertate de a se organiza în afacerile lor interne,
pe cari le ocupau celelalte biserici ale ]\rii, recunoscute prin lege [i recepte dup\ dreptul de
stat, adec\ biserica romano-catolic\, biserica de religiunea evanghelico-elvetic\1, biserica de
religiunea evanghelico-augsburgic\2 [i biserica unitarie3, pe baza legilor ]\rii, cari garanteaz\
pe deplin libertatea religiunii [i a con[tiin]ei. Pe lâng\ rezervarea dreptului de suprainspec]iune
al Coroanei, determinat prin legile marelui principat Transilvania, ce îi compete a-l exercia în
în]elesul constitu]iunii, sunt a[adar toate aceste biserici îndrept\]ite a-[i regula, administra [i
conduce toate afacerile lor ecclesiastice, precum [i funda]iunile, fondurile [i institutele lor,
1 1 pogon = 0,5 ha.
2 O prajin\ = aprox. 208 m2 în }ara Româneasc\ [i 179 m2 în Moldova.
3 O falce = 1,43 ha.
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întru în]elesul a[ez\mintelor lor canonice, independent de ori[icare influen]\ a vreunei alte
biserici.
3. Na]iunile recunoscute prin lege, [i adec\, na]iunea maghiarilor, s\cuilor, sa[ilor [i a
românilor, fa]\ una de alta sunt pe deplin egal îndrept\]ite [i ca atari se folosesc în sensul
constitu]iunii transilvane de asemenea drepturi politice. Liberul exerci]iu religionar, cum [i
egalitatea de drept cet\]enesc [i politic a tuturor locuitorilor ]\rii, nu sufere prin aceasta nici
o restrângere. […]
5. În marca marelui principat al Transilvaniei s\ va suscepe o emblem\ proprie pentru
na]iunea român\.
6. Toate legile ]\rii, privilegii, patente, rescripte, ordina]iuni [i alte m\suri administrative,
cari stau la contrazicere cu determina]iunile legii acesteia, sunt desfiin]ate [i f\r\ putere de
lege. […]
(P\c\]ian, III, p. 252–253)
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Legea na]ionalit\]ilor din Ungaria (1868)
§1.Deoarece în puterea unit\]ii politice a na]iunii limba de stat a Ungariei e limba
maghiar\, [i pentru viitor limba de delibera]iune [i discu]iune a parlamentului ungar e
exclusiv limba maghiar\. Legile vor fi create în limba maghiar\. Acestea trebuie îns\ s\ fie
editate în traducere autentic\ [i în limbile tuturor celorlalte na]ionalit\]i ce locuiesc în ]ar\.
Limba oficial\ a guvernului ]\rii e [i pe viitor în toate ramurile administra]iunii cea maghiar\.
§2. Procesele verbale ale jurisdic]iunilor vor fi redactate în limba oficial\ a statului. Ele pot
fi redactate îns\ pe lâng\ aceasta [i în toate acele limbi, cari vor fi cerute de c\tre cel pu]in a
cincea parte a corpora]iunii ori comisiunii reprezentative a jurisdic]iunii ca limb\ a proceselor
verbale. În cazuri de divergen]\ între diferitele texte, textul maghiar e cel normativ.
§3. În adun\rile jurisdic]iunilor oricine care are dreptul a lua cuvântul poate vorbi, ori în
limba maghiar\, ori în limba sa matern\, dac\ aceasta nu e cea maghiar\.
§4. Jurisdic]iunile întrebuin]eaz\ în actele lor adresate guvernului ]\rii limba oficial\ a
statului. Ele pot îns\ întrebuin]a pe lâng\ aceasta pe cealalt\ coloan\ ori[icare limb\ pe care
o întrebuin]eaz\ ca limb\ a proceselor verbale. În adresele lor reciproce pot întrebuin]a ori
limba statului, ori o alta dintre limbile cari în în]elesul paragrafului al doilea e acceptat\ ca
limb\ protocolar\ a jurisdic]iunii c\reia se adreseaz\ actul scris. […]
§6. Func]ionarii jurisdic]iunilor vor întrebuin]a, pe cât e posibil, pe teritoriul jurisdic]iunii lor,
în raporturile oficiale cu comunele, întrunirile, reuniunile, cu institutele [i cu particularii, limba
acestora. […]
§14. Comunit\]ile biserice[ti, respectând drepturile legale ale superiorit\]ilor lor biserice[ti,
pot s\-[i hot\rasc\ liber limba pentru redactarea matriculelor [i pentru rezolvarea chestiunilor
lor biserice[ti, [i, — în limitele legii înv\]\mântului —, limba de predare în [coalele lor. […]
§23. Fiecare cet\]ean al ]\rii poate adresa acte în limba sa matern\ c\tre comuna sa
proprie, c\tre autoritatea sa bisericeasc\ [i c\tre jurisdic]iunea sa, c\tre organele acestora [i
c\tre guvernul statului. În actele adresate altor comune, jurisdic]iuni [i organelor acestora,
poate întrebuin]a, ori limba oficial\ a statului, ori una dintre limbile protocolare ale respectivei
comune sau jurisdic]iuni. […]
§24. În întrunirile comunale [i biserice[ti, aceia cari au dreptul de a lua cuvântul, pot
întrebuin]a neîmpiedecat limba lor matern\.
§25. În cazul când particularii, bisericile, corpora]iunile particulare, institutele de
înv\]\mânt particulare [i comunale, neînvestite cu dreptul de jurisdic]iune, nu ar întrebuin]a
în actele lor adresate guvernului limba oficial\ a statului, atunci la hot\rârea dat\ acestor acte
în limba maghiar\ trebuie al\turat\ [i o copie autentic\ în limba actului.
§26. Precum pân\ aci fiecare cet\]ean al patriei, apar]in\ el oric\rei na]ionalit\]i, fiecare
comun\, fiecare biseric\ [i comunitate bisericeasc\, a avut dreptul, întocmai astfel vor avea
dreptul de a-[i înfiin]a din mijloace proprii, ori prin asociere, [coale primare, secundare [i
superioare. Pentru acest scop, cum [i pentru înfiin]area altor institute, care servesc pentru promovarea limbii, artelor, [tiin]elor, agriculturii, comerciului [i industriei, singuraticii cet\]eni ai
1 O chil\ de Istanbul = aprox. 25 kg.
2 Aici, conac sau locuinta arenda[ului.
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]\rii vor putea forma sub controlul legal al statului asocia]iuni ori reuniuni, vor putea crea dup\
constituirea lor statute, vor putea func]iona în în]elesul statutelor aprobate de guvernul statului, vor putea forma fonduri de bani [i vor putea, asemenea pe lâng\ control din partea statului, dispune de aceste fonduri pentru trebuin]ele legale ale na]ionalit\]ii lor.
Institutele de cultur\ [i alte institute alc\tuite astfel, — [coalele îns\ au s\ respecteze legea
despre instruc]iunea poporal\ — sunt egal-îndrept\]ite cu institutele de stat de acela[i fel.
Limba institutelor particulare [i a reuniunilor se va determina de c\tre întemeietori. Societ\]ile
[i institutele înfiin]ate de c\tre acestea, pot coresponda între ele [i în limba lor proprie, în
raporturile lor cu altele sunt normative privitor la întrebuin]area limbii dispozi]iunile
paragrafului 23. […]
(P\c\]ian, IV, p. 790–796)
Nota Bene: Sanc]ionat\ în 6 decembrie, promulgat\ de parlamentul maghiar în 7 decembrie 1868,
Legea na]ionalit\]ilor, de[i nu recunoa[te pluralitatea na]ional\ din cadrul regatului Ungariei, con]ine [i
prevederi liberale ce au permis comunit\]ilor nemaghiare s\ se organizeze în plan ecleziastic, [colar [i
cultural. Legiuirile ulterioare se vor îndep\rta îns\ considerabil de spiritul liberal al legii din 1868,
sus]inând o politic\ de maghiarizare care va stârni ostilitatea na]ionalit\]ilor nemaghiare.

Memorandumul (1892)
Maiestatea voastr\ imperial\ [i regal\ apostolic\!
Preagra]ioase Doamne!
Reprezentan]ii aleg\torilor români din ]\rile coroanei ungare a Maiest\]ii Voastre,
întrunindu-se pe zilele de 20 [i 21 Ianuarie ale anului curg\tor la Sibiu, în conferin]\ electoral\,
au constat, c\ comiten]ii lor, nemul]umi]i cu situa]iunea politic\ creat\ de sistemul de
guvern\mânt inaugurat în anii 1866–1868 [i cu întreaga dezvoltare a vie]ii noastre publice de
atunci, [i pân\ acum, nu mai au, dup\ tristele experien]e, pe care le-au f\cut, nici o încredere
în dieta din Budapesta [i în guvernul maghiar, [i dup\ lungi [i mature cump\niri au c\zut [i
de ast\dat\ cu to]ii de acord, c\ e o cestiune de pruden]\ patriotic\, ca Românii s\ nu mai
fac\ încercarea de a se folosi de dreptul lor de a alege deputa]i, ci s\ se considere ca nefiind
reprezenta]i în dieta ]\rii lor.
Din îns\rcinarea acelei conferin]e, în care au fost reprezenta]i to]i românii din Cisleithania,
ne prezent\m cu omagial\ supunere la treptele gloriosului Tron al Maiest\]ii Voastre, ca s\
tragem p\rinteasca luare aminte a Maiest\]ii Voastre asupra primejdiilor ce rezult\ pentru
patria comun\ din actuala politic\ de stat [i s\ aducem la cuno[tin]a Maiest\]ii Voastre
faptele, în urma c\rora românii, cei mai credincio[i [i mai r\bd\tori dintre cet\]enii monarhiei,
s-au v\zut sili]i a renun]a deocamdat\ la exercitarea celor mai mari dintre drepturile, pe care
le au din îndurarea Maiest\]ii Voastre, drept r\splat\ pentru jertfele de avere [i de sânge, pe
care le-au adus întru gloria Casei Domnitoare [i pentru Monarchie. […]
Încercarea de a ajunge la consolidarea statului ungar prin asigurarea domina]iunii
exclusive a poporului maghiar s-a dovedit zadarnic\ [i dup\ opintiri f\cute în timp de un p\trar
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de secol. Nici prin num\r, nici prin cultur\, nici prin pruden]\ politic\, poporul maghiar nu

}ARA

România
Bulgaria
Ungaria
Germania
Fran]a

11.636
--145.020

-----

Total
55

1905
1900
1895
1895
1892

T\v\lugi

Total

Pluguri cu aburi

Anul
culegerii
datelor

Un
t\v\lug
revine la
-ha-

471
--48
-----

1.696
---

Ma[ini de
sem\nat
Total
12.521
257
45.934
169.465

52.37

O ma[in\
revine la
-ha-

437
9.430
153
170
492

Un plug
revine la
-ha99.567
--50.452
16.930
---

Ma[ini de treierat
Total
4.585
155
9 509
259.364
29.795

Ma[ini de cosit

Total
1.169
--6.095
28.673
38.753

O ma[in\
revine la
-ha-

468
--273
299
284

O ma[in\
revine la
-ha1.194
15.640
949
111
865

Pluguri cu trac]iune
animal\
Un plug
revine
la
Total
-ha535.613
10
48.958
50
1.592.653
6
----3.669.212
7

Ma[ini de
secerat
Total
18.451
1.202
7.234
--23.432

O ma[in\
revine la
-ha-

166
1.187
----574

Care [i c\ru]e

Total

Un car
revine la
-ha-

614.272

--1.545.859

--3.798.774

1
--6
--9

(Statistica ma[inilor [i instrumentelor agricole întrebuin]ate în anul 1905, Bucure[ti, 1907,
p. 83)
s-a ridicat la destul\ superioritate, ca s\ poat\ conduce afacerile patriei comune el singur, f\r\
sprijin din partea celorlalte popoare, ba chiar în lupt\ cu ele. Ideea de a preface statul ungar
poliglot, prin unificarea na]ional\ a elementelor lui constitutive, într-unul na]ional maghiar,
s-a dovedit ca utopie primejdioas\. Astfel actualul stat ungar se prezint\ ca o forma]iune, care
nu are decât menirea de a sus]ine domina]iunea maghiar\ cu orice pre], ajutând pe maghiari
s\ despoaie pe ceilal]i concet\]eni ai lor [i s\ fac\ din roadele muncii s\vâr[ite de al]ii un
condamnabil lux de a[ez\minte na]ionale maghiare, pe când al]ii sunt lipsi]i de cele mai
elementare înlesniri în lucrarea lor cultural\.[…]
Ast\zi, dup\ ce popoarele au fost învr\jbite prin o politic\ nesocotit\ [i înd\r\tnic\, numai
de la fireasca mijlocire a Maiest\]ii Voastre s\ mai poate a[tepta o asemenea schimbare
salutar\ în via]a noastr\ comun\. […]
(Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte [i date, Editura Buletinului
Justi]iei din Cluj, Cluj, 1934, p. 13–44)
Nota Bene: Textul Memorandului a fost ini]ial redactat de c\tre avocatul Iuliu Coroianu, definitivat
apoi în cadrul Conferin]ei na]ionale a Partidului Na]ional Român de la Sibiu din 25–26 martie 1892; a
fost înaintat la Viena în 28 mai 1892 de c\tre o delega]ie de 300 de persoane. Reprezint\ o ultim\

236

manifestare de anvergur\ a tacticii peti]ionariste din cadrul mi[c\rii politico-na]ionale a românilor din
Transilvania.

Procesul memorandi[tilor — sentin]a de condamnare a frunta[ilor
Partidului Na]ional Român (1894)
Cu excep]ia lui dr. Vasile Lucaciu, fa]\ de to]i ceilal]i acuza]i instan]a a luat în considera]ie,
ca moment atenuant faptul, c\ ei nu au mai fost pedepsi]i; în afar\ de aceasta fa]\ de
Gheorghe Popp de B\se[ti, c\ la dezbaterea final\ a ar\tat p\rere de r\u, fa]\ de Nicolae
Cristea, faptul c\ la dezbaterea final\ a fost modest, ar\tând p\rere de r\u, [i-a recunoscut
fapta [i c\ la comiterea infrac]iunii a dezvoltat activitate mai pu]in\; fa]\ de Iuliu Coroianu,
recunoa[terea faptei, fa]\ de Patriciu Barbu [i Dionisiu Roman faptul, c\ r\spândirea
imprimatului încriminat ei au f\cut-o numai dup\ ce textul imprimatului inac]ionat ap\ruse
deja în ziare1, f\r\ de a fi oprit de autorit\]i; în sfâr[it fa]\ de Aurel Suciu, activitatea mai
redus\ la comiterea infrac]iunii. Din contr\, fa]\ de to]i acuza]ii condamna]i caracterul
periculos al delictului de agita]ie atacându-se valabilitatea puterii obligatorii a uneia din cele
mai cardinale legi fundamentale ale Ungariei, a legii numit\ Legea Uniunii, prin care s-a
decretat unirea vechiului Ardeal cu Ungaria propriu zis\2. În afar\ de aceasta instan]a a mai
considerat ca împrejurare agravant\ fa]\ de dr. Ioan Ra]iu faptul, c\ în privin]a comiterii
infrac]iunii dânsul, în urma func]iunii sale ca pre[edinte, avea r\spundere mai mare; fa]\ de
dr. Vasile Lucaciu, situa]ia lui de preot, [i în urma acesteia faptul, c\ în acest post [i-a c\lcat
mai grav obliga]iunea de cet\]ean al statului, de a se re]ine de la comiterea unor asemenea
fapte, mai departe faptul, c\ dup\ convingerea instan]ei el a fost autorul intelectual al întregii
mi[c\ri, [i în sfâr[it faptul, c\ la dezbaterea final\ a manifestat o atitudine dârz\ [i rezistent\;
fa]\ de Demetriu Com[a, împrejurarea, c\ în calitate de secretar al comitetului, a dezvoltat
activitate mai mare la comiterea faptului încriminat [i la dezbaterea final\ s-a servit de ap\r\ri
neîntemeiate; fa]\ de dr. D\nil\ P. Barcianu, ap\r\rile fal[e; fa]\ de Nicolae Cristea, statutul
s\u preo]esc; fa]\ de Iuliu Coroianu faptul, c\ dup\ propria sa recunoa[tere el a fost
redactorul [i raportorul în comitet al textului imprimatului inac]ionat; fa]\ de Rubin Pati]a [i
Dionisie Roman, atitudinea dârz\ [i rezistent\ manifestat\ la dezbaterea final\, [i ap\r\rile
fal[e; în sfâr[it fa]\ de Gherasim Domide, func]ia sa de preot [i atitudinea dârz\ manifestat\
la dezbaterea final\.
Considerând [i apreciind împrejur\rile atenuante [i agravante enumerate, instan]a a
g\sit, c\ pedeapsa aplicat\ acuza]iilor este în consonan]\ cu gravitatea infrac]iunii comise.
[…]
Dat\ la Cluj, în [edin]a oral\, public\ din 25 mai 1894 a dezbaterilor finale de pres\ ale
Cur]ii cu jura]i de pe lâng\ tribunalul din Cluj, ca instan]\ de pres\, ]inute în zilele de 7 Mai
1894 [i cele urm\toarele, în sala cea mare a palatului Redutei or\[ene[ti din Cluj. […]
(Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte [i date, Editura Buletinului
Justi]iei din Cluj, Cluj, 1934, p. 309—315)
Nota Bene: Procesul frunta[ilor memorandi[ti a avut loc la Cluj în perioada 7–25 mai 1894, iar
în final un num\r de 14 dintre cei incrimina]i au fost condamna]i la închisoare pentru „delict de
agita]ie“.
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Caracterul [i tendin]a înv\]\mântului public — discursul lui Alexandru
Hurmuzaki în fa]a Societ\]ii pentru literatur\ [i cultur\ în Bucovina (Cern\u]i,
5 februarie 1868)
Dar s\ trecem la înv\]\mântul mai înalt, cel mijlociu anume. Apoi aici, Domnilor, pentru
ca s\ nu zic alta, voi aminti numai (aceea, ce [tim cu to]ii, deplângem de mult [i am [i cercat
la timpul s\u a întâmpina), c\ de aceasta exist\ numai în limba str\in\, de[i unele, fundate
fiind cu averea bisericii noastre [i înstr\inate apoi chiar de c\tre aceia, care mai întâi erau
datori a ni le conserva, — se numesc dreptcredincioase, c\ înv\]\mântul na]ional se
m\rgine[te în toate la predarea religiei [i, ca a unui obiect secundar, a limbei cu literatura: iat\
totul. De istorie nici urm\, tot atâta geografie, care st\ nedesp\r]it\ cu istoria, [i mai pu]in
înc\ de etnografia na]ional\, adic\ cuno[tiin]a mai aproape a poporului s\u, a fiin]ei [i a vie]ii
sale interne [i externe etc.
}inut\ în deplin\ desp\r]ire de tot trecutul [i-n cumplit\ ne[tiin]\ a aceluia desp\r]indu-se
de casa p\rinteasc\ pentru un lung [ir de ani, îndat\ ce intr\ în [colile acelea, tr\ind în deplin\
izolare [i trupeasc\ de popor, din al c\ruia sân au ie[it, nestând prin materiile, spiritul [i limba
înv\]\mântului în nici un raport moral cu acesta, primind acest înv\]\mânt în limba str\in\,
pierzând încet, încet, din memorie [i neap\rat apoi din inim\ toate tradi]iile p\rinte[ti,
nemaiauzind, afar\ doar poate de orele, când se pred\ limba, nici o amintire de ai s\i [i ale
sale, [i auzind din contra tot numai laud\ [i glorificarea celor str\ine din gur\ str\in\ — iat\
Domnilor [i fra]ilor cum cre[te tinerimea noastr\, cum se cresc genera]iile viitoare!
(Foaia Societ\]ii pentru Literatur\ [i Cultura Român\ în Bucovina, nr. 3, martie 1868,
p. 60–80)
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Structura etnic\ a Basarabiei — recens\mântul din 1897
Na]ionalitatea

~n cadrul guberniei

~n ora[e

8,05

24,42

5,12

Ucrainieni

19, 62

15,75

20,31

Bieloru[i

0,13

0,12

0,13

Polonezi

0,6

2,1

0,34

Bulgari

5,33

3,94

5,58

Moldoveni

47,58

14,16

53,55

Germani

3,11

0,72

3,54

}igani

0,45

0,15

0,5

Evrei

11,79

37,18

7,25

Turci

2,88

0,12

3,38

Alte na]ionalit\]i

0,46

1,34

0,3

Ru[i

~n localit\]ile rurale

(Dinu Po[tarencu, O istorie a Basarabiei în date [i documente. 1812–1940, Chi[in\u,
Ed. Cartier, 1998, p. 126)
{tiin]a de carte în Basarabia (1897)
Na]ionalitatea

B\rba]i

Femei

Ru[i

39,9

21,1

Ucrainieni

15,3

3,1

Bieloru[i

42,3

11,5

Polonezi

55,6

52,9

Bulgari

31,4

6,4

Moldoveni

10,5

1,7

Germani

63,5

62,9

}igani

0,9

0,9

Evrei

49,6

21,1

Turci

21,1

2,4

Alte na]ionalit\]i

56,0

8,0

(Dinu Po[tarencu, O istorie a Basarabiei în date [i documente. 1812–1940, Chi[in\u,
Ed. Cartier, 1998, p. 126)
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X. SOCIETATE {I ECONOMIE ~N SECOLUL AL XIX-LEA
Averea unui preot de ]ar\
R\posat în anul 1819 octombrie în 5, preotul Todorache Aldulea din Moeciul de Jos,
asemenea [i so]ia lui, Dobra, în anul 1827, iulie în 11, au r\mas în urma lor feciorii Todorachi,
Nicolai [i fata C\t\lina [i Paraschiva, ca copii s\raci [i [în] anul 1831 martie 15/27 murind [i
feciorul, adic\ preotul Nicolae Aldulea din Moeciul de Jos, ca v\duv [i l\sând în urma lui un
feciora[ Ion de 9 ani, toat\ averea ce au r\mas, prin dreg\torii locului s-au scris [i s-au pre]uit,
cum urmeaz\ mai jos:
1. O cas\ de zid cu casa ei dind\r\t [i cu celar, tind\, foi[or [i pivni]\
800 florini renani
2. O pr\v\lie de bârne, cu c\su]\, tind\ [i grajdul ei; în dosul ace[tii, alt\ cas\ de lemn cu tind\, 2 [opuri,
cu un grajd [i cu cuptorul de pit\ […] gr\dina cu 10 meri, 7 peri, 10 pruni, 21 rânduri de stabor
230 florini renani
3. Un car ferecat, cu jug
40 florini renani
4. O pereche de boi de câte 9 ani
120 florini renani […]
6. O candel\ de argint de 65 de dramuri
13 florini renani […]
9. O moar\ de cafea
3 florini renani […]
18. Un c\limar negru cu tava lui
20 crei]ari
21. Icoana Domnului Hristos în sticl\ [i ram\
2 florini renani
22. Icoana Încoronarea Maichii Precisti
10 florini renani
23. Chipul împ\ratului Leo1 f\r\ sticl\
15 crei]ari […]
26. O solni]\ de sticl\ [i pahare de sticl\
40 crei]ari […]
28. O mas\ de brad cu trei supla]i, doi cu broasc\ de fier
6 florini renani […]
45. Dou\ pânzeturi cu ro[u
4 florini renani
46. 13 cârpe albe de bumbac
2,12 florini renani
47. Dou\ ii femeie[ti cu m\tase
10 florini renani […]
54. O rochie albastr\, purtat\, de m\tase
4 florini renani […]
61. O c\ciul\ b\rb\teasc\ neagr\, s-au dat preotului Alexandru Runcean […]

Dup\ facerea inventariumului s-au mai g\sit înc\ urm\toarele scule: […]
2. O oglind\
3. O carte intitulat\: Liebreiche Anstelen Gottes2
4. O carte intitulat\: Haus und Reise Apotheque (sic!)3
5. O carte intitulat\: Eine Deutsch-walachische Rechekunst4
6. O carte intitulat\: Anleitung zu Geschefts Aufzetzen5
7. O carte intitulat\: Robinsons Geschichte6

2 florini renani
15 crei]ari
11 crei]ari
20 crei]ari
21 crei]ari
20 crei]ari

(Arhivele Na]ionale Bra[ov, fond Prim\ria Bra[ov, seria Actele Magistratului, doc.
1328/1837, an. 16)
Grani]a militar\ din Banat — jurnalul de c\l\torie al mare[alului Marmont
(1834)
[…] Astfel, regiunea în]eleas\ sub numele de frontier\ militar\ nu trebuie s\ fie
considerat\ ca o provincie, ci ca o tab\r\ întins\, iar popula]ia acesteia ca o armat\ care-[i
poart\ cu sine mijloacele de recrutare. Este o hoard\ sta]ionar\ care r\mâne în bar\ci, în loc
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s\ tr\iasc\ sub corturi; care adaug\ la produsul turmelor sale pe cel al p\mânturilor pe care
le cultiv\; este îns\ o hoard\ disciplinat\ [i organizat\, a c\rei bun\stare [i interese au fost
calculate cu grij\. Este o popula]ie r\zboinic\, moravurile sale sunt îns\ moderate datorit\
m\surilor ocrotitoare ale guvernului; naturala sa nestatornicie [i indisciplin\ sunt înfrânate prin
legi stricte [i severe, a c\ror ac]iune este în acela[i timp temperat\ de tot ce poate preveni
aplicarea lor arbitrar\. […]
Legile disciplinei, aplicate la cultura p\mântului de c\tre [efi, c\rora li se impune s\
îndeplineasc\ asemenea sarcini, sunt cele mai bune mijloace pentru a face educa]ia unui
popor cu civiliza]ie înapoiat\ [i de a-l îmbog\]i. Calea de urmat este aceasta: a aduna [i a-i
organiza pe indivizi, de a-i face supu[i [i de a le da [efi instrui]i; progresele lor devin rapide [i
când obiceiul muncii [i timpul i-a format, pot fi l\sa]i s\ se descurce singuri. Dar pân\ atunci,
mâna protectoare a unui guvern patern, care vegheaz\ [i-i conduce pas cu pas, le este util\.
Nu putem decât s\ admir\m efectele salutare produse de acest regim, v\zând gradul de
bun\stare [i prosperitate la care au ajuns popula]iile care-i sunt supuse. […]
(Voyage de M. le Maréchal duc de Raguse, en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie
méridionale, en Crimée et sur les bords de la Mer d'Azoff; a Constantinople et sur quelques
parties de l'Asie Mineure; en Syrie, en Palestine et en gypte, Société Typhographique Belge,
I, Bruxelles, 1837, p: 69–70, 79)
Nota Bene: C\l\toria mare[alului Marmont spre Rusia meridional\ [i Orientul apropiat, început\ de
la Viena în 22 aprilie 1834, cuprinde [i un traseu transilv\nean, delimitat între Arad, unde sose[te la 29
aprilie [i Bistri]a, pe care o las\ în urm\ pentru a ajunge în 16 mai la Cern\u]i, în Bucovina. Militar de
profesie, este atras în mod deosebit de Regimentul de grani]\ de la Caransebe[, oferind descrieri
foarte precise despre organizarea, administrarea [i func]ionarea acestuia. Surprinde în mod pertinent
impactul grani]ei militare austriece asupra dezvolt\rii regiunii.

Angajament al bogasierilor din Bucure[ti cu privire la comportarea fa]\ de
cump\r\tori (1835)
Cu toate c\ în multe rânduri am pus hotar a numai întinde mu[terii nici noi nici slugile
noastre dup\ poduri, dar n-au stat mijloc. De aceasta [i acum ne f\g\duim printr-acest înscris
al nostru ca s\ lipseasc\ dintre noi aceast\ întindere a mu[teriilor dup\ pod sau m\car cu
luarea mu[teriilor din pr\v\lie unul altuia [i categoria de marf\. Iar care din noi sau b\ie]ii
no[tri vor mai obr\znici împotriva acestui legat, acela s\ fie supus a da stref\r lei cincizeci la
cutia corpora]ii isnafului nostru de bogasieri f\r\ câtu[i de pu]in\ împotrivire.
Drept aceea, spre a [i avea acest înscris temeiul întru toate întocmai f\r\ câtu[i de pu]in
str\mutare, am isc\lit ca s\ creaz\, rugând [i pe cinstita comisie de ro[u de au adeverit.
Bucure[ti, 22 august 1835
(Vl. Diculescu, Via]a cotidian\ a }\rii Române[ti în documente. 1800–1848, Cluj, 1970,
p. 162–163)
Reglementarea activit\]ii negustorilor din Târgovi[te (1835)
Vornicia din L\untru, porunc\ la ocârmuirea jude]ului Dîmbovi]a
Maghistratul acelui ora[, pe lâng\ raportul s\u cu No.137 au al\turat în copie dou\
înscrisuri ale ob[tii negu]\torilor de acolo, prin care s-au legat a ]inea ziua duminicii [i celelalte
s\rb\tori mari de peste an, a nu mai face vreo vânzare prin pr\v\liile lor, decât numai b\c\niile
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[i cârciumile, întrebuin]ând vânzare pentru hrana ob[tii, s\ fie slobode pentru aceasta.
Propuind unii dintre dân[ii, îndemnându-s\ din l\comia iubirii de câ[tig s\ ispiteasc\ a c\lca
acest a[ez\mânt, [i cer ca prin st\pânire s\ statorniceasc\ aceast\ bun\ orânduial\. Drept
aceia s\ scrie acei ocârmuiri ca potrivit cu legatu ce au între dân[ii, pe de-o parte, prin poli]aiu
ora[ului s\ publicuiasc\ în auzul tuturor de ob[te c\ în ziua duminicii [i celelalte praznice de
peste an, nimeni nu este volnic a-[i deschide pr\v\lia [i face cât de mic ali[veri[, afar\ din
b\c\nii [i cârciumi care vând cele trebuincioase spre îndestularea ob[tii.
(Vl. Diculescu, Via]a cotidian\ a }\rii Române[ti în documente. 1800–1848, Cluj, 1970,
p. 162–163)
Desfiin]area iob\giei în Transilvania — patenta imperial\ din 21 iunie 1854
Noi Francisc Iosif I […]
Cugetând a pune în fapt, într-un mod pe cât se va putea mai împ\c\tor de toate interesele, dispozi]iunile despre desfiin]area leg\mântului urbarial [i despre des\rcinarea
p\mântului în marele nostru principat Ardealul, precum [i a face, ca celor în drept s\ li se
r\spund\ cât mai curând desd\unarea ce li se cade pentru încetatele lor venituri, apoi dorind
a regula în mod definitiv raporturile între domnii p\mânte[ti de mai înainte [i între fo[tii lor
coloni sau iobagi [i supu[i […], precum [i reciprocele recerin]e de posesiune, cari s-au mutat
prin
desfacerea leg\turii urbariale, noi, dup\ ce am ascultat pe mini[trii no[tri [i pe
consiliul
nostru imperial, am aflat cu cale a determina pentru marele nostru principat
Ardealul urm\toarele [i a le prescrie ca o norm\ pentru toate lucr\rile ce vor s\ ocupe acest
obiect.
Sec]iunea I
Despre ridicarea leg\mântului urbarial peste tot [i despre desd\unarea pentru presta]iile
urbariale în parte
§1. În urma ridic\rii leg\mântului urbarial [i a puterii judec\tore[ti domeniale, cad [i drepturile, recerin]ele [i obliga]iile ce proveneau [i se deduceau din acel leg\mânt [i din aceast\
putere.
§2. Cu desfiin]area leg\turii urbariale, fo[tilor supu[i domeniali li se d\ peste fondurile
urbariale, ce au fost în posesiunea lor, drept de proprietate [i de liber\ dispunere, f\r\ îns\ a
deroga legilor ce sunt acum, ori ce se vor publica de aici înainte despre succesiunea sau
mo[tenirea în bunurile ]\r\ne[ti [i despre parcelarea p\mântului.
§3. Ca fond urbarial se va privi tot p\mântul, care la 1 ianuarie 1848 s-a aflat în posesia
fo[tilor supu[i domeniali.
Sec]iunea a II-a
Despre presta]iile r\scump\rabile
§18. Fondurile alodiale, f\r\ diferen]\ de felul culturii, care pe lâng\ presta]iile anuale de
lucru, în natur\ ori de bani, prin învoial\ înscris\ ori cu gura s-au fost dat fo[tilor coloni spre
a le lucra, planta ori spre alt\ folosire, pentru totdeauna, ori pân\ la stingerea familiei sau a
vi]ei b\rb\te[ti, sau peste tot pe timp nedeterminat f\r\ de recercare expres\ de a le lua
înapoi [i care în acest din urm\ caz se afl\ în mâinile fo[tilor supu[i domeniali de la
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1 ianuarie 1819, nu se mai pot lua înapoi de la posesorii lor. D\rile legate de aceste fonduri
sunt r\scump\rate, îns\ pân\ când se vor r\scump\ra, se vor împlini în m\sura cuvenit\.[…]
(„Foaia pentru minte, inim\ [i litaratur\“, nr. 28–30, 1854, p. 149–164)
Legea seculariz\rii averilor mân\stire[ti (1863)
Art. 1 — Toate averile mân\stire[ti din România sunt [i r\mân averi ale statului.
Art. 2 — Veniturile acestor averi se înscriu între veniturile ordinare ale bugetului statului.
Art. 3 — O sum\ se afecteaz\ locurilor sfinte c\tre care erau închinate unele din
m\n\stirile p\mântene, [i aceasta numai sub titlul de ajutor. […]
Aceast\ sum\ se va m\rgini în maximum cifrei de optzeci [i dou\ (82) milioane lei, cursul
de Constantinopol, odat\ pentru totdeauna, cuprinzându-se în aceast\ sum\ [i cele 31, adic\
treizeci [i unu milioane lei, ce locurile sfinte datoresc }\rii Române[ti, dup\ stipula]iuni
anterioare.
Art.6 — Guvernul va lua înapoi de la egumenii greci, ornamentele c\r]ile [i vasele, cu care
pietatea str\mo[ilor no[tri înzestrase aceste a[ez\minte, precum [i documentele ce au fost
încredin]ate zi[ilor egumeni, [i aceasta conform cu inventariile ce se g\sesc în arhivele ]\rii.
(Bujoreanu, p. 1796–1797)
Legea rural\ (1864)
Art. 1 — S\tenii cl\ca[i (ponta[i) sunt [i r\mân deplini proprietari pe locurile supuse
posesiunii (st\pânirii) lor, în întinderea ce se hot\r\[te prin legile în fiin]\.
Aceast\ întindere (peste locul ce au s\tenii în vatra satului, pentru cas\ [i gr\din\) este:
a) În jude]ele de dincoace de Milcov (}ara Româneasc\):
1. Pentru s\teanul cu patru boi [i o vac\: 11 pogoane1.
2. Pentru s\teanul cu doi boi [i o vac\: 7 pogoane [[i] 19 pr\jini2.
3. Pentru s\teanul ce are o vac\ sau topora[: 4 pogoane [i 15 pr\jini.
b) În jude]ele de dincolo de Milcov (Moldova):
1. Pentru s\teanul cu patru boi [i o vac\: 5 f\lci3 [[i] 40 pr\jini.
2. Pentru s\teanul cu doi boi [i o vac\: 4 f\lci.
3. Pentru s\teanul ce are o vac\ sau p\lma[: 2 f\lci [[i] 40 pr\jini.
c) În jude]ele de peste Prut (Basarabia):
1. Pentru s\teanul cu patru boi [i o vac\: 6 f\lci [[i] 30 pr\jini.
2. Pentru s\teanul cu doi boi [i o vac\: 4 f\lci [[i] 30 de pr\jini.
3. Pentru s\teanul ce are o vac\ sau p\lma[: 2 f\lci [[i] 70 pr\jini.
Art. 2 — Locuitorii care nu se bucur\ de întinderea p\mântului ce li se cuvine dup\
articolul precedent li se va împlini întinderea legal\ de p\mânt.
Art. 3 — Nici într-un caz, suma locurilor r\mase în deplina st\pânire a s\teanului, nu va fi
mai mare de cât dou\ treimi ale unei mo[ii.
Se în]elege c\ p\durile nu intr\ în aceast\ socoteal\. […]
Art. 5 — Nu vor avea dreptul a cere p\mânt ce se d\ s\tenilor cl\ca[i dup\ art. 1 al
acestui decret, locuitorii oric\rui sat, care prin învoieli speciale cu proprietarul mo[iei nu aveau
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decât cas\ [i gr\din\ în sat, f\r\ a fi cl\ca[i […]. Asemenea locuitori au îns\ facultatea de a
primi p\mânt pe mo[iile statului.
Art. 6 — Vor avea facultatea [de] a se str\muta pe mo[iile statului cele mai apropiate:
a) S\tenii c\rora din dou\ treimi ale mo[iei, nu li se poate împlini întinderea locurilor
legiuite.
b) Spornicii (însur\]eii) ce nu vor avea locuri în cuprinderea legilor în fiin]\. […]
Art. 7 — De la promulgarea decretului acestuia în termen de treizeci de ani, s\teanul sau
mo[tenitorii s\i, nu va putea înstr\ina, nici ipoteca proprietatea sa, nici prin testament, nici
prin alte acte între vii, decât c\tre Comun\ sau c\tre vreun alt s\tean. […]
Art. 10 — Se desfiin]eaz\ pentru totdeauna [i în toat\ întinderea României: claca
(boierescul), dijma, podvezile, […], carele de lemne [i alte asemenea sarcini, datorate
st\pânilor de mo[ii sau în natur\ sau în bani […].
Art. 11 — Drept clac\, dijm\ [i celelalte sarcini se va da st\pânilor de mo[ii, odat\ pentru
totdeauna, o desp\gubire […].
(Lege rural\ cu proclama]iunea M\riei-Sale Domnitorului a Principatelor-Unite Române,
Imprimeria statului, Bucure[ti, 1864, p. 7–11)
Lege pentru tocmelile agricole [i pentru executarea lor (1866)
Capitolul I
Despre tocmeli pentru lucr\rile agricole
Art. 1 — Toate tocmelile pentru munci agricole de orice natur\, trebuie s\ fie legalizate [i
înregistrate de c\tre autoritatea comunal\ respectiv\, cu îndeplinirea formelor prev\zute la
cap. II din aceast\ lege.
Art. 3 — Înscrisul de tocmeal\ va cuprinde negre[it condi]iile stipulate între p\r]ile
contractante.
Art. 5 — Nici o tocmeal\ agricol\ nu se va putea face pe mai mult de cinci ani […].
Capitolul II
Despre înregistrarea tocmelilor pentru munci agricole
Art. 6 — Fiecare consiliu comunal rural, va avea un registru [nuruit, sigilat [i subscris de
consiliul jude]ean […] în care se vor trece pe rând, dup\ data lor, [i cu num\r, toate tocmelile
pentru munci agricole în întregul lor. […]
Persoanele care nu [tiu s\ scrie, pun degetul pe semnul crucii, dup\ ce primarul sau
secretarul comunei le va citi mai întâi actul de tocmeal\. […]
Capitolul III
Despre jurisdic]iune [i esecu]iune
Art.13 — Primarii sunt datori prin ajutorul Consilierilor comunali, v\t\[eilor, doroban]ilor,
secretarilor s\ îndemne pe muncitorii agricoli, care au contractat în conformitate cu legea de
fa]\, a-[i îndeplini tocmelile, la vremea când, [i locul unde, [i dup\ chipul cu care s-au legat
prin tocmeli.
În cazul în care muncitorul nu lucreaz\ dup\ tocmeal\, primarul împreun\ [i cu
Consiliul comunal, cerceteaz\ în acea zi chiar reclama]iunea [i constatând faptul adev\rat,
de o dat\ cu încheierea procesului verbal pentru aceasta îl va executa la îndeplinirea
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tocmelii […].
Art. 14 — Modul execut\rii este cel urm\tor. Primarul prin mijloacele executive de care
dispune, va aduce îndat\ pe datornic la munca pentru care s-a tocmit; când el se va
înd\r\tnici, reclamantul poate prin concursul primarului […] s\ tocmeasc\ al]i oameni cu orice
pre] ; acest pre] constatat prin proces verbal, se va împlini din propria avere a vinovatului,
exceptându-se casa [i p\mântul dobândit prin legea rural\ […].
(Bujoreanu, p. 912–913)
Tocmeli agricole — exemple concrete
A. Jude]ul Bac\u (1865)
Noi, jos isc\li]ii, prin punerea degetelor noastre […], facem [tiut prin acest înscris ce-l d\m
domnului A.M, posesorul mo[iei […], c\ am luat de la d-lui bani pe munc\, coas\, la vara
anului 1865, cosite bine, puse în stog, cu tocmeal\ hot\rât\ de 40 lei falcea, 2 stamboale1
f\in\, 2 oca brânz\ [i noi ne îndatorim la vara viitoare a urma cu munca, f\r\ a da cât de
pu]in\ sminteal\ [i spre încredin]area d-sale c\ vom fi urm\tori, suntem cheza[i, unul pentru
altul [i to]i pentru unul, la care am dat aceasta. 1865, febr.25.
Eu I. Chelariu.....
Eu Sava Rotariu
Eu Ioan Rusu

Pr\jini
80
80
40

Lei
40
40
20

(Scraba, p. 161)
B. Jude]ul Ialomi]a (1904–1907)
Pentru ar\tur\, ne-am învoit cu D-l arenda[ ca s\ ne dea locuri în balt\ [i la câmp, cât va
avea disponibil [i la care va voi, pentru a-l cultiva cu semin]ele noastre, adic\: grâu, porumb,
orz, fasole, mei […]; din al c\ror produs, vom da d-lui arenda[ dijma din dou\ p\r]i egale, una
transportat\ cu carele [i vitele noastre la arman2; ma[in\ sau p\tul, de va fi porumb, dup\
cum va cere d-l arenda[ f\r\ plat\.
Noi, locuitorii care vom avea locuri de ar\tur\, vom mai munci d-lui arenda[, în ]arina
d-sale de la câmp, câte o jum\tate de hectar de grâu, adic\: arat, sem\nat cu s\mân]a
d-lui arenda[, gr\pat, secerat [i c\rat la [ir\ sau ma[in\ cu carele [i vitele noastre, f\r\
plat\.
Locurile de ar\tur\ ce ni se vor da pe seama noastr\ locuitorii, vom fi obliga]i de a le munci
în condi]ii bune; cele de porumb din câmp le vom face mai întâi ogor din vreme, ar\tura în
condi]ii bune, s\patul [i seceratul la timp [i dup\ cum ne va pretinde d-l arenda[, iar cei care
nu vom lucra aceste munci dup\ cum ni se va pretinde, pe lâng\ c\ vom fi r\spunz\tori c\tre
d-l arenda[ la daune, cauzate din reaua voin]\ a noastr\, d-sa ne va putea lua locurile [i a le
da altora, f\r\ nici o alt\ discu]ie.
Vom mai transporta d-lui arenda[, noi locuitorii care vom avea locuri de ar\tur\, câte dou\
chile, de câte 7 hectolitri producte, de la magazia d-sale […] la C\l\ra[i, f\r\ nici o plat\,
socotit la un hectar ce vom avea a munci în tarlaua d-lui arenda[. Contrar, vom pl\ti câte 5
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lei, de fiecare chil\ nedus\.
Holdele noastre […], vor fi p\zite de oamenii domnului arenda[, pentru care îi vom da
pând\rit, pentru p\ioase: din trei cl\i, doi snopi, iar pentru porumb, câte dou\ bani]i de
m\sur\, [tiule]i, de fiecare hectar ce r\mâne al nostru, transportat [i acesta, de odat\ cu
dijma, la destina]ia d-lui arenda[.
Pentru p\[unatul vitelor noastre, D-l arenda[ ne va da islaz în balt\, pe unde va fi loc liber,
f\r\ m\sur\, [i la câmp, pe locul din p\trime mo[iei, schimbat în fiecare an, p\zit [i îngrijit de
noi locuitorii, f\r\ a face stric\ciuni prin fâne]uri [i bucate, iar noi vom pl\ti d-lui arenda[ câte
[ase lei de vit\ mare, un leu pentru fiecare oaie [i patru lei de fiecare râm\tor, iar mânza]ii [i
cârlanii vor fi scuti]i de plata ierb\ritului […].
Pentru balt\, noi subsemna]ii locuitori, ne-am învoit s\ pescuim pe marginea b\l]ii dinspre
sat, cu plasa mic\, cu chipcelul, cu undi]\ [i co[uri oarbe, f\r\ alte instrumente, numai
pentru hrana familiei noastre, f\r\ a vinde […]; pentru care vom pl\ti d-lui arenda[ câte (25)
dou\zeci [i cinci lei de fiecare nume [i în fiecare an, tot la 1 iulie, deodat\ cu plata ierb\ritului.
Nu ne va fi permis de a pescui în\untrul b\l]ii […] [i peste gârla b\trân\; cei ce vom fi prin[i
a pescui peste aceste m\suri, vom fi da]i judec\]ii.
Noi locuitorii, ne-am învoit cu d-l arenda[ s\ t\iem trestie, papur\ [i buruieni din balt\ pentru trebuin]ele noastre, f\r\ s\ putem vinde unui locuitor s\tean [din satul respectiv], decât
numai altor persoane prin alte sate. Pentru care vom da d-lui arenda[, de fiecare nume [i pe
fiecare an, câte treizeci snopi de trestie [i unul de papur\, de câte patru palme grosime, din
calitatea cea mai bun\ […] cel mult pân\ la 1 noiembrie, în fiecare an.
Contrar, vom pl\ti cu bani cincizeci fiecare snop de trestie [i un leu snopul de papur\;
t\iatul trestiei va începe dup\ 15 august, în fiecare an; iar cei care vom fi dovedi]i c\ am
vândut trestie sau papur\ vreunui s\tean local, vom fi obliga]i a pl\ti pre]ul îndoit pentru
balt\. […]
Noi, locuitorii, vom munci d-lui arenda[ câte trei zile cu mâinile, de fiecare nume, în fiecare
an, la orice fel de munc\ ne va chema, f\r\ nici o plat\; contrar vom pl\ti câte lei 3 de fiecare
zi nemuncit\.
(Scraba, p. 177–178)
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Inventarul agricol `n Vechiul Regat — compara]ii interna]ionale
Opinii despre alimenta]ie în lumea rural\ — r\spunsuri la chestionarul din
anul 1905
Jude]ul Ilfov
Lipsesc islazurile; unii arenda[i le-au arat [i ar trebui s\ fie obliga]i prin contract s\ aib\
islazuri, c\ci astfel locuitorii pierd vitele cu des\vâr[ire; azi chiar laptele lipse[te din casa lor,
din care cauz\ copiii sunt slabi, f\r\ sânge, pipernici]i.
Jude]ul Râmnicu-S\rat
Deja ei nu au o hran\ suficient\ în câ[legi, apoi mai dau peste ei [i lungile posturi care
numai for]\ pentru munc\ nu-i fac. Ieftinirea pe[telui ar contribui mult la îmbun\t\]irea st\rii
lor fizice […]. De altfel oamenii de sus ar trebui s\ agite ideea de ieftinirea pe[telui.
Jude]ul Br\ila
Locuitorii se hr\nesc prost, hrana lor st\ mai mult în m\m\lig\ de porumb, zarzavaturi [i
pe[te, prea pu]in din carne, ou\ [i lapte; din care pricin\ degenereaz\ fizice[te.
Jude]ul Prahova
Din 273 s\teni, numai 200 au gr\dinile lor unde cultiv\: ceap\, usturoi, l\ptuci, mai rar
cartofi, fasole [i bob.
Jude]ul Muscel
To]i s\tenii au gr\din\ de zarzavat pe lâng\ cas\, afar\ de foarte mici excep]ii. Gr\din\ria
aici este potrivit\: aproape to]i î[i fac, nu cump\r\ de aiurea. Cu deosebire varz\ aici se
cultiv\ mult\. Se vinde toamna 100 sau 150 de care.
(Scraba, p. 22–25)
Regulament pentru alinierea satelor [i pentru construirea locuin]elor
]\r\ne[ti (1894)
Art. 1 — Fiecare vatr\ de sat va fi împrejmuit\ cu un [an] sau cu un gard; se vor lua m\suri
ca apa s\ nu stagneze în [an]. […].
Art. 3 — Nu este permis nici unui locuitor a cl\di, în interiorul comunei sau c\tunului case,
co[are, grajduri, hambaruri de produse [i alte dependin]e f\r\ a în[tiin]a pe primar care […]
îi va ar\ta locurile [i alinierile determinate de serviciul tehnic al jude]ului. […].
Art. 4 — Construc]ia caselor se va face dup\ modelurile tip, formate de ministerul de
interne. Ministerul va alc\tui mai multe modele ca s\ se întrebuin]eze în diferite regiuni ale
]\rii, conform obiceiurilor \i mijloacelor locale. […]
Construirea de bordeie este cu totul oprit\.
Art. 5 — Oricum va fi construit\ casa, se vor avea în vedere urm\toarele: […]
A fi cât se poate cu fa]a spre strad\ […].
Casa va fi înconjurat\ prin […] prispe de cel pu]in 0m.75cm l\]ime.
În\l]imea casei va fi dup\ voin]\; camerele îns\ vor avea o în\l]ime de cel pu]in 2 m [i 50;
Fiecare camer\ va avea dou\ ferestre, înalte de un metru [i late de 75 centimetri;
ferestrele vor fi deschiz\toare [i cu geamuri, ne mai permi]ându-se, sub nici un cuvânt,
ferestrele fixe [i cu hârtie sau ]ipl\. […]
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Casa va cuprinde cel pu]in dou\ camere de locuit, una în dreapta [i alta în stânga, cu o
sal\ în mijloc, desp\r]itoare, unde va fi [i buc\t\ria […]. Se va permite, îns\ [i locuin]e cu o
singur\ camer\ [i buc\t\rie pentru familiile compuse numai din dou\ persoane. […]
Art. 6. […] Co[arul (grajdul de vite) va fi dep\rtat de cas\. […]
Art. 12 — Fiecare proprietar este dator a-[i ]ine curtea [i toate dependin]ele curate; le va
m\tura o dat\ pe s\pt\mân\ […], de asemenea el va fi dator s\ m\ture jum\tate strada
dinaintea cur]ii sale în fiecare sâmb\t\. […]
Art. 14 — Casele se vor spoi cel pu]in de dou\ ori pe an […].
Art. 15 — Fiecare proprietar este dator a-[i cur\]i curtea [i gr\dina sa de buruieni, scaie]i,
plante spinoase, plantând, dac\ se poate arbori, de preferin]\ fructiferi, iar în gr\din\ va
cultiva, de preferin]\, legume.
Art. 16 — Nu se vor mai îng\dui prin cur]i gropi cu ape mocirloase pentru porci sau p\s\ri
ca gâ[tele, ra]ele etc.; sunt îng\duite ulucile sau gropile c\ptu[ite cu scânduri.
Art. 17 — Nu se mai permite t\ierea vitelor mari prin cur]i sau pe str\zi; ele se vor t\ia [i
cur\]i la marginea satelor, într-un loc destinat pentru aceasta […].
Art. 18 — Pentru îndeplinirea prescrip]iilor acestui regulament se acord\ un timp de trei
luni; odat\ trecut acest termen prim\riile îl vor executa întocmai […].
Art. 22 — Se d\ locuitorilor un termen de cinci ani pentru desfiin]area tuturor bordeielor
[i înlocuirea lor cu case construite de pe prescrip]iile regulamentului de fa]\. Dup\ trecerea
acestui termen nu se va mai tolera nici un bordei. Cei care nu se vor supune se vor da în
judecat\, iar bordeiele vor fi desfiin]ate.
(Hamangiu, II, p.1264–1267)
Situa]ia locuin]elor în zona rural\ conform r\spunsurilor la chestionarul din
anul 1905
La popula]iunea de 1 163 900 capi de familie, corespund 1 152 812 locuin]e, în care cifr\
intr\ [i locuin]ele str\inilor din comunele rurale. Cele mai multe case sunt cu dou\ înc\peri
(583 866); vin apoi casele cu o singur\ înc\pere (305 442). În total, 3,8% sunt bordeie, 26,5%
case cu o înc\pere, 50,6% case cu dou\ înc\peri, 14,6% case cu trei înc\peri, iar 4,5% case
cu mai mult de trei înc\peri. Casele cu o înc\pere, propor]ional, sunt mai numeroase în
Moldova (43,4%), apoi în Muntenia (24,5%), Dobrogea (19,1%), Oltenia (5,9%). Pe jude]e,
casele cu o înc\pere sunt cele mai numeroase în Vaslui (61,4%), iar cel mai pu]in numeroase
în Vâlcea [i Dolj (4,6%). Casele cu dou\ [i trei înc\peri sunt mai numeroase în Oltenia, cu mai
multe înc\peri în Dobrogea. Bordeiele sunt mai numeroase în Romana]i, Teleorman [i Dolj.
[…].
Dup\ felul locuin]elor, s-ar putea spune c\ Moldova e cu mult inferioar\ celorlalte regiuni,
iar c\ Vasluiul, în care popula]ia rural\ e cea mai deas\ [i familia cea mai pu]in numeroas\ din
întreaga ]ar\, are [i locuin]ele cu o singur\ înc\pere cele mai multe.
Se mai constat\ un fapt destul de explicabil de altfel, c\ în jude]ele de munte, locuin]ele
cu mai multe înc\peri sunt mai numeroase. Cu toate acestea, jude]ele Br\ila, Ialomi]a, Dolj,
Tulcea [i Constan]a sunt în aceea[i situa]ie, — ba chiar mai bun\.
(Scraba, p. 17)
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Cauzele r\scoalei din 1907 — raportul procurorului general N. Leonescu
Domnule ministru,
La una a curentei am fost în F\lticeni. Am examinat lucr\rile instruc]iei în afacerile
r\scoalelor ]\r\ne[ti, pe cât timpul mi-a permis.
Sunt inculpa]i ]\rani din 9 comune, pentru r\scoale [i devast\ri. În arest am g\sit 71
depu[i de c\tre dl. judec\tor de instruc]ie. Am întrebat aproape pe fiecare din ei asupra
cauzei r\scoalei. To]i ne-au negat c\ s\ fi fost pu[i la cale de cineva. Au r\spuns un singur
cuvânt: c\ nevoia [i nedrept\]ile ce li se fac de c\tre proprietari [i arenda[i i-au
împins la aceasta.
P\mânt pentru hran\ nu li se d\, sau, dac\ li se d\, îl pl\tesc a[a de scump, încât
degeaba îl mai muncesc. Unora nici nu le r\mâne timpul a-l munci la timp.
Ima[ pentru p\[unatul vitelor nu li se d\ deloc, sau foarte pu]in, astfel c\ nu pot s\ ]ie
vitele trebuncioase pentru hran\. Sunt nedrept\]i]i la munc\; pre]ul li se fixeaz\ de arenda[
sau proprietar.
Li se m\soar\ mai pu]in decât muncesc în realitate. De cele mai multe ori m\sur\toarea li
se face nu îndat\ dup\ ce au terminat munca, ci mult mai târziu, când vrea arenda[ul sau
proprietarul [i când semnele desp\r]itoare au disp\rut.
Administra]ia comunal\ nu-i ap\r\ în preten]iunile lor, cele mai de multe ori drepte, fa]\
de arenda[i [i proprietar. astfel c\-n sufletul fiec\rui ]\ran este înr\d\cinat\ credin]a c\ sunt
fura]i la m\sur\toarea p\mântului, înc\rca]i la munc\, [i c\ nu li se pl\te[te cinstit.
Aceste motive au f\cut ca s\ creasc\ ura ]\ranilor contra arenda[ilor [i proprietarilor [i la
un singur cuvânt s\ fie to]i uni]i [i s\ comit\ aceea ce au comis.
Procuror general, N. Leonescu
(Documente privind marea r\scoal\ a ]\ranilor din 1907, vol. I, Bucure[ti, 1977, p. 220)
Regimul izraeli]ilor în statul român
A. Codul Civil (1865)
Capitolul I
Despre bucurarea de drepturile civile [i despre naturalisa]iune
6. Exercitarea drepturilor civili nu depinde de calitatea de cet\]ean, care nu se poate
dobândi [i p\stra decât conform art. 16 din acest codice.
7. Tot Românul se va bucura de drepturile civile.
8. Veri-ce individ n\scut [i crescut în România pân\ la majoritate, [i care nu se va fi
bucurat nici odat\ de vreo protec]iune str\in\, va putea reclama calitatea de Român în cursul
unui an dup\ majoritate.
Acei ce, aflându-se în condi]iunile de mai sus vor fi devenit majori înainte de promulgarea
acestui codice vor avea termin de unu an de la promulgare pentru a reclama calitatea de
cet\]ean român.
Copii g\si]i pe teritoriul român f\r\ tat\ [i mam\ cunoscu]i sunt Români.
1. Cei care nu sunt de ritul cre[tinesc nu pot dobândi calitatea [i drepturile de cet\]ean
român, decât cu condi]iunile prescrise la art. 16 din acest codice.
2. Tot copilul n\scut din Român în ]ar\ str\in\ este Român. […]
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16. Str\inul care va voi a se naturaliza în România va fi dator a cere naturalizarea prin
suplic\ c\tre Domn, ar\tând capitalurile, starea, profesiunea sau meseria ce exercit\, [i voin]a
de a-[i statornici domiciliul pe teritoriul României. Dac\ str\inul, dup\ o asemenea cerere, va
locui zece ani în ]ar\, [i dac\ prin purtarea [i faptele sale va dovedi c\ este folositor ]\rii....
Consiliul de Stat îi va putea acorda decretul de naturalizare.
(Codice Civil, edi]iune oficial\, Imprimeria Statului, Bucure[ti, 1865)
B. Constitu]ia din 1866 — articolul 7
Art. 7. Însu[irea de Român se dobânde[te, se conserv\ [i se pierde potrivit regulilor
statornicite prin legile civile.
Numai str\inii de rituri cre[tine pot dobândi împ\mântenirea.
(Constitu]ia [i legea electoral\, Bucure[ti, Imprimeria Statului, 1866, p. 34)
C. Modificarea articolului 7 din Constitu]ie (1879)
Art. 7. Diferen]a de credin]e religioase [i confesiuni nu constituie în România o piedic\
spre a dobândi drepturile civile [i a le exercita.
Str\inul f\r\ deosebire de religiune, supus sau nesupus unei protec]iuni str\ine, poate
dobândi împ\mântenirea cu condi]iile urm\toare:
a) Va adresa guvernului cererea de naturalizare, în care va ar\ta capitalul ce posed\,
profesiunea sau meseria ce exercit\ [i voin]a de a-[i stabili domiciliul în România;
b) Va locui, în urma acestei cereri, zece ani în ]ar\ [i va dovedi prin faptele sale c\ este
folositor ei.
Pot fi scuti]i de stagiu:
a) Cei care au adus în ]ar\ industrii, inven]ii utile sau talente distinse, sau care vor fi
fundat aici stabilimente mari de comer] sau industrie;
b) Cei care, fiind n\scu]i [i crescu]i în România din p\rin]i stabili]i în ]ar\, nu s-au bucurat
nici unii, nici al]ii, vreodat\, de vreo protec]ie str\in\;
c) Cei care au servit sub drapel în timpul r\zboiului pentru independen]\ [i care vor putea
fi naturaliza]i în mod colectiv, dup\ propunerea guvernului [i f\r\ alte formalit\]i.
Naturalizarea nu se poate acorda decât prin lege [i în mod individual.
(Hamangiu, I, p. 4)
D. Circular\ a Ministrului de Interne Mihail Kog\lniceanu c\tre prefec]i privitoare
la situa]ia izraeli]ilor în zona rural\ (1869)
Dup\ legile ]\rii, ovreii nu au drept de domiciliu permanent în sate. Prin urmare ei nu pot
fi nici cârciumari, nici accisari în comunele rurale. Toleran]a ce pe alocuri li s-a acordat a fost
un abuz, dar niciodat\ nu a fost o desfiin]are a legii […].
Ob[ti]i dar în toate comunele rurale din jude]ul d-voastr\, c\ de la 23 aprilie viitor ovreii
nu mai pot, prin sate, a fi cârciumari, sau accisari, c\ prin urmare în aceast\ materie nici un
contract nu se mai poate cu dân[ii încheia sau prelungi.
O singur\ excep]ie se poate face în favoarea acelora care au apucat deja s\ dobândeasc\
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de la proprietari sau comune contracte cu un termen mai lung; îns\ numai întrucât aceste
contracte vor avea caracterul autenticit\]ii, adic\ acela: de a fi fost formal legalizate de tribunale sau de prim\rii înaintea datei acestei circulare.
(Bujoreanu, p. 810)
Lege pentru înfiin]area sistemului monetar [i fabricarea monedei na]ionale
(1867)
Art. 1. Se adopt\ sistemul monetar decimal metric astfel cum exist\ în Fran]a, Italia, Belgia
[i Elve]ia. Cinci grame argint, din care 835 din 1000 argint fin [i 165 din 1000 aliaj, compun
unitatea monetar\ a României sub denumirea de leu.
Art. 2. Leul se împarte în una sut\ p\r]i denumite bani.
Art. 3. Monedele României sunt:
a. În aur:
Piese de 20 lei.
Piese de 10 lei.
Piese de 5 lei.
b. În argint:
Pies\ de 2 lei.
Pies\ de 1 leu.
Pies\ de ½ sau 50 de bani.
c. În aram\:
Pies\ de 10 bani.
Pies\ de 5 bani.
Pies\ de 1 ban.
[…]
Art. 10. Moneda va avea pe o parte armele ]\rii [i pe alta indica]ia valorii nominale [i anul.
Art. 11. Monedele de aur [i argint ale Fran]ei, Belgiei, Italiei [i Elve]iei fabricate dup\
acela[i sistem monetar se vor primi în ]ar\, la toate casele publice deopotriv\ cu moneda
legal\ a ]\rii.
Art. 12. Celelalte monede str\ine de aur [i argint, câte circul\ ast\zi în ]ar\, se vor primi
la toate casele publice înc\ pentru timpul când se va face emisiunea I-a a monedei na]ionale
de aur [i argint.
Dup\ trecerea a [ase luni de la I-a emisiune a monedei na]ionale de aur [i argint, orice
moned\ afar\ de care reprezint\ sistemul monetar zecimal […] va înceta de a mai avea
cursul legal [i obligatoriu. […]
Art. 17. Dup\ trecerea a [ase luni de la întâia emitere a monedei na]ionale, monedele
str\ine ce circul\ ast\zi în ]ar\, înceteaz\ a mai avea curs.
(Bujoreanu, p. 1978–1979)
Înfiin]area B\ncii Na]ionale a României — Lege pentru înfiin]area unei b\nci
de scompt [i circula]iune (17/29 aprilie 1880)
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XI. CULTUR|, IDEOLOGIE {I MENTALIT|}I
Credin]e populare [i religiozitate în }ara Româneasc\ în prima jum\tate a
secolului al XIX-lea (1828)
Un român, în oricât de grea situa]ie s-ar afla, consider\ a fi un lucru deosebit în a ridica,
înainte de a muri, un pod, o fântân\ ori o troi]\; aceasta din urm\ pare a fi favorit\, pentru
c\ aceste monumente sunt mult mai frecvente decât celelalte dou\. De asemenea, ori de câte
ori un om are parte de o moarte violent\, o troi]\ este ridicat\ la marginea drumului, pentru
a însemna locul [i pentru a p\stra amintirea a ceea ce s-a întâmplat, [i pentru a evita ca
mortul s\ devin\ un vampir.
(Rev. R. Walsh, Narrative of a Journey From Constantinopole to England, London, 1828, p. 232)
Lingvistic\ [i gastronomie — Iordache Golescu, Condica limbii române[ti
(1834–1843)
Cofet\ — cofet\, cofeturi. Cofeturi [i condite, zaharicale, dulce]uri, zimaricale, pl\cinte,
pogace, baclavale, mar]apale, mezelicuri, mezele, poame [i alte asemenea se zic la acelea ce
se pun la mas\ în urma bucatelor, îns\ cofeturi [i condite, zaharicale [i dulce]uri se zic la
acelea ce se fac din zah\r, din miere, din care conditele se aseam\n\ ca [[i] când ar avea zah\r
înghe]at asupra, ca [i când ar fi de cristal; zimaricale, pl\cinte, baclavale [i mar]apale se zic
[la] acelea ce se fac cu f\in\, cu unt, cu lapte, cu brânz\, cu carne [i cu zah\r; pogace se zic
acelea ce se fac numai cu unt [i f\in\, f\r\ carne, adic\ pl\cint\ f\r\ carne; mezelicuri [i
mezele se zic usc\turile, s\r\turile [i altele asemenea, cum ghiudem, pastram\, ca[caval,
migdale, n\ut […] [i zaharicale […]ce se pun la mas\ pe la sfâr[itul bucatelor [i poame […]
cele ce se m\nânc\ necoapte, nefierte la foc, cum mere, pere, prune, struguri.
(Iordache Golescu, Scrieri alese, edi]ie [i comentarii de Mihai Moraru, Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 1990, p. 307)
Bula papal\ Ecclesiam Christi de ridicare a episcopiei greco-catolice de Alba
Iulia la rang de mitropolie (1853)
Ceea ce însu[i Grigore al XVI-lea1 nu a putut s\ împlineasc\ din pricina dificult\]ilor, a
lucrurilor [i a timpurilor, am hot\rât s\ îndeplinim noi acel fapt într-o oarecare m\sur\, cu ajutorul bunului Dumnezeu, în\l]ând pentru românii din Transilvania o provincie ecclesiastic\ proprie de rit grecesc, care s\ fie constituit\ pe de o parte din dieceza de Oradea, retras\ de la
arhiepiscopia de Strigoniu, pe de alt\ parte, din dou\ noi dieceze ridicate prin puterea noastr\,
la Lugoj, în Banatul timi[an desigur [i la Gherla în Transilvania, a c\rei conducere bisericeasc\ am
hot\rât s\ o statornicim în biserica de F\g\ra[, ca o provincie mitropolitan\. […]
Pentru mare glorie a atotputernicului Dumnezeu, pentru m\rirea religiei catolice, pentru
mângâierea spiritual\ a românilor [i pentru folosul lor, prin voin]\ proprie, prin cunoa[tere
1 Papa Grigore al XVI-lea (1830–1846), predecesorul lui Pius al IX-lea (1846–1878).
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sigur\ [i printr-o matur\ deliberare [i nu în ultimul rând prin a noastr\ plenitudine a puterii
apostolice, am scos [i am eliberat dieceza de F\g\ra[ din Transilvania, care înc\ de la a sa
instituire sub dreptul mitropolitan al arhiepiscopiei de Strigoniu [i pân\ în aceste timpuri a fost
vitregit\ de întâi st\t\torii aceleia[i mitropolii, […] ca s\ fie scoas\ [i eliberat\ pentru
totdeauna de sub jurisdic]ia mitropoliei Strigoniului [i de sub orice alt\ putere [i prerogativ\
jurisdic]ional\. […]
De vreme ce acestea ar fi astfel, mai întâi teritoriile diecezelor de Oradea [i de F\g\ra[,
apoi a celor dou\ ridicate de noi, cele de Lugoj [i de Gherla, le în\l]\m [i le instituim prin
aceea[i perpetu\ autoritate apostolic\, împreun\ cu locuitorii care sunt acolo, cu ora[ele, cu
satele [i cu celelalte bunuri, într-o provincie ecclesiastic\ proprie, greco-catolic\, unit\, de
limb\ român\ [i de asemenea într-un scaun arhiepiscopal [i mitropolitan de F\g\ra[ al
românilor de rit greco-catolic unit. […]“
(Text în limba latin\ la Augustin Bunea, Discursuri. Autonomia bisericeasc\. Diverse,
Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1903, p. 391–392. Traducere de Adriana Marian)
Nota Bene: Bula papal\ „Ecclesiam Christi“, dat\ de papa Pius al IX-lea în 26 noiembrie 1853,
desfiin]eaz\ jurisdic]ia arhiepiscopiei maghiare de Esztergom (Strigoniu) asupra bisericii greco-catolice
române[ti [i ridic\ episcopia Blajului la rang de mitropolie. ~n componen]a noii provincii mitropolitane
intrau: episcopia de Oradea, scoas\ [i ea de sub jurisdic]ia Strigoniului, `mpreun\ cu dou\ episcopii nou
`nfiin]ate: la Gherla [i la Lugoj. Primul mitropolit al noii provincii ecleziastice a fost Alexandru Sterca
Sulu]iu.

Mitropolitul Andrei {aguna [i organizarea bisericii ortodoxe în Transilvania —
„Statutul Organic“ (1868)
Statut organic al bisericii greco-orientale române din Ungaria [i Transilvania
Dispozi]iuni generale.
Biserica gr[eco]-or[todox\] român\ din Ungaria [i Transilvania, ca biseric\ autonom\, dup\
dreptul ei canonic, garantat [i prin art[icolul] de lege al IX-lea din anul 18681, pe lâng\
sus]inerea în întregitate a dreptului de inspec]iune a Maiest\]ii Sale, î[i reguleaz\,
administreaz\ [i conduce independent afacerile sale biserice[ti, [colare [i funda]ionale în toate
p\r]ile [i factorii ei constitutivi, dup\ forma reprezentativ\.
Statutul organic prezent trateaz\ dar\ organizarea bisericii greco-orientale române pentru
întreaga provincie mitropolitan\ din Ungaria [i Transilvania.
II. Elementul acestei provincii mitropolitane este: clerul [i poporul credincios; iar\ p\r]ile
constitutive ale ei sunt: 1. Parohiile, 2. Protopresbiteratele2, 3. M\n\stirile [i 4. Eparhiile. […]
Cap. IV. Eparhia
§85. Eparhia este întrunirea mai multor parohii, protopresbiterate [i m\n\stiri, în fruntea
c\rora st\ episcopul, care întru în]elesul canoanelor necurmat este dator a lucra, mijlocit [i
nemijlocit, pentru religiozitatea [i luminarea preo]imii [i a poporului.
1 Prin aceast\ lege fuseser\ recunoscute oficial în cadrul monarhiei austro-ungare statutul de arhiepiscopie [i

mitropolie pentru biserica ortodox\ din Transilvania, [i independen]a sa în raport cu Patriarhia sârb\ de la
Karlowatz, sub a c\rei jurisdic]ie se aflase pân\ la 1864.
2 Protopopiate
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§86. Afacerile eparhiale se îndeplinesc prin: 1. prin sinodul eparhial; 2. prin consistoriul
eparhial.
Articolul I. Sinodul eparhial
§87. Sinodul eparhial este reprezentan]a eparhiei [i se compune din deputa]ii clerului [i ai
poporului eparhial [i afar\ de episcopul, respectiv arhiepiscopul diecezan, const\ din 60 de
membri, dintre care 20 sunt preo]i, 40 mireni. În dieceza Caransebe[ului, în num\rul celor 40
mireni confiniul militar1 alege 10 deputa]i.
§88. Membrii sinodului eparhial se aleg pe trei ani [i pot fi reale[i. […]
§89. Sinodul eparhial se ]ine regulat odat\ în an, la Duminica Tomei, iar în cazuri urgente
se poate conchema [i extraordinar.
§90. Convocarea sinodului se face prin episcopul eparhial, respectiv arhiepiscopul eparhial,
iar în caz de vacan]\, prin consistoriul respectiv. […]
Apendice. Alegerea episcopului diocezan
§97. Episcopul se alege prin sinodul eparhial dintre b\rba]ii califica]i spre aceast\ treapt\.
[…]
§99. Alegerea o va conduce sau mitropolitul, sau un mandatar al lui, autorizat spre acest
scop. […]
§102. Alegerea se face în secret prin [edule2. Fiecare aleg\tor scrie pe o [edul\ numele
aceluia, pe care îl cunoa[te vrednic de episcop [i dup\ cum se va striga de prezident, se duce
[i pune [edula în urna destinat\. Dup\ ce au votat to]i membrii sinodului, prezidentul [i
notarii sinodali, cari împreun\ cu doi b\rba]i de încredere, ale[i de sinod din sânul s\u, fac
organul de scrutinare, num\r\ [edulele, luând una câte una din urna din care s-au pus [i
b\gându-le în alt\ urn\ ce va sta gata [i aflându-se num\rul [edulelor corespunz\tor cu
num\rul aleg\torilor, prezidentul în vederea tuturor [i a b\rba]ilor de încredere, ridic\ pe
rând [edulele din urn\, cete[te în auzul tuturor numele înscrise în ele, notarii totdeauna
înseamn\ voturile [i în urm\ încheind scrutinul, se public\ sinodului rezultatul alegerii [i se
trece la protocol.
De ales se prive[te acela care a întrunit majoritatea absolut\ a voturilor. […]
Cap. V. Mitropolia
§143. Mitropolia este întrunirea mai multor eparhii, prin leg\tur\ canonic\, prin sus]inerea
unit\]ii institu]iunilor [i intereselor generale biserice[ti [i formeaz\ provincia mitropolitan\, cu
mitropolitul în frunte.
§144. Afacerile mitropoliei se îndeplinesc:
1. Prin congresul na]ional bisericesc (sinodul mitropolitan).
2. Prin consistoriul mitropolitan.
3. Prin sinodul episcopesc.
Articolul I. Congresul na]ional bisericesc
§145. Congresul na]ional bisericesc este reprezentan]a întregii provincii mitropolitane a
românilor de religiunea greco-oriental\ din Ungaria [i Transilvania.
1 Teritoriul regimentului de grani]\ de la Caransebe[.
2 Bilete.
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§146. Congresul na]ional bisericesc const\ din 30 de reprezentan]i din cler [i 60
reprezentan]i mireni; prin urmare fiecare diecez\ trimite la congresul na]ional câte 10
deputa]i din cler [i câte 20 din mireni. Dintre deputa]ii mireni ai diecezei Caransebe[ului 10
cad pe confiniul militar.
Mitropolitul [i episcopii sufragani, ca atare, sunt membrii congresului. […]
§152. Congresul se convoac\ ordinar la trei ani odat\ [i adec\ totdeauna pe 13 octombrie
a anului întâi dup\ alegerea deputa]ilor, iar\ cerând necesitatea [i mai adeseori. […]
Apendice. Alegerea mitropolitului
§155. Pentru alegerea de mitropolit [i arhiepiscop, congresul se compune din 120 de
deputa]i, la care dieceza concur\ cu jum\tate, iar celelalte eparhii laolalt\, cu cealalt\
jum\tate din num\rul prefipt; prin urmare pentru num\rul prezent al eparhiilor, arhidieceza
concur\ cu 60, iar eparhia Aradului [i a Caransebe[ului cu câte 30 de deputa]i, ale[i dup\
modalitatea prescris\. […]
În congresul compus a[a pentru alegerea mitropolitului, episcopii sufragani, dac\ nu sunt
ale[i deputa]i, nu au vot la alegerea mitropolitului. […]
(Statutul organic al Bisericii greco-orientale române din Ungaria [i Transilvania, cu un
Supliment, Edi]ia a treia, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiercezane, 1907, p. 7–51)
Nota Bene: Lupta pentru mitropolie a constituit un obiectiv esen]ial al mi[c\rii politico-na]ionale
române[ti în Transilvania secolului XIX. Dup\ atingerea acestuia, prin ob]inerea statutului mitropolitan
mai întâi pentru Episcopia greco-catolic\ din Blaj (1853), apoi pentru cea ortodox\ de la Sibiu (1864),
un alt moment important este promulgarea Statutului organic (1868), veritabil\ constitu]ie ecclesiastic\ ce rea[eaz\ pe baze democratice func]ionarea diferitelor nivele de competen]\ din cadrul institu]iei
biserice[ti a românilor ortodoc[i, multe elemente ale sale fiind valabile pân\ în zilele noastre în organizarea Bisericii Ortodoxe Române.

Decret pentru înfiin]area unei autorit\]i sinodale centrale pentru afacerile
religiei române (6 decembrie 1864)
Art. 1. Biserica ortodox\ român\ este [i r\mâne independent\ de orice autoritate
bisericeasc\ str\in\ în tot ce prive[te organizarea [i disciplina.
Art. 2. Biserica român\, a c\rei unitate este reprezentat\ prin un Sinod general, continu\
a fi administrat\ de Mitropoli]ii [i Episcopii eparhio]i, cu ajutorul sinoadelor de eparhii.
Art. 3. Unitatea dogmatic\ a sfintei religii ortodoxe române cu biserica mare a r\s\ritului
o men]ine Sinodul general al bisericii române prin consulta]iuni cu biserica ecumenic\ din
Constantinopol.
Art. 4. Sinodul general al bisericii române se compune:
a. Din Mitropoli]ii;
b. Din Episcopii eparhio]i;
c. Din Arhiereii români;
d. Din câte trei deputa]i ale[i de fiecare eparhie de c\tre clerul de mir, [i numai dintre
preo]ii de mir, sau [i din persoane laice cu cuno[tin]e teologice;
e. Din decanii facult\]ilor de teologie din Ia[i [i Bucure[ti. […]
Adun\rile Sinodului general al bisericii române se prezideaz\ în numele Domnitorului de
c\tre Mitropolitul primat al României. […]
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Art. 15. Religia ortodox\ român\ fiind liber\ în stat, Sinodul ei general are putere
legislativ\ [i administrativ\ în afacerile spirituale sau de cult.
Art. 16. Niciodat\ [i sub nici un cuvânt îns\, Sinodul general al biserici române nu va putea
modifica sau împiedica:
a. Libertatea de con[tiin]\ [i toleran]\ religioas\. Legile pentru toleran]a religioas\ sunt cu
totul de competen]a Adun\rilor legislative ordinare.
b. Limba cultului ortodox în bisericile din ]ar\ va fi de-a pururea [limba] român\.
Art.17. Atributele legislative ale Sinodului general poart\ asupra urm\toarelor materii:
a. Disciplina bisericeasc\ [i monahal\;
b. Ritualul bisericilor în marginile legilor [i regulamentelor;
c. Legile de hirotonii;
d. Legile relative la seminarii [i facult\]i de teologie, cât [i pentru disciplin\ în materiile religioase.
(Hamangiu, II, p. 112—114)
Nota Bene: Acest decret marcheaz\ desprinderea bisericii ortodoxe române din subordinea fa]\ de
patriarhia de Constantinopol, [i organizarea ei sub controlul statului modern român. Se inaugura
astfel o direc]ie ce va continua cu proclamarea oficial\ a autocefaliei (1885) [i cu ridicarea la nivel de
patriarhie (1925).

Legea Instruc]iunii Publice din 1864
Art. 1. Instruc]iunea se împarte în public\ [i privat\
Art. 2. Instruc]iunea public\ se împarte în primar\, secundar\ [i superiore.
Art. 3. Instruc]iunea primar\ coprinde: [coalele primare din comunele rurali [i urbane.
Art. 4. Instruc]iunea secundar\ cuprinde: liceele, gimnaziale, seminariale, [coalele reale,
de bele-arte, profesionale [i [coalele secundare de fete.
Art. 5. Instruc]iunea superioar\ va cuprinde: facult\]ile de litere, de [tiin]e matematice [i
fizice, de drept, de medicin\.
Art. 6. Instruc]iunea primar\ elementar\ este obligatorie [i gratuit\, dup\ cum se legiue[te
la Partea I, Cap. II, Sec]iunea I, din prezenta lege.
Art. 7. Corpul înv\]\tor se împarte în patru grade:
1. Înv\]\tori sau înv\]\toare pentru [coalele primare rurale.
2. Institutori sau institutrici pentru [coalele primare urbane.
3. Profesori de [coale secundare.
4. Profesori de facult\]i.
Art. 8. Administra]iunea centrale a instruc]iunii se exercit\ dup\ regulele [i în marginile
mai jos prescrise:
a. De ministrul instruc]iunii.
b. De consiliul permanent al instruc]iunii.
c. De consiliul general al instruc]iunii.
(Vasile Boerescu, Codicele român sau Colec]iune de legile principatelor Unite Române,
Tipografia Cesar Bolliac, 1865, p. 173)
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Regulament de ordine [i disciplin\ pentru [colile primare (1870)
Art. 1. Anul [colar pentru [colile primare urbane începe la 15 august [i se termin\ la finele
lui iunie; pentru [colile primare rurale, anul [colar începe la 1 septembrie [i se termin\ în iunie.
Art. 4. Nu se vor admite în [coal\ copii, b\ie]i sau fete, mai mici de 7 ani, asemenea în
[colile rurale mixte, unde fetele frecventeaz\ aceea[i [coal\ împreun\ cu b\ie]ii, nu se vor
admite, nici tolera fete mai mari de 12 ani.
Art. 5. Când localul [colii n-ar fi destul de înc\p\tor spre a se admite to]i copii care vor a
se înscrie, înv\]\torul satului, înv\]\torul superior sau institutricea superioar\ în ora[e, va primi
cu preferin]\ pe b\ie]i sau fetele cei mai înainta]i în etatea cerut\ de lege pentru instruc]iunea
obligatorie. […]
Art. 9. Afar\ de vacan]ele prescrise, [colile de b\ie]i vor avea vacan]\ în toate joile
dup\-amiaza, iar la [colile de fete aceast\ vacan]\ va fi sâmb\ta dup\ amiaza.
Art. 10. Clasele vor începe în semestrul de iarn\, în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie
[i februarie, de la 9–12 ore diminea]a, [i de la 2–4 dup\ amiaza, iar în celelalte luni ale anului de la 8–11 diminea]a [i de la 3–5 dup\ amiaza.
Art. 12. În s\lile unde nu sunt orologii, spre a cunoa[te elevii timpul [colii, se va în\l]a în
curtea [colii, prin îngrijirea consiliului [colar, un aparat de lemn în care se va a[eza un clopot
ce se va trage cu o jum\tate de or\ înaintea timpului [colii, spre a da [tire elevilor [i celor mai
îndep\rta]i cu locuin]a.
Art. 13. Venirea târziu [i nejustificat\, dup\ începerea lec]iei, va atrage elevului sau elevei
pedeapsa de a sta în picioare un sfert de or\ [i repetându-se cazul, se va îndoi sau aspri
pedeapsa.
Art. 14. La ora fixat\ pentru înv\]\tur\, se va suna clopo]elul [i elevii sau elevele, intrând
în clasele respective, se vor a[eza fiecare în banc\ la locul ce i s-a însemnat [i pe care nu-l va
putea schimba f\r\ voia [i [tirea înv\]\torului sau înv\]\toarei.
Art. 15. În [colile rurale mixte, fetele se vor a[eza pe o banc\ separat\, asemenea când
printre b\ie]ii mici se vor afla de acei trecu]i peste etatea de 14 ani, ace[tia se vor a[eza înc\
pe o banc\ separat\.
Art. 18. Terminându-se apelul nominal, înv\]\torul sau înv\]\toarea se va preumbla
printre b\nci, spre a observa dac\ elevii sau elevele sunt cura]i îmbr\ca]i [i bine sp\la]i [i dac\
c\r]ile [i cele necesare pentru înv\]\tur\ sunt în bun\ stare. Acei care nu se vor afla în
condi]iunile cerute, vor fi mustra]i sau ]inu]i în picioare.
Art. 19. Începându-se lec]iile, [colarii vor p\zi cea mai adânc\ lini[te [i vor fi cu cea mai
mare aten]iune la întreb\rile [i explica]iile ce se vor face. Pentru orice zgomot, [optire sau
dezordine, f\ptuitorii se vor pedepsi, fiind ]inu]i de o parte în picioare.
Art. 28. Pentru paza ordinei [i pentru u[urarea înv\]\torului sau înv\]\toarei […] la
clasele numeroase se vor numi pentru fiecare banc\ sau pentru un num\r oarecare de elevi
sau eleve câte un monitor din [colarii cei mai înainta]i în etate [i la înv\]\tur\, precum [i cu
bun\ conduit\. […]
Art. 29. Îns\rcinarea monitorului este de a asculta pe [colari lec]iile ce li s-au dat [i a nota
[tiin]a sau ne[tiin]a lor într-o foaie pe care o va da înv\]\torului sau înv\]\toarei; a priveghea
t\cerea [i lini[tea în clas\ [i de a nota pe cei nesupu[i sau provocatori la dezordine.
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Art. 34. Când un elev sau elev\ va lipsi mai multe zile de la [coal\ f\r\ în[tiin]area
înv\]\torului sau înv\]\toarei, vor da p\rin]ilor avertisment, [i dac\ dup\ trecerea de trei zile,
nu vor veni copii la [coal\, vor raporta consiliului comunal sau municipal, spre a aplica acelor
p\rin]i amenda prescris\ de lege.
Art. 36. Gradul înv\]\turii, al purt\rii [i al lucrului de mân\ la eleve se va nota cu cifre de
la 1 la 10.
Art. 40. {colarii care î[i vor uita datoriile [i vor c\lca legile de ordine [i disciplin\ vor supu[i
la pedeaps\.
Este oprit a se aplica elevilor sau elevelor pedepse degradante precum: punerea în
genunchi, tragerea de p\r, p\lmuirea, b\taia cu nuiele [i altele ca acestea.
Pedepsele, care dup\ gravitatea cazului se vor aplica [colarilor de ambe-sexe sunt:
1. Admoni]iunea sau mustrarea în particular, sau în clas\ înaintea [colarilor.
2. {ederea în picioare într-un loc izolat, în fa]a [colarilor [i în timpul de un cart de or\ pân\
la o or\ [i jum\tate.
3. Oprirea de a merge acas\ la prânz.
4. Notarea rea la purtare trecut\ în catalog […].
5. Arestarea de la 1 pân\ la 3 ore, nu pe timpul clasei, nici pe timpul nop]ii; în arest se va
obliga culpabilul a copia sau memoriza un pasaj dintr-o carte.
6. În[tiin]area f\cut\ p\rin]ilor, spre a lua [i dân[ii m\suri pentru îndreptarea elevului.
7. Gonirea provizorie, când elevul dup\ 3 sau 4 arest\ri [i dup\ în[tiin]area f\cut\
p\rin]ilor nu [i-a îndreptat conduita.
Aceast\ pedeaps\ se va dicta pentru un timp minimum de o s\pt\mân\ [i maximum de
trei luni, dup\ gravitatea cazului.
8. Gonirea definitiv\, când elevul, dup\ ce a suferit toate pedepsele enumerate pân\ aici
n-a dat cele mai mici semne de îndreptare, [i când tolerarea lui ulterioar\ în clas\ ar deveni
scandal [i mijloc de corup]iune pentru to]i [colarii, sau când dup\ ce elevul a repetat aceea[i
clas\ în curs de trei ani, f\r\ s\ dea probe de cea mai mic\ deligen]\ [i de progres.
Art. 42. Recompensele sunt de dou\ specie: zilnice [i lunare.
Recompensele zilnice se fac elevilor [i elevelor meritan]i:
1. Dându-li-se locul de onoare în clas\;
2. F\cându-li-se laud\ în clas\ în prezen]a [colarilor;
3. Numindu-se monitor pe timpul când vor merita a ]ine aceast\ func]ie.
Art. 58. Nu se poate permite în [colile primare, urbane [i rurale alte c\r]i pentru înv\]\tura
elevilor decât cele autorizate de Ministerul Instruc]iunii Publice.
Art. 63. Cel mai bun metod didactic consistând în a tinde la de[teptarea [i punerea în
mi[care a propriei cuget\ri a elevilor, înv\]\torii, institutorii [i institutricele se vor feri de
obiceiul de a da copiilor lec]ii neexplicate [i de a-i adstrânge ca s\ memoreze frazele [i
vorbele întocmai cum sunt în carte […].
Art. 86.
Pentru fiecare clas\ vor fi trei categorii de premii:
Premiul I cu cunun\ se d\ numai unui elev sau elev\;
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Premiul II se d\ la 3 care au maximum notelor dup\ ale premiului I;
Premiul III se d\ la 5 elevi care au maximum notelor dup\ ale premiului II.
(Bujoreanu, p. 1875–1880)
Regulament de ordine [i disciplin\ pentru licee [i gimnazii (1866)
Art. 1. Anul [colar pentru toate liceele [i gimnaziile începe la 1 septembrie cu ceremonia
religioas\ obi[nuit\ […].
Art. 17. Spre a da prob\ de o cultur\ mai distins\, [colarii vor veni la [coal\ totdeauna
cura]i, sp\la]i, piept\na]i […].
Art. 20. Pentru fiecare or\ sau lec]iune [colarii î[i vor aduce totdeauna c\r]ile, caietele,
hârtia [i celelalte necesare pentru înv\]\tur\, acestea le vor p\stra totdeauna curate, nerupte,
nemânjite [i în bun\ stare. Alte c\r]i netrebuincioase pentru lec]iunile clasei, nu numai c\ nu
vor fi tolerate, ci [i confiscate.
În timpul lec]iilor [colarii vor p\zi cea mai adânc\ t\cere [i lini[te [i vor fi cu cea mai mare
aten]iune la explica]iile sau întreb\rile profesorului. Zgomotul, [optirea sau orice alt\
dezordine sunt sever oprite. […]
Art. 24. […]. Dup\ ie[irea profesorului din clas\ nici unui [colar nu îi este permis a mai
r\mâne prin clas\ ori pe galerie sau în curte. […].
Art. 34. Timpul, afar\ din [coal\, sunt datori [colarii a-l întrebuin]a în înv\]area lec]iilor, în
lucr\ri scripturistice, precum: versuri, teme, compozi]ii [i alte ocupa]ii privitoare la studiile
clasei în care se afl\; [i numai dup\ îndeplinirea datoriilor [colare ce sunt pentru un [colar mai
presus [i mai înainte de toate, se vor putea ocupa [i cu citirea de c\r]i recomandate de
profesori. […]
Art. 47. Cea mai grav\ culp\ a [colarilor se consider\ nesupunerea ce ar cuteza s\ arate
profesorilor […].
Art. 50. Este strict interzis [colarilor de a scrie sau a desena pe pere]ii, u[ile sau ferestrele
[i mobilele [colii […]. Contravenitorii sunt supu[i la plata repara]iei [i dup\ împrejur\ri [i la alt\
pedeaps\. În cazul în care nu se va putea descoperi culpabilul stric\tor, toat\ clasa va fi
solidar\.
Art. 51. Nu este permis [colarilor a purta haine extravagante.[…].
Art. 56. Nu este permis [colarilor a vizita baluri publice, cafenele, taverne […]. nici
chiar cu p\rin]ii lor; promenadele [i gr\dinile publice le vor putea vizita înso]i]i de p\rin]i
[…].
Art. 57. Jocuri de c\r]i, biliard sau orice alt joc de hazard, care r\pesc timpul [i banii este
strict oprit.
Art. 58. Mersul la teatru va fi permis [colarilor numai când vor fi înso]i]i de p\rin]i sau
coresponden]ii lor, [colarilor diligin]i1 le va fi permis s\ mearg\ la teatru în unele zile de
s\rb\toare cu autoriza]ia directorului [i împreun\ cu un pedagog al internatului.
Art. 59. Fumatul este strict oprit atât în locuri publice cât [i acas\ [i cu atât mai mult
împrejurul [i în\untrul [colii.[…]
1 Sârguincio[i.
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Art. 63. Nu este în nici un mod permis [colarilor de a scrie articole pentru jurnale, fie
politice, fie literare. […]
Art. 69. Puni]iunile [pedepsele] care dup\ gravitatea lor se vor aplica [colarilor sunt:
admoni]iunea sau mustrarea; […], arestul sau închisoarea în gimnaziu sau liceu, gonirea
provizorie sau definitiv\ din liceu sau din gimnaziu; gonirea din toate liceele sau gimnaziile
]\rii. […]
Art. 72. Închiderea în arestul liceului sau gimnaziului se va pronun]a de director, dup\
gravitatea cazului, pentru un timp de la o or\ pân\ la 24 cel mult. Închiderea nu se va putea
aplica decât pe timp de ziu\. Arestantului nu îi va fi permis a i se aduce de mâncare; i se va
da îns\ hârtie [i rechizitele de scris spre a copia dintr-o carte un num\r determinat de pagini.
La cazul în care nu a îndeplinit aceast\ impunere i se va prelungi arestul. […].
Art. 115. În toate ora[ele unde vor fi dou\ sau mai multe licee, ori gimnazii [i licee, se va
]ine la sfâr[itul fiec\rui an [colar, îndat\ dup\ distribuirea premiilor, un concurs între [colarii
premia]i ai acelor gimnazii [i licee ale ora[ului. […]
Art. 119. Vacan]e pentru licee [i gimnazii vor fi:
1. Vacan]a de la finele anului [colar, care va începe la 1 iulie [i va ]ine pân\ la finele lui
august.
2. La Cr\ciun 8 zile din ajunul Na[terii Domnului pân\ la 2 ianuarie.
3. La Pa[ti 15 zile, de la Duminica Floriilor pân\ la Duminica Tomii.
4. Toate duminicile de peste an.
5. S\rb\torile împ\r\te[ti [i ale altor sfin]i, care sunt: Na[terea Maicii Domnului la 8
septembrie; În\l]area Sfintei Cruci la 14 septembrie; Sfântul Dimitrie la 26 octombrie; Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavril la 8 noiembrie; Intrarea în biseric\ a Maicii Domnului la 21
noiembrie; Sfântul Nicolae la 6 decembrie; Botezul Domnului, 6 ianuarie; Sfântul Ioan
Botez\torul la 7 ianuarie; Sfin]ii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul [i Ioan Hrisostom
la 30 ianuarie; Întâmpinarea Domnului la 2 februarie; Buna-Vestire la 25 martie; Sfântul
George la 23 aprilie; În\l]area Domnului la 40 de zile dup\ Pa[te; Sfin]ii Împ\ra]i Constantin
[i Elena la 21 mai; Na[terea Sfântului Ioan Botez\torul la 24 iunie.
Afar\ de acestea va mai fi vacan]\ în zilele de s\rb\tori na]ionale.[…].
(Bujoreanu, p. 1858–1864)
Despre rolul educa]iei pentru fete — discursul lui Carol I la festivitatea de
premiere a elevelor [colilor secundare [i primare de fete din Bucure[ti (1876)
În rezolvarea problemei atât de mari [i dificile a instruc]iunii publice într-un stat,
educa]iunea femeilor ocup\ locul cel dintâi. Centru al familiei [i al vie]ii casnice, motor al
sentimentelor celor mai nobile [i generoase, femeia într-adev\r a avut [i va avea rolul cel mai
înalt [i mai frumos în societ\]ile omene[ti, ca fiic\, ca so]ie, ca mam\, ea are o misiune de
îndeplinit […].
(1866—1896. 30 de ani de domnie ai regelui Carol I. Cuvânt\ri [i acte, vol.1, 1866–1880,
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucure[ti, 1897, p. 374)
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Obligativitatea studierii limbii maghiare în [colile elementare din Ungaria —
Legea Trefort1 (1879)
De vreme ce e de lips\, ca fiecare cet\]ean al statului s\ i se ofere ocaziunea de a-[i însu[i
limba maghiar\, adic\ limba statului, se iau pentru acest scop dispozi]iunile urm\toare:
§1. În toate preparandiile de înv\]\tori, confesionale, ori de alt\ natur\, în care
instruc]iunea nu se d\ în limba maghiar\, se va preda limba maghiar\, care în virtutea
dispozi]iunei articolului de lege XXXVIII de la 1868 formeaz\ [i altcum obiect de studiu
obligatoriu în aceste institute, în un astfel de num\r de ore, încât fiecare candidat pentru
func]iunea de înv\]\tor s\ [i-o poat\ însu[i în vorbire [i scriere, în timpul întregului curs de
studiu.
§2. Dup\ trecerea cursului de trei ani al preparandiilor, urm\tor intr\rii în vigoare a
acestei legi, adic\ începând din ziua de 30 iunie 1882, nimeni nu poate primi diploma de
înv\]\tor [i nimeni din aceia care vor fi terminat cursul de înv\]\tori în 1882, ori mai târziu,
nu poate fi numit pe cale particular\, ori la un institut de înv\]\mânt, ca înv\]\tor, ori ca
ajutor de înv\]\tor, al doilea înv\]\tor, dac\ nu-[i va fi însu[it limba maghiar\, în vorbire [i
scriere, în a[a m\sur\, încât s\ fie în stare a o preda în [coalele primare.
§3. Cei deja numi]i, sau persoane care intr\ în cariera de înv\]\tor, [i care vor fi terminat
deja cursul preparandiei de înv\]\tori în intervalul de timp de la 1872 pân\ la sfâr[itul anului
1881, ori eventual îl vor termina, sau vor fi ocupat în acest timp, eventual vor ocupa o
catedr\ de înv\]\tor, - sunt datori a înv\]a limba maghiar\, dac\ nu cumva o [tiu, în timp de
patru ani, socoti]i de la întrarea în vigoare a legii de fa]\, în a[a grad, încât s\ fie în stare a o
preda în [coalele primare.
Aceast\ califica]iune e a se dovedi prin trecerea unui examen, ce se va norma îndeosebi
prin un ordin al ministrului.
În comunele ai c\ror locuitori în parte nu [tiu ungure[te, cu începutul anului 1883 pot fi
numi]i ca înv\]\tori definitivi, ajut\tori ori provizori, la [coalele primare comunale confesionale, ori la alte [coale primare publice, numai astfel de persoane, care sunt capabile a preda
limba maghiar\. Dar [i pân\ la anul 1883 se va da, cu prilejul ocup\rii catedrelor de înv\]\tori,
prioritate acelora care [tiu limba maghiar\. […]
§4. Prin aceasta limba maghiar\ face parte din obiectele de studiu obligatoriu în toate
[coalele primare publice. Cât timp îns\ nu exist\ num\rul corespunz\tor de înv\]\tori capabili
pentru predarea în limba maghiar\, dispozi]iunea de mai sus se pune în vigoare numai
treptat, în urm\torul mod, [i anume:
În fiecare [coal\ primar\, în care limba de predare nu e limba maghiar\, dar se g\se[te un
înv\]\tor capabil pentru a preda în aceast\ [coal\, limba maghiar\ va trebui s\ fie predat\ ca
obiect de studiu obligatoriu deja în anul urm\tor dup\ întrarea în vigoare a legii de fa]\. Iar
în [coalele primare, la care nu se g\se[te numit un astfel de înv\]\tor, îndat\ ce în conformitate cu paragrafii 2 [i 3 va fi numit un înv\]\tor calificat în limba maghiar\.
Instruc]iunea obligat\ a limbei maghiare în [coalele primare comunale va fi reglementat\
de c\tr\ ministrul de culte [i instruc]iune public\ prin ordin special. […]
1 Agoston Trefort, ini]iatorul acestei legi, era ministru al cultelor [i instruc]iunii publice în guvernul Ungariei.
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§6.1. La preparandiile de înv\]\tori în care limba instruc]iunii nu e cea maghiar\, în afar\
de cazurile în care inspectorul [colar asist\ temporar la predare, atât examenele anuale, cât
[i cele de maturitate, vor fi ]inute în prezen]a [i pe lâng\ interven]ia inspectorului [colar, ori
a substitu]ilor acestuia, numi]i de c\tre ministerul cultelor [i al instruc]iunii publice. Iar cu
începere de la 30 iunie 1882, diplomele de califica]iune ce urmeaz\ s\ fie semnate de
dânsul, se vor libera numai în cazul când candidatul examinat [tie limba maghiar\ conform cu
paragraful 2 al legii acesteia.
(P\c\]ian, VI, p. 843–845)
Obligativitatea studierii limbii române în [colile primare — Regulament
pentru [colile private (1896)
Art. 1. {colile private de orice natur\ sunt puse sub privegherea [i controlul Ministerului
instruc]iunii publice.
Art. 2. Nimeni nu va putea deschide o [coal\ privat\, de orice natur\, decât cu învoirea
prealabil\ a ministerului instruc]iunii […].
{coli cu program\ proprie
Art. 53. {colile cu programe proprii sunt [coli de înv\]\mânt primar sau secundar, având
program\ diferit\ de aceea a statului.
Art. 54. Înv\]\mântul în aceste [coli poate fi predat în orice limb\.
În cazul în care ele vor avea [i elevi români1, înv\]\mântul limbii române [i al istoriei
românilor în limba român\ sunt obligatoriu. […].
{coala cu programa statului
Art. 58. {colile private cu programa statului pot cuprinde orice înv\]\tur\: primar\,
secundar\, special\.
Ele vor avea în mod obligatoriu acelea[i programe [i acelea[i regulamente ca [i [colile
similare ale statului.
Art. 60. Limba de înv\]\mânt va fi limba român\.
(Hamangiu, II, p.1667, 1672)
Nota Bene: Sistemul de înv\]\mânt românesc cuprindea la nivelul educa]iei primare [coli de stat [i
[coli private. În [colile de stat activitatea didactic\ avea loc în limba român\. Prin acest regulament se
instituia obliga]ia înv\]\rii limbii române [i în [colile private care î[i desf\[urau activitatea în alte limbi
decât cea român\, deci [i în cele sus]inute de comunit\]i apar]inând minorit\]ilor.

Legea Apponyi (1907)
§1. Înv\]\torii aplica]i la [coalele comunale [i confesionale sunt func]ionari publici,
competen]ele statorite prin lege li se garanteaz\ prin forurile administrative.
§2. Competen]ele înv\]\torilor aplica]i în mod definitiv la [coalele comunale [i confesionale se statoresc în suma anual\ minimal\ [i anume: în comunele din clasa I [i a II-a de
cuartir cu 1200 cor[oane], în comunele din clasa a III-a de cuartir cu 1100 cor[oane], iar în
1 Aici, ca [i în celelalte p\r]i ale acestei legi, prin „români“ se în]elege „cet\]eni români“ [i nu numai „etnici

români“.
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comunele din clasa a IV-a de cuartir [i în comunele neîmp\r]ite în clase de cuartir 1000
cor[oane]. […]
§17. Fiecare [coal\ [i fiecare înv\]\tor, f\r\ considerare la caracterul [coalei [i la împrejurarea c\ beneficiaz\ de ajutor de stat sau ba, se îndatoreaz\ a dezvolta [i înt\ri în sufletul
elevilor spiritul de alipire c\tr\ patria maghiar\, precum [i modul de gândire religios-moral.
Punctul acesta de vedere trebuie s\ predomineze întreag\ instruc]iunea; ca expresiune
extern\ în fiecare [coal\, f\r\ deosebire de caracter, trebuie afi[at\ emblema ]\rii ungure[ti,
atât deasupra portalului, cât [i într-un loc potrivit din s\lile de înv\]\mânt; mai departe în s\lile
de înv\]\mânt s\ se afi[eze tabele de p\rete cu subiecte din istoria Ungariei, iar la s\rb\tori
na]ionale s\ se arboreze pe edificiu stindardul na]ional maghiar. Afar\ de aceste insignii se
permite afi[area emblemei comitatului sau a comunei, apoi inscrip]iunea privitoare la
caracterul [coalei comunale respectiv confesionale în limba maghiar\ [i în modul stabilit de
lege; în s\lile de înv\]\mânt se mai permite afi[area portretelor episcopilor respectivei
confesiuni, insignii religioase, icoane despre pietatea cre[tineasc\ [i rechizitele de înv\]\mânt
necesare la instruc]iune. Acestea îns\ nu pot con]inea deduc]iuni istorice [i geografice str\ine
[i nu pot fi decât producte din patrie. Ministrul de culte [i instruc]iune public\ în sarcina
resortului s\u se îngrije[te ca toate [coalele s\ fie prev\zute cu emblema ungar\ [i cu
stindardul na]ional maghiar, precum [i cu tabelele istorice statorite în coîn]elegere cu
autoritatea [colar\, ca sus]in\toare de [coal\. Tabelele istorice se vor a[eze în s\lile de
înv\]\mânt în mod corespunz\tor, iar înv\]\torii sunt datori a explica însemn\tatea acelora în
cursul exerci]iilor intuitive [i în cursul instruc]iunei din istorie [i geografie. […]
§19. În [coalele poporale cu limb\ de propunere nemaghiar\, ori beneficiaz\ de ajutor de
stat ori nu, limba maghiar\ este a se propune în toate desp\r]\mintele dup\ un plan de
înv\]\mânt [i într-un num\r de ore, înainte stabilit de ministrul de culte [i instruc]iune public\
în coîn]elegere cu autoritatea [colar\ confesional\, în a[a m\sur\, ca un elev, cu limba
matern\ nemaghiar\, dup\ terminarea anului al patrulea de [coal\ s\-[i poat\ la în]eles exprima gândurile în limba maghiar\, atât cu graiul cât [i în scris. […].
(Telegraful Român, LV, nr. 73/1907, p. 297, nr. 74/1907, p. 302, nr. 75/1907, p. 306)
Nota Bene: Ini]iat\ de ministrul cultelor [i instruc]iunii publice Albert Apponyi, aceast\ lege a fost
considerat\ apogeul politicii de maghiarizare prin [coal\. De remarcat, pe lâng\ prevederile explicite
referitoare la înv\]area limbii maghiare [i la afi[area însemnelor na]ionale maghiare, abilitatea cu care,
impunând plafoane minime relativ ridicate pentru salarizarea înv\]\torilor, se urm\rea tensionarea
raporturilor dintre ace[tia [i comunit\]ile locale [i confesionale care sus]ineau material înv\]\mântul în
alte limbi decât cea maghiar\, astfel încât aceste [coli s\ fie puse în situa]ia fie de a se închide, fie de
a trece [i din punct de vedere financiar în dependen]\ fa]\ de stat.

Statutele Societ\]ii Academice (1867)
Art. 1. Societatea literar\ român\ în Bucure[ti, prin Decret domnesc din 2 iunie 1867,
nr.5041 se constuie în puterea articolului X din regulamentul provisoriu de la 1 aprilie 1866,
în societate academic\ român\ cu scopul de a lucra la înaintarea literelor [i a [tiin]elor între
români.
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Art. 2. Societatea academic\ român\ este [i r\mâne corp independent în lucr\rile sale de
orice natur\.
Ea singur\ se constituie; ea î[i alege membrii; ea î[i administreaz\ fondurile […]
Art. 3. Aceast\ societate se împarte în trei sec]iuni:
a. Sec]iunea literar\-filologic\.
b. Sec]iunea istoric\-arheologic\.
c. Sec]iunea [tiin]elor naturale.
Art. 4. Atribu]iile [i îndatoririle acestei societ\]i se specific\ în modul urm\tor:
a. Sec]iunea literar\ se ocup\ cu diversele chestiuni filologice, destinate a cultiva, a cur\]i,
[…] a înavu]i [i a perfec]iona limba român\, organizeaz\ misiuni lexicografice pentru
compunerea unui dic]ionar român […], încurajeaz\ [i premiaz\ opuri filologice [i altele de
valoare literar\.
b. Sec]iunea istoric\ culege […] documente importante din ]\rile române sau din
str\in\tate ating\toare la istoria românilor […]; ia ini]iativa pentru explorarea ]\rilor române
din punct de vedere arheologic; pune la concurs [i premiaz\ opurile istorice ce se cuvine a le
populariza între români.
c. Sec]iunea [tiin]elor naturale se ocup\ cu explorarea ]\rilor române din punct de vedere
geografic […] cu organizarea de misiuni pentru asemenea lucr\ri, precum [i cu încurajarea [i
premierea opurilor relative la cuno[tin]a ]arilor române.
Art. 5. Membrii societ\]ii academice române sunt sau actuali sau onorari.
Art. 6. Membrii actuali nu pot fi decât români cunoscu]i prin operele lor literare [i [tiin]ifice
[i care totodat\ se bucur\ de o via]\ respectabil\. […].
Art. 7. […] Societatea este în drept de a-[i înmul]i dup\ împrejur\ri num\rul membrilor s\i
actuali. Ei se vor lua […] din toate p\r]ile locuite de români.
[…] Membrii societ\]ii academice române: Pre[edinte, I. Heliade-R[\dulescu], T[imotei]
Cipariu, Alex. Roman, A. Treb[oniu] Laurian, I.C. Massim, G.I. Munteanu, I. Caragiani, George
Bari]iu, I. Str\jescu, Ioan Sbiera, N. Ionescu, A. Hurmuzache, dr. Ios. Hodo[ Gemenul.
(Bujoreanu, p.1883, 1885)

Educarea spiritului civic — Codul Penal despre degradarea monumentelor
publice (1864)
Art. 206. Oricine va fi distrus, d\râmat, ciuntit, sau degradat în totul sau în parte, monumente, statui, [i alte lucruri, care servesc spre folosul, ori podoab\ public\, [i sunt f\cute de
c\tre autoritatea public\ sau cu voia ei, se va pedepsi cu închisoare de la o lun\ pân\ la un
an [i cu amend\ de la una sut\ pân\ la cinci sute lei.
(Bujoreanu, p. 316)
Via]a religioas\ la sate — comentariu pe baza r\spunsurilor la ancheta din
anul 1905
În general se constat\ sl\birea cultului religios mai la toat\ popula]iunea rural\. Dac\ o
parte din cler nu e întotdeauna la în\l]imea lui, apoi dec\derea cultului religios se mai
datoreaz\ urm\toarelor cauze secundare, ca: chemarea s\tenilor duminica diminea]a la
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prim\rie, pentru diverse afaceri [i împlinirea zilelor de presta]ie, etc.; ca mijloace de îndreptare
se dau în anchet\: asistarea obligatorie a primarului [i a consiliului comunal duminicile, la
biseric\, închiderea cârciumilor în timpul serviciului bisericesc, afi[area în comune a taxelor
datorate preo]ilor, etc.
Un fapt curios este c\ de[i cultul religios e în descre[tere, num\rul s\rb\torilor supersti]ioase e foarte mare, mai cu seam\ în Oltenia [i Muntenia.
D\m în cele ce urmeaz\, numirea unora dintre s\rb\torile supersti]ioase care au prea
pu]in\ — sau deloc — leg\tur\ cu cultul religiunii cre[tine [i care oglindesc în parte culturi
primitive: Sâmb\ta Ursului, Joia iepilor, Ghiermanul, Nunta [oarecilor, Câinii lui Sân Medru,
Caii Sfântului Toader, Închinarea lan]ului Sfintei Maria, Calul lui Sfântul Gheorghe, Pietrele lui
Sfântul Petru, Logodna p\s\rilor, Zilele de piatr\, Turta furnicii, Ursina, Macoveiul ursului, Ziua
lupului, Lunea p\s\rilor, Lunea ciorilor, Lunea viermilor, Lunea burdufului, Lunea alb\, Mar]ea
ciorilor, Mar]ea alb\, Mar]ea seac\, Mar]ea mânioas\, Miercurea frumoas\, Miercurea
strâmb\, Miercurea neagr\, Miercurea num\r\toarea ou\lelor, Joia ciorii, Joia furnicii, Joia
mânioas\, Joia frumoas\, Joia seac\, Vinerea cea frumoas\, Vinerile scumpe, Vinerea seac\
[i [chioap\, Sâmbetele de piatr\, Tanda, Ropotinii, Armindenii, Circovii, Procoavele, Ciunda,
Colibariu, Bugiu, B\l]atele, Caloianii, Ciurica, Opârlia, Zarizanu, Semina, Nedeia, G\dinetele,
etc.
(Scraba, p. 254)
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XII. DE LA PRINCIPATELE UNITE
LA ROMÂNIA MARE
Conven]ia ruso–român\ din 4 aprilie 1877
Articolul I
Guvernul Alte]ei Sale Domnului României Carol I asigur\ armatei ruse care va fi chemat\
a merge în Turcia, libera trecere prin teritoriul României [i tratamentul rezervat armatelor
amice.
Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate de trebuin]ele armatei ruse, de transportul
s\u precum [i pentru satisfacerea tuturor trebuin]elor sale, cad naturalmente în sarcina
Guvernului Imperial.
Articolul II
Pentru ca nici un inconvenient sau pericol s\ nu rezulte pentru România din faptul trecerii
trupelor ruse pe teritoriul s\u, Guvernul Majest\]ii Sale Imperatorul tuturor Rusiilor se oblig\
a men]ine [i a face a se respecta drepturile politice ale Statului Român, astfel cum rezult\ din
legile interioare, [i tratatele existente, precum [i a men]ine [i a ap\ra integritatea actual\ a
României.
Articolul III
Toate detaliile relative la trecerea trupelor ruse, la rela]iunile lor cu autorit\]ile locale,
precum [i toate învoielile cari ar trebui s\ fie luate pentru acest sfâr[it, vor fi consemnate
într-o conven]iune special\ care va fi încheiat\ de delega]ii ambelor guverne, [i ratificat\ în
acela[i timp ca [i cea de fa]\, [i va intra în lucrare de îndat\.
Articolul IV
Guvernul Alte]ei Sale Domnului României se oblig\ a ob]ine pentru Conven]iunea de fa]\
precum [i pentru cea men]ionat\ la art. precedent ratificarea cerut\ de legile române [i a face
imediat executorii stipula]iunile cuprinse într-însa.
Drept aceea, plenipoten]iarii respectivi au pus pe Conven]iunea din fa]\ semn\turile lor [i
sigiliul armelor lor.
(DIR. Independen]a, II, p. 111–113)
C\derea Plevnei (28 noiembrie 1877) — jurnalul de opera]iuni militare al
Regimentului 3 C\l\ra[i
Din ziua de 25 noiembrie pân\ la 28 se auzeau de la avanposturile noastre noaptea în
continuu zgomot de tr\suri în interiorul Plevnei [i […] se spunea c\ Osman se preg\te[te a
face o ie[ire cu trupele sale spre Sofia, ne mai având provizii, mai cu seam\ furaj pentru cai.
În ziua de 28 noiembrie pe la ora 4 diminea]a s-a auzit bubuitul tunurilor [i salve de pu[ti
pe Valea Vidului [i în partea dinspre podul de piatr\, imediat s-a dat alarma […].
Osman cu trupele sale f\cea o ie[ire viguroas\ peste podul de piatr\ [i peste alte dou\
poduri construite de c\ru]e în dreapta [i în stânga celui de piatr\.[…]. Cu întregul regiment
am înaintat spre malul Vidului […] [i pe la ora 1 ¾ am trecut cu cea mai mare iu]eal\ prin
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apa Vidului intrând în Plevna, unde de prin toate forturile de la Opanez Turcii fugeau […].
Osman v\zând c\ capetele lui de coloan\ erau respinse […] un glonte îi str\punse pulpa
stâng\ [i intrând în burta calului s\u îl omorî pe loc c\zând cu dânsul [i atunci […]
arboreaz\ drapelul alb spre a evita m\celul ce trupele înving\toare ruso-române ar fi început
asupra inamicului.
(DIR. Independen]a, III, p. 502)
Un alt fel de eroism: vicisitudinile r\zboiului
A. Raport al comandantului bateriei a IV-a, Regimentul 1 artilerie (Calafat, 2
decembrie 1877)
Domnule Maior,
Cu onoare supun la cuno[tin]a Dvs. c\, caii acestei baterii n-au mâncat orz de 3 zile din
cauz\ c\ în depourile Intenden]ei nu este orz, asemenea supun la cuno[tin]a Dvs. c\ [i
oamenii acestei baterii de un timp de 20 de zile de când se hr\nesc numai cu brânz\ [i fasole,
astfel c\ cea mai mare parte din oameni sunt bolnavi din cauza proastei hr\ni.
(DIR. Independen]a, III, p. 34)
B. Raport al Comandantului Regimentului I Doroban]i (28 Decembrie 1877,
Lom–Palanca)
Prin Monitorul Oficial am v\zut publicat înc\ din iulie darea în antrepriz\ a unui num\r
considerabil de mantale pentru doroban]i a c\ror confec]ie s-a încheiat [i unele corpuri s-au
îmbr\cat cu ele. […] V\ cer cu onoare, Domnule Colonel, s\ binevoi]i a întocmi de a se
trimite acestui corp un num\r de 1000 mantale cel pu]in, 1016 perechi i]ari, c\ sunt oameni
care sunt îmbr\ca]i numai în izmene în lips\ de i]ari, 2000 perechi cizme, 1600 cojoace [i câte
o c\ma[\ [i câte o pereche izmene de fiecare om considerat pe efectivul de 2800 din cât se
compune acest corp. Dac\ nu se poate da câte 2 c\m\[i [i 2 perechi de izmene, ca oamenii
s\ le schimbe din s\pt\mân\ în s\pt\mân\.
Dac\ oamenii s-ar ]ine mult cu îmbr\c\mintea în starea în care se g\sesc în fa]a timpului
foarte aspru, m\ tem s\ nu se încing\ o boal\ care s\ decimeze Regimentul.
(DIR. Independen]a, III, p. 320–321)
C. Un grup de înv\]\tori din jude]ul Arge[ cedeaz\ salariul lor pentru armat\
(decembrie 1877)
Ca Români, v\zând c\ mul]i dintre confra]ii no[tri sunt du[i la hotarele ]\rii [i chiar
dincolo de hotare, ca s\ lupte pentru cauza cea mai sfânt\ a Românismului, pentru
independen]\, lege [i drepturile noastre na]ionale, având în vedere c\ bravii no[tri osta[i
români au r\spuns cu devotament la apelul ce le-au f\cut ]ara, l\sând c\mine, so]ii [i copii,
au luat arma spre a înfrunta r\utatea p\gânului vr\[ma[ al cre[tin\t\]ii [i cu deosebire la
Românilor.
Având în vedere marile greut\]i în care se g\sesc finan]ele noastre, p\trun[i de sfânta
cauz\ pentru care curge sângele român [i considerând c\ juna noastr\ armat\, prin eroismul
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[i bravura ce a dezvoltat împotriva inamicului secular, a probat lumii c\ în vinele solda]ilor
români curge sânge adev\rat românesc [i c\ vitejii lui Mihai [i {tefan vie]uiesc înc\.
Oferim dar, pentru trebuin]ele armatei române, tot salariul ce ni se cuvine pe luna
Septembrie, anul curent, ca înv\]\tori rurali în plasa Lovi[tea, jud. Arge[.
(DIR. Independen]a, III, p. 116)
D. Peti]ia locuitorilor din Islaz c\tre Ministerul de Interne (4 ianuarie 1878)
[…] Comuna noastr\ Izlaz din Romana]i, de la ivirea evenimentelor a fost [i este în
continuu împov\rat\ cu tot felul de rechizi]ii […]. Întotdeauna încartiruim convoaie de
bolnavi români [i turci. Am r\mas f\r\ sem\n\turi de toamn\. 600 pogoane porumb stau
ast\zi îngr\m\dite pe câmp […]. [O] parte dintre noi ast\zi sunt la transportul pâinii la Bechet
[…]. Deosebit suntem acum executa]i to]i isl\zenii a t\ia [i transporta la Compania 16
Doroban]i 56100 kilograme lemne. […]. Face]i a fi lesni]i pentru aducerea porumbului [i
nutrimentul cailor ce mai avem […], altfel suntem muritori de foame.
(DIR. Independen]\, II, p. 410–411)
Critica particip\rii României la r\zboiul din 1877–1878 — Mihai Eminescu
(Timpul, 26 aprilie 1878)
De câte ori f\ceam observ\rile noastre asupra infructuozit\]ii intr\rii în r\zboi a românilor
contra Turciei, liberalii [i al]ii de un gând cu ei ne în[irau marile avantaje morale, pe care na]ia
le-a câ[tigat trimi]ându-[i floarea fiilor s\i ca s\ moar\ de frig, de foame [i de gloan]e
înaintea valurilor de p\mânt a înt\riturilor Plevnei.
Când le spuneam c\ o asemenea conlucrare, ce pentru ai no[tri era un fel de martiriu,
trebuia s\ fie ]inut\ în cump\n\ de foloase, chez\[uite în scris [i legate cu noduri, foile
liberale râdeau de zapis [i chez\[ie, vorbeau de generozitatea aliatului nostru, de vitejia cu
care se bat doroban]ii, de „A! Bravii mei copii!“ exclamat de cutare ori cutare ofi]er str\in, de
laudele jurnalelor str\ine. Cu un cuvânt, am\gitoarea glorie, vorbele mari la care aplaud\
necunosc\toarea mul]ime, se umflaser\ ca râul de munte, înecând glasurile celor pu]ini care,
cunosc\tori ai istoriei na]ionale [i a istoriei marelui vecin, prevedeau de mai înainte ce
frumuse]i or s\ se întâmple când vremile se vor limpezi1.
[…] Gloria nu se bea, nu se m\nânc\, nu se îmbrac\, ea nu vindec\ oasele sf\râmate de
ghiulele, nu cârpe[te mantalele rupte prin care sufl\ amor]itorul criv\], nu înlocuie[te porumbul crud pe care l-au mâncat solda]ii no[tri cu pâine cald\, c-un cuvânt gloria ce-o câ[tigi e
frumos lucru, dar pentru dânsa e bine ca omul s\ nu ri[te nici m\car degetul cel mic, necum
zeci de mii de oameni [i zeci de milioane de bani, stor[i la urma urmelor tot din spinarea
muncii productive a ]\ranului. […]
(M. Eminescu, Opere. X. Publicistic\, 1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880, Bucure[ti,
1989, p. 80)
1 Eminescu se refer\ aici în principal la cererea Rusiei ca România s\-i înapoieze cele trei jude]e din sudul

Basarabiei.
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Tratatul de pace de la Berlin — prevederi referitoare la România (1878)
Art. 43. Înaltele P\r]i contractante1 recunosc independen]a României, legând-o de
condi]iunile expuse în urm\toarele dou\ articole.
Art. 44. În România, deosebirea credin]elor religioase [i a confesiunilor nu va putea fi
opus\ nim\nui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce prive[te bucurarea de
drepturi civile [i politice, admiterea în sarcini publice func]iuni [i onoruri, sau exercitarea
diferitelor profesiuni [i industrii în orice localitate ar fi. Libertatea [i practica exterioar\ a
oric\rui cult vor fi asigurate tuturor supu[ilor p\mânteni ai Statului Român, precum [i str\inilor
[i nu se va pune nici un fel de piedic\ atât organiza]iei ierarhice a diferitelor comunit\]i
religioase, cât [i raporturilor acestora cu capii lor spirituali. Na]ionalii tuturor Puterilor,
comercian]i sau al]ii, vor fi trata]i în România f\r\ deosebire de religiune, pe piciorul unei
des\v\r[ite egalit\]i.
Art. 45. Principatul României retrocedeaz\ M.S. Împ\ratului Rusiei, por]iunea teritoriului
Basarabiei, desp\r]it\ de Rusia în urma tratatului de la Paris din 1856, [i care, la apus se
m\rgine[te cu talvegul Prutului, iar la miaz\ zi cu talvegul bra]ului Kiliei [i cu gura
Stari-Stambulului.
Art. 46. Insulele formând Delta Dun\rei, precum [i Insula {erpilor, sandgiacul Tulcei,
cuprinzând districtele (cazas) Kilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, M\cin, Babadag,
Hâr[ova, Kiustenge, Medgidia sunt întrupate cu România.
Principatul mai prime[te afar\ de aceasta ]inutul situat la sudul Dobrogei pân\ la o
linie care, plecând de la r\s\rit de Silistra r\spunde în Marea Neagr\, la miaz\zi de
Mangalia.
Linia grani]elor se va fixa, la fa]a locului de Comisiunea European\ instituit\ pentru
delimitarea Bulgariei.
(DIR. Independen]a, IV, p. 374–390)
Lege pentru organizarea Dobrogei (1880)
Art. 1. Dobrogea, anexat\ României prin tratatul de la Berlin, precum [i Delta Dun\rii [i
Insula {erpilor, se împarte […] în dou\ jude]e. […].
Art. 3 To]i locuitorii din Dobrogea care în ziua de 11 aprilie 1877 erau cet\]eni otomani,
devin [i sunt cet\]eni români.
Art. 4. O lege special\ va determina condi]iile în care ei vor putea exercita drepturile lor
politice [i cump\ra imobile rurale în România propriu-zis\. O alt\ lege va statua despre
reprezentan]a locuitorilor dobrogeni în Parlamentul român.
Art. 5. Locuitorii Dobrogei, deveni]i cet\]eni români, sunt egali înaintea legii, se bucur\ de
toate drepturile cet\]ene[ti [i pot fi numi]i în func]iunile publice, f\r\ deosebire de origine [i
de religie.[…].
Art. 15. Libertatea con[tiin]ei este absolut\. Libertatea tuturor cultelor este garantat\,
[atât] cât celebrarea lor nu aduce o atingere ordinei publice [i bunelor moravuri. […].
1 Germania, Austria, Fran]a, Marea Britanie, Rusia, Italia, Turcia.
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Art. 16. Religiunea ortodox\ a r\s\ritului este religia domnitoare [i în Dobrogea. […].
Protoiereii jude]elor [i clerul ortodox al catedralelor din Tulcea [i Constan]a sunt salaria]i de
c\tre stat. Clerul de la celelalte biserici ortodoxe este pl\tit de c\tre comune [i comunit\]i […].
Art. 17. Personalul [i între]inerea principalelor moschee musulmane în Tulcea, Constan]a,
Babadag, M\cin, Medgidia, Hâr[ova, Isaccea, Sulina [i Mangalia vor fi pl\tite de c\tre stat
[…].
Art. 18. Clerul celorlalte confesiuni [i bisericile [i templele lor, se vor între]ine de
comunit\]ile coreligionare. […].
Art. 20. Înv\]\mântul este liber, [dac\] exerci]iul s\u nu ar atinge bunele moravuri, ordinea
public\ [i s\n\tatea copiilor. […].
Este liber deosebitelor comunit\]i [i particularilor de a se deschide [coli, sub controlul
ministerului instruc]iunii publice, cu condi]ia ca pe lâng\ limba aleas\ de fondatori sau
directori, înv\]\mântul limbii române s\ fie obligatoriu […].
Art. 67. În timp de 10 ani de la promulgarea acestei legi, în Dobrogea nu se va face
recrutare pentru armata de linie […]
În aceast\ perioad\ de 10 ani, locuitorii din Dobrogea vor forma un corp de o[tire
teritorial\ (c\l\ra[i [i doroban]i), destinat\ pentru serviciul din\untru al acestei p\r]i a
României.
În timpurile normale, locuitorii ce vor face parte din aceste trupe, nu vor putea fi
întrebuin]a]i în serviciu decât o s\pt\mân\ pe lun\, [i în care timp ei vor fi pl\ti]i [i hr\ni]i
dup\ legea privitoare la armata teritorial\ […].
Art. 68. Locuitorii din Dobrogea, de religie musulman\, vor forma companii [i escadroane
separate. În uniformarea lor, care se va pl\ti de stat, se va p\stra fesul [i turbanul.
(Hamangiu, II, p.458–460, 463)
Pacea de la Bucure[ti (1913)
Articolul I
Cu începere din ziua schimbului ratific\rilor acestui tractat pace [i prietenie va domni între
Maiestatea Sa Regele României, Maiestatea Sa Regele Greciei, Maiestatea Sa Regele
Muntenegrului, Maiestatea Sa Regele Serbiei [i Maiestatea Sa Regele Bulgariei, între
mo[tenitorii [i urma[i Lor, Statele Lor [i supu[ii respectivi.
Articolul II
Între Regatul Bulgariei [i Regatul României, vechea grani]\ între Dun\re [i Marea Neagr\
este, în conformitate cu procesul verbal încheiat de delega]ii militari respectivi [i anexat la
Protocolul No. 5 din 22 Iulie (4 August) 1913 al Conferin]ei din Bucure[ti, rectificat\ în modul
urm\tor:
Noua grani]\ va porni de la Dun\re, din sus de Turtucaia, ca s\ ajung\ în Marea Neagr\
la Miaz\zi de Ekrene.
Între aceste dou\ puncte externe, linia grani]ei va urma traseul indicat pe h\r]ile
1/100 000 [i 1/200 000 ale statului major român [i dup\ descrierea anexat\ acestui articol.
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E hot\rât în]eles ca Bulgaria, va d\râma, cel mai târziu într-un r\stimp de doi ani, lucr\rile
fortifica]iunilor existente [i nu va construi altele la Rusciuk, la {umla, în p\r]ile intermediare,
[i într-o zon\ de dou\zeci de kilometri împrejurul Balcicului.
(Cartea verde. Ac]iunea României septembrie 1912–august 1913, Bucure[ti, 1913)
Agita]ia interven]ionist\ în perioada neutralit\]ii — cuvântarea lui Nicolae
Filipescu la întrunirea Ligii Culturale (Ia[i, 15 martie 1915)
Fi]i bineveni]i to]i acei ce v-a]i strâns aci spre a v\ înt\ri credin]a [i a v\ o]eli sufletele spre
a împlini porunca str\mo[ilor!
Domnilor, de la unitatea na]ional\ sub Mihai trec 260 de ani pân\ la Unirea Principatelor
[i 280 de ani pân\ ce unirea se împline[te în forma ei des\vâr[it\: independen]a [i regatul.
De atunci [i pân\ azi, abia 34 de ani! Trei secole, dar, ca s\ se z\misleasc\ statul român al
Principatelor Unite. Abia vreo trei decenii îns\ pân\ la noul popas, de unde va ie[i, credem,
unitatea neamului. Prea pu]in! Cum ne-am preg\tit de ziua mare a românismului, în aceast\
din urm\ faz\ a istoriei noastre, îng\dui]i-mi a o spune.
Genera]ia eroic\ [de la 1848] î[i rezumase programul în cele patru puncte de la Divanul
ad-hoc, din care cel mai de seam\ era Unirea principatelor. Nu p\[esc îns\ [i pe al cincilea:
unitatea na]ional\. {i bine a f\cut . Ar fi comis o impruden]\, c\ci vr\jm\[iile ce ar fi
de[teptat, ar fi putut compromite totul. Apoi, ar fi întreprins o munc\ peste puterile ei.
Sunt genera]ii care — ca arborii cari într-un an îmbel[ugat dau fructele a trei ani [i sleiesc
rodirea anilor urm\tori — au tr\it [i au împlinit aspira]iunile mai multor genera]ii. Genera]ia
eroic\ tr\ise [i izbândise cât trei genera]ii. Mai departe orice n\zuin]\ i-ar fi p\rut o aventur\.
Deci, dup\ Unire [i Independen]\, ea î[i împlinise chemarea.
Dup\ ea a urmat o genera]ie cuminte, care [i-a m\rginit aspira]iunile la aceasta:
consolidarea intern\ a statului român. Atunci se întemeiaz\ Liga pentru unitatea cultural\ a
tuturor românilor, care zice: „A venit vremea s\ preg\tim unitatea na]ional\“.
Ce este regatul român f\r\ Ardealul? O absurditate geografic\ O fâ[ie de p\mânt
întortochiat\ [i frânt\ în semicerc. Ar\ta]i aceast\ figur\ schiload\ unui copil de [apte ani [i
întreba]i-l ce lipse[te României? El, cu mâna lui agiamie, va trage linia ce împline[te cercul.
Ierta]i-mi pedantismul, dar [ti]i c\ cercul e figura care la o circumferin]\ mai mic\ are
suprafa]a mai mare. Noi avem grani]a cea mai mare fa]\ de teritoriul cel mai mic. Milit\re[te,
nu se poate mai r\u.
La grani]ele actuale, suntem o ]ar\ f\r\ viitor. Spre a ne împlini aci rolul european, ne
trebuie bastionul ce domin\ aceast\ pozi]iune. De aceea, a]intim c\tre cetatea natural\ a
Ardealului, c\tre Acropola românismului. Aici e centrul, aci inima românismului. Aci, într-un
palat fermecat, zidit ca în pove[ti, în vreuna din pe[terile Carpa]ilor, s-a ad\postit con[tiin]a
de neam. Din ace[ti mun]i ]â[nesc izvoarele râurilor noastre ce car\, spre [esul dun\rean, în
undele lor, suspinurile fra]ilor. De aci, {incai [i Petru Maior ne-au trimis m\rturiile obâr[iei
noastre latine. De aci au roit dasc\lii neamului spre a trezi con[tiin]a na]ional\ în vremurile de
uitare de sine.
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De aceea vrem Ardealul [i nimic alt. De aceea pot rezuma tot ce v-am spus, rostind [i
repetând acest singur cuvânt: Ardealul! Ardealul! Ardealul!
(N. Filipescu, Pentru România Mare. Cuvânt\ri din r\zboi, 1914–1916, Bucure[ti, 1925,
p. 32–34, 38–40)
Mo]iunea Congresului de la Bucure[ti al românilor din Austro-Ungaria
(15 martie 1915)
Mo]iune
Românii de peste hotare, afl\tori în ]ar\, ascultând expunerile f\cute la Ateneul Român de
reprezentan]ii românilor ardeleni [i bucovineni [i discursurile rostite în sala „Dacia“ de
reprezentan]i ai românilor de pretutindeni, declar\ monstruoase insinu\rile du[manilor
neamului nostru [i ale uneltelor lor, cum c\ românii ardeleni [i bucovineni ar fi mul]umi]i cu
st\pânirea austro-ungar\ [i n-ar dori unirea cu România.
Se declar\ solidari cu lupta început\ de frunta[ii români de pretutindeni pentru a gr\bi
intrarea în ac]iune a României în contra Austro-Ungariei [i îns\rcineaz\ pe frunta[ii lor s\
sprijine [i s\ continue lupta prin toate mijloacele posibile.
Roag\ guvernul ]\rii s\ gr\beasc\ liberarea fra]ilor lor de sub st\pânirea austro-ungar\,
amenin]a]i cu exterminare de du[manii externi [i interni [i s\ retrag\ imediat debitul po[tal
ziarelor din solda lega]iunii austro-ungare.
Trimit salutul lor [i al cet\]enilor Capitalei voinicilor fra]i de pe diferite câmpuri de lupt\ [i
celor r\ma[i pe urma lor acas\ [i-i asigur\ c\ vor [tii s\-[i fac\ datoria pentru libertatea lor.
(Congresul românilor de peste hotare afl\tori în ]ar\, 15 martie 1915, Bucure[ti, 1915,
p. 91)
Conven]ia politic\ dintre România [i Antant\ (4/17 august 1916)
Articolul I
Fran]a, Marea Britanie, Italia [i Rusia garanteaz\ integritatea teritorial\ a Regatului
României pe toat\ întinderea frontierelor sale actuale.
Articolul II
România se angajeaz\ s\ declare r\zboi [i s\ atace Austro-Ungaria în condi]iile prev\zute
de Conven]ia militar\.
România se angajeaz\ totodat\ s\ înceteze, din momentul declar\rii r\zboiului, toate
rela]iile economice [i schimburile comerciale cu to]i inamicii Alia]ilor.
Articolul III
Fran]a, Marea Britanie, Italia [i Rusia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile
Monarhiei austro-ungare stipulate [i delimitate la Articolul IV.
Articolul IV
Limitele teritoriilor men]ionate la articolul precedent sunt fixate precum urmeaz\:
Linia de demarca]iune va `ncepe pe Prut, la un punct al hotarului de acum `ntre România
[i Rusia, aproape de Novoseli]a [i va urca acest fluviu pân\ la hotarul Gali]iei la confluen]a
Pritului cu Ceremu[ul. Apoi ea va urma frontiera Gali]iei [i Bucovinei [i aceea a Gali]iei, [i a
Ungariei pân\ la punctul Stog (cota 1655). De acolo ea va urma linia de separa]ie a apelor
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`ntre Tisa [i Vi[a, pentru a atinge Tisa la satul Trebu[a deasupra locului care se une[te cu Vi[a.
Din punctul acesta ea va cobor` pe talvegul Tisei pân\ la 4 km `n josul confluen]ei sale cu
Some[ul, l\sând satul V\s\ros-Nameny României. Ea va urma apoi direc]iunea sud-sud-vest
pân\ la un punct de 6 km. La r\s\rit de ora[ul Debrecen. Din acest punct ea va atinge Cri[ul
la 3 km, din jos de unirea celor doi afluen]i ai s\i, Cri[ul Alb [i Cri[ul Repede. Ea va trece apoi
pe Tisa la `n\l]imea satului Alde, la nord de Szeged trecând la Apus de satele Orosháza [i
Békéssámson, la 3 km, de care va face o mic\ curb\. De la Algye linia va cobor` talvegul Tisei
pân\ la confluen]a sa cu Dun\rea [i apoi va urma talvegul Dun\rii pân\ la grani]a actual\ a
României.
România se `ndatoreaz\ s\ nu ridice fortifica]ii `n fa]a Belgradului `ntr-o zon\ ce se va
determina ulterior, [i s\ nu ]ie `n acest\ zon\ decât for]e necesare serviciului de poli]ie.
Guvernul Regal Român se `ndatoreaz\ a indemniza pe sârbii din regiunea Banatului, care
p\r\sind propriet\]ile lor ar voi s\ emigreze, `n timp de dpi ani de la `ncheierea p\cii.
Articolul V
Fran]a, Marea Britanie, Italia [i Rusia pe de o parte, [i România pe de alt\ parte, se
angajeaz\ s\ nu încheie pace separat\ sau pace general\ decât împreun\ [i în acela[i timp.
Fran]a, Marea Britanie, Italia [i Rusia se angajeaz\, de asemenea ca la tratativele de pace,
teritoriile Monarhiei austro-ungare, stipulate la Articolul IV, s\ fie anexate Coroanei României.
Articolul VI
România se va bucura de acelea[i drepturi ca [i Alia]ii ei, de tot ce are leg\tur\ cu
preliminariile, cu negocierile p\cii precum [i cu dezbaterea problemelor ce vor fi supuse
hot\rârilor Conferin]ei de Pace.
Articolul VII
Puterile Contractante se angajeaz\ s\ p\streze secret\ prezenta conven]ie pân\ la
încheierea p\cii generale.
Încheiat la Bucure[ti, la 4/17 august 1916, în 5 exemplare
Ministrul Fran]ei; semnat — Saint-Aulaire
Ministrul Marii Britanii; semnat — Barclay
Ministrul Italiei; semnat — Fasciotti
Ministrul Rusiei; semnat — Poklevsky
Pre[edintele Consiliului de Mini[tri al României: semnat — Br\tianu
Bucure[ti 4/17 august 1916
(I. Luca, Lecturi din izvoarele istorie române, 1928, I, p. 766–767; )
Mitropolitul Vasile Mangra despre intrarea României în r\zboi împotriva
Austro-Ungariei (8/21 septembrie 1916)
Scrisoare Circular\
C\tre veneratul cler [i c\tre poporul român din de Dumnezeu p\zita Mitropolie a
românilor ortodoc[i din Ungaria [i Transilvania
România, c\reia fiin]\ i-a dat patria noastr\, Ungaria, c\ci Radu Negru de la F\g\ra[ a întemeiat principatul }\rii Române[ti, Drago[ din Maramur\[ a întemeiat principatul Moldovei [i
cu sprijinul monarhiei habsburgice s-a ridicat [i s-a înt\rit România modern\, liber\ [i
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independent\, care de bun\ voie s-a legat de monarhia noastr\ cu contract de credincio[ie,
cu f\g\duieli de sprijinire reciproc\1; România — spre marea noastr\ durere — a c\lcat
f\g\duiala de credin]\, a rupt pece]ile contractului în chip perfid [i a ridicat arma asupra
în\l]atului nostru împ\rat [i rege [i asupra acelor fra]i, care de doi ani de zile lupt\ pe moarte
[i pe via]\ cu o vitejie nemaipomenit\ împotriva du[manilor monarhiei.
Da, ei n-au ascultat porunca sângelui, n-au auzit chemarea tainic\ a fra]ilor de o limb\ [i
un sânge de a ne da mân\ de ajutor, ca trupele regatului român s\ lupte al\turea cu noi
împotriva du[manului comun, care tinde la nimicirea patriei noastre [i la sugrumarea
neamului românesc, s\ lupte hot\râ]i [i cu b\rb\]ie în contra Rusiei cotropitoare. Nu, ci ei,
am\gi]i de lupii îmbr\ca]i în piei de oi [i ame]i]i de f\g\duielile lui Iuda, au desconsiderat cele
mai vitale interese ale neamului [i sub cuvânt c\ vin „s\ ne slobozeasc\“, vin s\ ne fac\ robi
muscalilor, vin înfr\]i]i cu hoardele ruse[ti, care au jefuit [i au aprins satele [i bisericile
întemeiate de {tefan cel Mare, care au ucis pe urma[ii pl\ie[ilor de la Dumbrava Ro[ie, care
au necinstit Putna [i Suceava, locuri sfinte de închinare a sufletului românesc, — vin acum s\
ne calce [i s\ ne fure mo[ia agonisit\ de mo[ii [i str\mo[ii no[tri cu sudori de sânge ! […]
Iubit cler [i popor! Avem cea mai mare mâng\iere [i bucurie a sufletului, c\ iubirea
voastr\ fa]\ de patrie e nem\rginit\, c\ alipirea [i credin]a voastr\ c\tre înaltul tron sunt
necl\tite, c\ din iubirea, alipirea [i credin]a aceasta curat\ [i tradi]ional\ purcede ascultarea
voastr\ necondi]ionat\ [i izvor\[te vitejia, care mai ales în anii din urm\ în mod atât de
str\lucit din nou a]i dovedit-o. […]
Fa]\ cu noul du[man, care râvne[te în chip atât de p\c\tos la [tirbirea [i la stricarea
hotarelor patriei noastre, ve]i [ti s\ lupta]i cu aceea[i îndârjire, vitejie [i credin]\, cu care eroii
no[tri au sf\râmat cet\]uile de granit de la Ivangorod. C\ci dragostea, credin]a [i alipirea
voastr\ c\tre tron [i patrie v\ va lumina mintea [i sufletul, v\ va înt\ri inima [i v\ va o]eli
bra]ul.
Înt\ri]i-v\ dar cu credin]a în Dumnezeu, bucuro[i fiind în inimile voastre, c\ a]i [tiut [i a]i
putut s\ dovedi]i credin]a [i alipirea voastr\ c\tre tron [i patrie cu fapte atât de str\lucitoare
[i cu jertfe atât de scumpe. Fi]i cu încredere c\ în ziua judec\]ii [i a r\spl\tirii Maiestatea Sa,
în\l]atul nostru împ\rat [i rege, împreun\ cu luminatul s\u guvern ungar, nu vor întârzia a v\
r\spl\ti dup\ merit credin]a [i vitejia, cu care a]i ap\rat tronul [i patria, asigurând condi]iunile
trebuincioase pentru dezvoltarea [i înt\rirea etnic\, cultural\ [i economic\ a poporului român
din patrie. […]
Oradea Mare, la 8/21 septembrie 1916
Vasile Mangra, ales [i înt\rit Arhiepiscop [i Mitropolit
Ioan I. Papp m. p.
Dr. Miron E. Cristea Episcopul Caransebe[ului
(Telegraful Român, LXIV, nr. 85, 11/24 octombrie 1916, p. 343–344)
Nota Bene: Semnifica]ia acestui document trebuie în]eleas\ în limitele contextului istoric care l-a
generat precum [i în func]ie de tr\s\turile personalit\]ii [i de orientarea politic\ a semnatarului s\u principal: mitropolitul ortodox al Transilvaniei, Vasile Mangra. În situa]ia excep]ional\, a unui r\zboi în care
1 Aluzie la tratatul secret de alian]\ defensiv\ din 1883.
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România tocmai intrase, autorit\]ile ungare exercit\ presiuni considerabile asupra ierarhilor celor dou\
biserici române[ti, ortodox\ [i greco-catolic\, s\ dezavueze angajarea armatei române în lupt\ împotriva Dublei Monarhii. Mitropolitul Vasile Mangra, care fusese, în tinere]e, militant activ în cadrul mi[c\rii
na]ionale a românilor transilv\neni (membru în delega]ia care a prezentat Memorandul la Viena în
1892, organizeaz\, dup\ aceast\ dat\ manifesta]ii cu caracter na]ional românesc în Transilvania [i în
vechea Românie, se pronun]\ public împotriva desfiin]\rii de c\tre guvernul ungar a Partidului Na]ional
Român, în 1894 etc.), a avut apoi, spre sfâr[itul vie]ii, o orientare pronun]at
filo-maghiar\,
reflectat\ [i în acest text. De remarcat [i încercarea aproape disperat\ de a sus]ine cu argumente
„na]ionale“ ideile centrale ale acestei circulare.

„La poalele transilv\nene ale Carpa]ilor flutur\ drapelul albastru-galbenro[u“ — articol în Gazeta Transilvaniei din 17 septembrie 1916
Visul de dragul c\ruia ne-au r\posat str\mo[ii [i p\rin]ii e pe calea realiz\rii.
Atâtea genera]iuni de români au stropit îns\ cu lacrimi acest „copil al suferin]ei“ încât
ast\zi când pe coastele [i la poalele transilv\nene ale Carpa]ilor flutur\ drapelul albastrugalben-ro[u st\m aiuri]i [i nu ne credem ochilor. Carpa]ii, care se ridicau ca un zid blestemat
între fii aceluia[i neam, peste noapte s-au petrecut în [ira vertebral\ a românismului.
De la Or[ova pân\ la izvoarele Tisei azi st\pâne[te pe ambele coaste ale Carpa]ilor, ale
c\tu[elor de ieri, o singur\ limb\ [i un singur drapel: limba româneasc\ [i drapelul României.
Tragedia neamului nostru s-a curmat brusc înainte de a se fi putut începe actul din urm\.
De azi înainte n-o s\ mai lupte fra]i contra fra]i. Vom fi una [i nedesp\r]i]i.
Noi [i azi, ca [i ieri, avem lacrimi în ochi. Dar cât\ deosebire… În cele de ieri se reflecta
înc\ întunericul unei nop]i triste, ucig\toare, c-o singur\ lic\rire de lumin\: candela de veghe
ce arde pe mormintele zecilor de mii de fra]i martiri, c\zu]i pentru o cauz\ str\in\ — în cele
de azi joac\ razele soarelui libert\]ii în scânteierile celei mai mari [i mai sfinte emo]iuni, de
care am fi putut fi vreodat\ împ\rt\[i]i muritorii p\mântului.
Buzele noastre de pe care ieri se desprindeau înc\ blesteme la adresa c\l\ilor no[tri, azi se
unesc în urale recunosc\toare la adresa bravei armate române.
Mo[ii no[tri de ieri au dat mâna cu mor]ii de azi ai armatei române.
E rândul celor vii acum ca, dându-[i [i ei mâna pe temelia cimentuit\ cu sânge de ace[ti
eroi, s\ înf\ptuiasc\ în întregime, în toat\ splendoarea sa, idealul na]ional: visul României
mari.
(Documente ale Unirii, coord. Constantin C\z\ni[teanu, Ed. Militar\, Bucure[ti, 1984,
p. 347–348)
Distrugerile r\zboiului: Orlat, 1916 — relatarea lui Traian Mo[oiu
Dup\ izgonirea inamicului din Orlat am vizitat aceast\ localitate care fusese bombardat\
în mod îngrozitor de c\tre artileria inamic\ stabilit\ pe pozi]ia de la sud de satul Mog. Între
casele lovite de proiectile era [i casa parohial\ greco-catolic\ unde locuia p\rintele
Agârbiceanu1, distinsul nostru literat. Casa aceasta avea o sp\rtur\ mare în peretele camerei
ce servea ca dormitor.
1 Ion Agârbiceanu (1882–1963), scriitor. În august 1916, întâmpin\ armata român\ la Orlat, iar în septembrie

1916, colonelul Traian Mo[oiu îl sprijin\ s\ se refugieze, împreun\ cu familia, la Râmnicu-Vâlcea.
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Pagubele f\cute bie]ilor români din Orlat de c\tre bombardamentul inamic erau foarte
mari.
Tocmai urma[ii gr\nicerilor, care de la Maria Tereza încoace î[i v\rsaser\ sângele pentru
Habsburgi, au avut trista soart\ s\ fie bombarda]i [i distru[i de c\tre armatele împ\ratului1.
(Gen. Traian Mo[oiu, Memorial de r\zboi (august–octombrie 1916), Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 1987, p. 86)
Efectele r\zboiului: Bucure[ti, 1916 — relatarea lui Constantin Bacalba[a
Bucure[tenii îndurau cu mare greutate necazurile r\zboiului. Ora[ul scufundat în întuneric
din cauza vizitelor Zepelinului2, oprirea circula]iei pe str\zi de la orele 9 seara, suspendarea
tuturor spectacolelor, îndatorirea de a stinge toate luminile înl\untrul locuin]elor la întâia
soma]iune a poli]iei, de[tept\rile de noapte în concertul sinistru al clopotului de la Mitropolie,
al pocnetelor [rapnelelor de la posturile de ap\rare, al groaznicelor explozii c\zute din Zepelin,
toate acestea erau o r\sturnare prea repede a tuturor obiceiurilor de pân\ atunci.
Popula]ia bucure[tean\ avea un suflet de timp de pace. Crescu]i într-o epoc\ de bun trai,
de lini[te, de prosperitate continu\ [i aproape general\, bucure[tenii nu aveau sufletul
preg\tit ca s\ îndure nici lipsurile materiale, nici zguduirile morale. De [i fondul acestui suflet
nu este la[, totu[i o lung\ deprindere în bel[ug [i nep\sare a g\sit pe toat\ lumea aceasta
prea slab\ în fa]a evenimentelor prea mari. R\sf\]a]ii unei prea lungi perioade de lini[te s-au
r\zvr\tit sub cele dintâi lovituri ale soartei potrivnice. De aceea sila m\surilor de ordine [i
rigoare, scumpetea vie]ei care începea, lipsurile materiale, nevoia de a renun]a la confort, iar
mai în urm\ [tirile rele de pe câmpul de r\zboi au dat na[tere unei dispozi]iuni de adânc\
nemul]umire.
(Constantin Bacalba[a, Capitala sub ocupa]ia du[manului 1916–1918, Br\ila, 1921, p. 5)
Situa]ia din spatele frontului la începutul anului 1917 — însemn\ri ale
generalului Alexandru Averescu
Moldova 5 februarie 1917
Popula]ia moare de frig [i foame, lucru ce se arat\ în toate p\turile sociale.
Am format un comitet de doamne, pentru a veni în ajutorul popula]iei. Am împ\r]it ora[ul
în circumscrip]ii [i am hot\rât ca, cu ajutorul armatei, s\ vin în ajutorul nenoroci]ilor.
Am inten]ia s\ v\d spitalele din ora[. Am v\zut primul, cel de la 4 obuziere. Peste 3000
de bolnavi. A început a se întinde tifosul exantematic; el ne prinde cu totul nepreg\ti]i. Am
pus s\ se construiasc\ cuptoare de desp\duchere, în toate p\r]ile, adic\ atât în ora[, cât [i pe
front. Boala se întinde îns\ din cauz\ c\ oamenii de pe front vin în contact cu cei sosi]i din
1 În 1762, împ\r\teasa Maria Tereza aprob\ înfiin]area Regimentului I Gr\niceri de la Orlat (al doilea va fi înfiin]at

la N\s\ud) ce va participa la r\zboaiele napoleoniene.
2 Zepelin — aparat de zbor cu schelet metalic rigid [i cu numeroase compartimente umplute cu hidrogen, inventat de Ferdinand von Zeppelin (1838—1917) în 1900 [i folosit în timpul primului r\zboi mondial pentru bombardamente aeriene.
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interior, trimi[i ca înt\riri. Num\rul bolnavilor cre[te v\zând cu ochii. Am luat unele m\suri. Ce
rezultate vor putea s\ dea, ele nefiind generale? Am înfiin]at cartele pentru carne. Voi vedea
ce va fi de f\cut [i pentru restul alimentelor.
Am numit-o comisie care s\ înceap\ a se ocupa de cultivarea p\mântului pentru recolta
viitoare. Va trebui s\ se cultive pe o scar\ cât mai larg\ legumele, [i în special cartofii. Pentru
legume, am hot\rât a se cultiva tot ce este disponibil prin localit\]i: sate [i ora[e, gr\dini, cur]i,
locuri virane, chiar [i acoperi[ul caselor, acolo unde se poate pune pe el un strat suficient de
gros de p\mânt.
(Mare[al Alexandru Averescu, Noti]e zilnice din r\zboi (1916–1918), Bucure[ti, 1935,
p. 135–136)
B\t\lia de la M\r\[ti (1917) — însemn\ri ale generalului Alexandru Averescu
M\r\[ti iulie 1917
Nu am dormit deloc. A trebuit s\ merg la postul de comand\ al generalului M\rgineanu,
Comandantul Diviziei a 3-a, pentru a fixa detaliile atacului, în acord cu rezultatele ob]inute
pân\ atunci. M-am întors pe la 1; am terminat ce mai aveam de ordonat pe la 2 [i am intrat
în baraca mea. Atât bateria grea din dreapta cât [i cea de câmp din stânga au tras toat\
vremea. Peste putin]\ s\ închid ochii. De altfel nici nu m-am dezbr\cat.
Fix la 4, am mers la observator; era înc\ întuneric, dar partea stâng\ a sectorului de atac
era luminat\ de satul M\r\[ti, în fl\c\ri.
Exploziunile proiectilelor noastre acopereau întregul sector de atac, de la inclusiv M\r\[ti
la Înc\rc\toarea. Spectacol m\re], peste m\sur\ de emo]ionant. Încetul cu încetul se
lumineaz\ de zi [i ochiul poate distinge numai cu binoclu [i cu mare greutate, coloanele
noastre. Încep a se auzi armele infanteriei, apoi mitralierele [i în fine grenadele; s-a ajuns deci
corp la corp.
Din toate p\r]ile rapoartele sunt favorabile; solda]ii no[tri p\trund în pozi]ia inimicului [i
încep cur\]irea [an]urilor.
De altfel, pe unele puncte, se pot vedea distinct oamenii no[tri, alergând în lungul
[an]urilor [i azvârlind grenade în ele.
La ora 8, întreaga linie este a noastr\! Du[manul se retrage, mai cu seam\ la centru, în
dezordine. Încep a se aduna prizonieri numero[i. Se raporteaz\ capturare de tunuri.
(Mare[al Alexandru Averescu, Noti]e zilnice din r\zboi (1916–1918), Bucure[ti, 1935,
p. 173)
Telegrama lui Ion Incule], pre[edintele Sfatului }\rii, adresat\ regelui
Ferdinand I (11 martie 1918)
M.S. Regelui — Ia[i,
~n numele Sfatului }\rii, care reprezint\ poporul românesc din Basarabia desrobit de jugul
secular, aduc Majest\]ii Voastre expresiunea credin]ei neclintite a `ntregului popor românesc
din România R\s\ritean\, care `n unire cu ]ara-mum\ vede chez\[ia desvolt\rei sale libere,
277

calea ne`mpiedicat\ spre cultura na]ional\ [i dreptatea social\. — Al Majest\]ii Voastre prea
plecat servitor, —
Ioan Incule],
Pre[edintele Sfatului }\rii din Basarabia
(Alexandru Marghiloman, Note politice 1897–1924, V, Bucure[ti, 1927, p. 228)
Declara]ia de unire a Basarabiei cu România (27 martie 1918)
În numele poporului Basarabiei, Sfatul }\rii declar\:
Republica Democratic\ Moldoveneasc\ (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Marea Neagr\ [i vechile grani]e cu Austria, rupt\ de Rusia acum o sut\ [i mai bine de ani din
trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric [i dreptului de Neam, pe baza principiului,
ca noroadele singure s\-[i hot\rasc\ soarta lor, de azi înainte [i pentru totdeauna se une[te
cu Mama sa România.
Aceast\ Unire se face pe urm\toarele baze:
1. Sfatul }\rii actual r\mâne mai departe pentru rezolvarea [i realizarea reformei agrare,
dup\ nevoile [i cererile norodului. Aceste hot\râri se vor recunoa[te de Guvernul român.
2. Basarabia î[i p\streaz\ autonomia provincial\, având un Sfat al }\rii (Diet\), ales pe
viitor prin vot universal, egal, direct [i secret, cu un organ împlinitor [i administra]ie proprie.
3. Competen]a Statului }\rii este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor
organelor Zemstvelor1 [i ora[elor; c) numirea tuturor func]ionarilor administra]iei locale prin
organul s\u împlinitor, iar func]ionarii înal]i sunt înt\ri]i de Guvern.
4. Restructurarea armatei se va face în principiu pe baze teritoriale.
5. Legile în vigoare [i organiza]ia local\ (Zemstve [i ora[e) r\mâne în putere [i vor putea
fi schimbate de Parlamentul român, numai dup\ ce vor lua parte la lucr\rile lui [i
reprezentantul Basarabiei.
6. Respectarea drepturilor minorit\]ilor din Basarabia.
7. Doi reprezentan]i vor intra în Consiliul de Mini[tri român, acum desemna]i de actualul
Sfat al }\rii, iar pe viitor lua]i din sânul reprezentan]ilor Basarabiei din Parlamentul Român.
8. Basarabia va trimite în Parlamentul Român un num\r de reprezentan]i propor]ional cu
popula]ia, ale[i pe baza votului universal, egal, direct [i secret.
9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, ora[e, Zemstve [i Parlament se vor
face pe baza votului universal, egal, direct [i secret.
10. Libertatea personal\, libertatea tiparului, a cuvântului, a credin]ei, a adun\rilor [i toate
libert\]ile ob[te[ti vor fi garantate prin Constitu]ie.
11. Toate c\lc\rile de legi f\cute din motive politice în vremurile turburi ale prefacerilor din
urm\ sunt amnistiate.
Basarabia, unindu-se ca fiic\ cu Mama sa România, Parlamentul român va hot\rî
convocarea neîntârziat\ a Constituantei, în care vor intra propor]ional cu popula]ia [i
reprezentan]ii Basarabiei, ale[i prin vot universal, egal, direct [i secret, spre a hot\rî împreun\
cu to]ii înscrierea în Constitu]ie a principiilor [i garan]iilor de mai sus.
1 Unit\]i administrative f\când parte din vechiul sistem rusesc, în vigoare înc\ în 1918.
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Tr\iasc\ Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea [i pentru totdeauna!
Pre[edintele Sfatului }\rii, I. Incule]
Secretarul Sfatului }\rii, I. Buzdugan
(Basarabia [i basarabenii, alc\tuire, studii [i comentarii de Mihai Adauge [i Alexandru
Furtun\, Chi[in\u, 1991, p. 246–247)
Manifestul lui Carol I, ultimul împ\rat al Austriei [i rege apostolic al
Ungariei, c\tre popoarele dublei monarhii (16 octombrie 1918)
C\tre popoarele mele credincioase austriece!
De când am urcat tronul, n\zuin]a mea neobosit\ a fost s\ aduc tuturor popoarelor mele
pacea dorit\ [i s\ ar\t popoarelor din Austria c\ile pe care î[i pot dezvolta în mod fericit
puterea fiin]ei lor etnice, neîmpiedicate prin obstacole [i frec\ri, utilizând-o cu succes spre
bun\starea lor spiritual\ [i economic\.
Îngrozitoare lupte ale r\zboiului mondial au oprit pân\ acum opera p\cii. Eroism [i
credin]\, suportarea jertfitoare a lipsei [i necazurilor au ap\rat în aceste vremuri grele patria
în mod glorios. Grelele jertfe ale r\zboiului au trebuit s\ ne asigure pacea onorific\, la al c\rei
prag am ajuns ast\zi, cu ajutorul lui Dumnezeu.
De acum trebuie neamânat început\ recl\direa patriei pe temeliile ei fire[ti [i sigure.
Dorin]ele popoarelor austriece trebuie puse în acord una cu alta [i duse spre realizare. Sunt
hot\rât s\ îndeplinesc aceast\ oper\ prin libera cooperare a popoarelor mele, în sensul
principiilor pe care [i le-au însu[it monarhii alia]i în oferta lor de pace.
Austria va deveni, în sensul dorin]ei popoarelor ei, un stat federativ, în care fiecare popor
s\ formeze o comunitate de stat proprie, în cuprinsul teritoriului s\u.
Aceasta nu prejudec\ întru nimica împreunarea ]inuturilor polone ale Austriei cu statul
independent polon.
Ora[ul Triest, cu împrejur\rile lui, prime[te, în conformitate cu dorin]a popula]iei sale, o
pozi]ie deosebit\.
Aceast\ nou\ alc\tuire, prin care integritatea ]\rilor coroanei sfinte a Ungariei nu se atinge
de loc, va trebui s\ asigure fiec\rui stat na]ional independen]a sa. Ea va ap\ra în acela[i timp
cu succes interese comune, ceea ce se va manifesta de câte ori comunitatea va fi în interesul
vital al diferitelor state. Mai ales va fi necesar\ o unire a tuturor for]elor, spre a putea rezolvi
cu succes problemele mari cari se nasc ca urm\ri ale r\zboiului.
Cât timp reorganizarea aceasta nu va fi împlinit\ pe calea legilor, r\mân nealterate
institu]iunile actuale, spre ap\rarea intereselor ob[te[ti.
Guvernul meu e îns\rcinat s\ fac\ imediat toate lucr\rile preg\titoare spre cl\direa noii
Austrii.
C\tre popoarele mele, pe al c\ror drept suveran de liber\ dispozi]ie se va întemeia noul
stat, se îndreapt\ chemarea mea, s\ conlucreze prin sfaturi na]ionale — compuse din
deputa]ii din Parlament ai fiec\rei na]iuni — care s\ reprezinte interesele popoarelor unul fa]\
de altul precum [i fa]\ de guvernul meu.
Dea Dumnezeu ca patria noastr\, înt\rit\ prin concordia între na]iunile care o compun, s\
ias\ din vijeliile acestui r\zboi ca o lig\ de popoare libere. Harul dumnezeiesc s\ pluteasc\
279

deasupra lucr\rii noastre, pentru ca marea oper\ de pace pe care noi o întemeiem s\
însemneze fericirea tuturor popoarelor mele. […]
(Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei cu România. 28 noiembrie 1918. Studiu [i documente,
Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1928, p. 78–79)
Nota Bene: Acest manifest exprim\ inten]ia ultimului suveran din Casa de Habsburg de a reface
Imperiul dualist prin op]iunea liber\ a entit\]ilor na]ionale componente, solu]ia propus\ fiind reorganizarea statului pe criterii federale. De remarcat evitarea prudent\ a lu\rilor de pozi]ie în problemele
regatului Ungariei, care exprim\ inten]ia monarhului de a evita un conflict cu elitele politice ungare.
Aspira]iile de autodeterminare na]ional\ ce se manifestau cu for]\ dup\ r\zboi au f\cut ca proiectul
imperial s\ fie curând dep\[it de evenimente.

Alexandru Vaida-Voevod — Discurs în parlamentul de la Budapesta
(18 octombrie 1918)
Noi, reprezentan]ii micilor na]iuni, am a[teptat cu ner\bdare atitudinea cercurilor
conduc\toare ale monarhiei fa]\ de aceste puncte [i na]iunile nemaghiare au primit cu
nespus\ bucurie [tirea c\ ministerul de externe al monarhiei a înaintat la Washington
propunerea de pace, c\ci astfel s-a recunoscut oficial, atât din partea reprezentan]ei noastre
externe, cât [i din partea guvernului [i partidelor maghiare, c\ noi de acum nu mai suntem
na]ionalit\]i, ci na]iuni. Cunoa[tem m\rimea vremilor prin care trecem; cunoa[tem c\ aceste
probleme mari nu le putem trata condu[i de egoism. Cunoa[tem adev\rul, care iese la iveal\
[i într-unul din punctele lui Wilson1, c\ nu trebuie s\ l\s\m teren urii, egoismului, când se
trateaz\ aceste probleme a c\ror rezolvare real\ [i serioas\ se poarte face numai cu ajutorul
deplinei sincerit\]i. Drept aceea, reprezentan]a organiza]iei na]ionale a românilor, a hot\rât
s\-[i defineasc\ atitudinea fa]\ de aceste puncte [i din încredin]area acesteia, comunic
onoratei camere urm\toarea declara]iune […]
„Comitetul executiv al Partidului Na]ional Român din Ardeal [i Ungaria, ca organ politic al
na]iunii române din Ardeal [i Ungaria, constat\ c\ urm\rile r\zboiului îndrept\]esc preten]iunile de veacuri ale na]iunii române la deplina libertate na]ional\. Pe temeiul
dreptului firesc, c\ fiecare na]iune poate dispune, hot\rî singur\ [i liber de soarta ei, un drept
oarecare, este acum recunoscut [i de c\tre guvernul ungar prin propunerea de armisti]iu a
monarhiei, na]iunea român\ din Ungaria [i Ardeal dore[te s\ fac\ acuma uz de acest drept [i
reclam\ în consecin]\ [i pentru ea dreptul, ca liber\ de orice înrâurire str\in\, s\ hot\rasc\
singur\ a[ezarea ei printre na]iunile libere, precum [i stabilirea leg\turii de coordonare a ei cu
celelalte na]iuni libere. Organul na]ional al na]iunii române din Ungaria [i Ardeal nu
recunoa[te îndrept\]irea acestui parlament [i acestui guvern s\ se considere ca reprezentante
ale na]iunii române, ca s\ poat\ reprezenta la congresul general de pace interesele na]iunii
române din Ungaria [i Ardeal, c\ci ap\rarea intereselor ei na]iunea român\ o poate încredin]a
numai unor factori designa]i de propria lor adunare na]ional\.
Afar\ de organele delegate de adunarea na]ional\ sau alese din mijlocul s\u, a[adar afar\
de comitetul executiv al Partidului Na]ional Român, nimeni nu poate fi îndrept\]it s\ trateze
1 Referire la principiul autodetermin\rii popoarelor enun]at de pre[edintele american Woodrow Wilson („cele 14

puncte“) în ianuarie 1918.

280

[i s\ hot\rasc\ în treburi care se refer\ la situa]ia politic\ a na]iunii române. Toate deciziunile
[i acordurile, care s-ar lua [i s-ar face f\r\ aprobarea acestor organe, le declar\m ca nule [i
f\r\ valoare, care nu leag\ întru nimic na]iunea român\. Na]iunea român\ care tr\ie[te în
monarhia austro-ungar\ a[teapt\ [i cere — dup\ multe suferin]e de veacuri — afirmarea [i
valorizarea drepturilor ei nestr\mutate [i inalienabile, la via]\ na]ional\.“
(Documente ale Unirii (1600–1918), coord. Constantin C\z\ni[teanu, Ed. Militar\,
Bucure[ti, 1984, p. 367–369)
Nota Bene: Declara]ia inserat\ în discursul lui Alexandru Vaida-Voevod fusese adoptat\ de
conducerea Partidului Na]ional Român în conferin]a de la Oradea din 12 octombrie 1918, unde se
conferise Comitetului Executiv al P.N.R. calitatea de organ provizoriu de conducere na]ional\.

Telegrama prefectului de Suceava c\tre primul ministru Alexandru
Marghiloman (24 octombrie 1918)
Excelen]ei Sale Marghiloman, prezident al consiliului de mini[tri, Ia[i.
~n Gura Humorului [i la Câmpulung, dup\ plecarea autorit\]ilor austriece, bande armate
au `nceput desordine [i jafuri. O delega]iune a locuitorilor din ora[e cere interven]ia noastr\
[i trimiterea grabnic\ de ajutoare, pentru a fi ap\ra]i. A[teptând dispozi]iunea E.V. `n aceast\
privin]\, adaog c\ un escadron de cavalerie aflat `n localitate poate fi trimis `n orice moment,
cum [i un deta[ament de jandarmi. — Un ordin afirmativ ar produce o impresiune din cele mai
fericite `n toat\ popula]iunea.
Perfect de Suceava, Lecca.
(Alexandru Marghiloman, Note politice 1897–1925, V, Bucure[ti, 1927, p.23–28)
Mo]iunea de unire a Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918)
Mo]iune:
Congresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în Sala Sinodal\
din Cern\u]i, considerând c\, de la fondarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde
vechile ]inuturi ale Sucevei [i Cern\u]ilor, a f\cut pururea parte din Moldova, care în jurul ei
s-a închegat ca stat;
considerând c\ în cuprinsul hotarelor aceste ]\ri se g\se[te vechiul Scaun de domnie de
la Suceava, gropni]ele domne[ti de la R\d\u]i, Putna [i Suceava, precum [i multe alte urme [i
amintiri scumpe din trecutul Moldovei;
considerând c\ fii ai acestei ]\ri um\r la um\r cu fra]ii lor din Moldova [i sub conducerea
acelora[i domnitori, au ap\rat de-a lungul veacurilor fiin]a neamului lor împotriva tuturor
înc\lc\torilor din afar\ [i a cotropirii p\gâne;
considerând c\ în 1774, prin vicle[ug, Bucovina a fost smuls\ din trupul Moldovei [i cu
de-a sila alipit\ coroanei Habsburgilor;
considerând c\ 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferin]ele unei ocârmuiri str\ine,
care îi nesocotea drepturile na]ionale [i care prin strâmb\t\]i [i persecu]ii c\uta s\-i înstr\ineze
firea [i s\ învr\jbeasc\ celelalte neamuri cu care el voie[te s\ tr\iasc\ ca frate;
considerând c\, în scurgere de 144 de ani, Bucovinenii au luptat ca ni[te mucenici pe toate
câmpiile de b\t\lie în Europa sub steag str\in pentru men]inerea, slava [i m\rirea asupritorilor
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lor, [i c\ ei drept r\splat\ aveau s\ îndure mic[orarea drepturilor mo[tenite, izgonirea lor din
via]a public\, din [coal\ [i chiar din biseric\;
considerând c\ în acela[i timp poporul b\[tina[ a fost împiedicat sistematic de a se folosi
de bog\]iile izvoarelor de câ[tig ale acestei ]\ri [i despoiat\ în mare parte de vechea sa
mo[tenire;
considerând c\, cu toate acestea, Bucovinenii n-au pierdut n\dejdea c\ ceasul mântuirii,
a[teptat cu atâta dor [i suferin]\, va sosi [i c\ mo[tenirea lor str\bun\, t\iat\ prin grani]e
nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui {tefan, [i c\ au nutrit ve[nic
credin]\ c\ marele vis al neamului se va înf\ptui când se vor uni toate ]\rile române dintre
Nistru [i Tisa într-un stat na]ional unitar;
constat\ c\ ceasul acesta mare a sunat!
Ast\zi, când dup\ sfor]\ri [i jertfe uria[e din partea României [i a puternicilor [i nobililor
ei alia]i, s-au întronat în lume principiile de drept [i umanitate pentru neamurile, [i când în
urma loviturilor zdrobitoare Monarhia austro-ungar\ s-a zguduit în temeliile ei [i s-a pr\bu[it,
[i toate neamurile înc\tu[ate în cuprinsul ei [i-au câ[tigat dreptul de liber\ hot\râre de sine,
cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite se îndreapt\ c\tre regatul României, de care
întotdeauna am legat n\dejdea dezrobirii noastre.
Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ]\rii [i fiind
singuri cu puterea legiuitoare, în numele suveranit\]ii na]ionale, hot\râm:
Unirea necondi]ionat\ [i pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare pân\ la Ceremu[, Colacin
[i Nistru cu regatul României.
(Basarabia [i basarabenii, alc\tuire, studii [i comentarii de Mihai Adauge [i Alexandru
Furtun\, Chi[in\u, 1991, p. 264–266)
Rezolu]ia Marii Adun\rii Na]ionale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918)
Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornic\ [i garantat\ prin
istoria de mai departe a lumii, dac\ va r\spunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua
concep]ie a civiliza]iunii, dac\ ea ne va inspira datoria s\ nu pedepsim progenitura, pentru
p\catele p\rin]ilor [i ca urmare ea va trebui s\ asigure tuturor neamurilor [i tuturor indivizilor
conlocuitori pe p\mântul românesc, acelea[i drepturi [i acelea[i datorin]i.
Civiliza]iunea, care ne-a eliberat, pretinde de la noi respectul pentru dânsa [i ne oblig\ s\
pr\bu[im în noul nostru stat, orice privilegiu [i s\ statorim, ca fundamentul al acestui stat:
munca [i r\splata ei integral\.
I. Adunarea na]ional\ a tuturor românilor din Transilvania, Banat [i }ara Ungureasc\,
aduna]i prin reprezentan]ii lor îndrept\]i]i la Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918
decreteaz\ unirea acelor români [i a tuturor teritoriilor locuite de dân[ii cu România.
(aplauze frenetice. Tr\iasc\ România Mare! Lumea se scoal\ în picioare, mâinile se ridic\.
Ora e punct 12)
Adunarea na]ional\ proclam\ îndeosebi dreptul inalienabil al na]iunei române la întreg
Banatul cuprins între râurile Mure[, Tisa [i Dun\re. (voci tr\iasc\, aclama]iuni, aprob\ri)
II. Adunarea na]ional\ rezerv\ teritoriilor sus indicate autonomie provizorie pân\ la
întrunirea constituantei, aleas\ pe baza votului universal.
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III. În leg\tur\ cu aceasta ca principii fundamentale la alc\tuirea noului Stat Român,
adunarea na]ional\ proclam\ urm\toarele:
1. Deplin\ libertate na]ional\ pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va
instrui, administra [i judeca în limba sa proprie, prin indivizi din sânul s\u [i fiecare popor va
primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare [i la guvernarea ]\rii în propor]ie cu
num\rul indivizilor ce-l alc\tuiesc.
2. Egal\ îndrept\]ire [i deplin\ libertate autonom\ confesional\ pentru toate confesiunile
din stat.
3. Înf\ptuirea des\vâr[it\ a unui regim curat democratic pe toate terenurile vie]ii publice.
Votul ob[tesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod propor]ional, pentru ambele sexe în
vârst\ de 21 de ani, la reprezentarea în comune, jude]e ori parlament (voci: Tr\iasc\ femeile!
Tr\iasc\. Aclama]iuni pe galerie. Doamnele flutur\ batistele).
4. Des\vâr[it\ libertate de pres\, libertate de asociere [i întrunire: liber\ propagand\ a
tuturor gândurilor omene[ti.
5. Reform\ agrar\ radical\. Se va face conscrierea tuturor propriet\]ilor, în special a
propriet\]ilor mari. În baza acestei conscrieri desfiin]ând fidei comisiile în temeiul dreptului de
a mic[ora dup\ trebuin]\ latifundiile i se va face posibil ]\ranului s\-[i creeze o proprietate
(ar\tor, p\[une, p\dure) cel pu]in cât o s\ poat\ munci el [i familia lui. Principiul conduc\tor
al acestei politice agrare este pe de o parte promovarea nivel\rii sociale, pe de alt\ parte
poten]area produc]iunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigur\ acelea[i drepturi [i avantaje, care sunt legiferate în
cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea na]ional\ d\ expresiunea dorin]ei sale, ca congresul de pace s\ înf\ptuiasc\
comuniunea na]iunilor libere în a[a chip, ca dreptatea [i libertatea s\ fie asigurate pentru
toate na]iunile mari [i mici deopotriv\, iar în viitor s\ se elimineze r\zboiul, ca mijloc pentru
regularea raporturilor interna]ionale.
V. Românii aduna]i în aceast\ adunare na]ional\ salut\ pe fra]ii lor din Bucovina, sc\pa]i
din jugul monarhiei Austro-Ungare [i uni]i cu ]ara mam\, România.
VI. Adunarea Na]ional\ salut\ cu iubire [i entuziasm libertatea na]iunilor subjugate pân\
aici în monarhia Austro-Ungar\, anume na]iunile: cehoslovac\, austro-german\, iugoslav\,
polon\ [i rutean\ [i hot\re[te ca acest salut al s\u s\ se aduc\ la cuno[tin]a tuturor acelor
na]iuni.
VII. Adunarea na]ional\ cu smerenie se închin\ înaintea memoriei acelor bravi români, cari
în acest r\zboi [i-au v\rsat sângele pentru înf\ptuirea idealului nostru, murind pentru
libertatea [i unitatea Na]iunei Române.
VIII. Adunarea na]ional\ d\ expresiune mul]umitei [i admira]iunei sale fa]\ de puterile
aliate, care prin str\lucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui du[man preg\tit de multe
decenii pentru r\zboi, au sc\pat civiliza]iunea din ghearele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor Na]iunei Române din Transilvania, Banat [i
]ara ungureasc\ adunarea na]ional\ hot\re[te instituirea unui Mare Sfat Na]ional Român,
care va avea toat\ îndrept\]irea, s\ reprezinte Na]iunea Român\, ori când [i pretutindeni, fa]\
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de toate na]iunile lumii [i s\ ia toate dispozi]iunile, pe care le va afla necesare în interesul
na]iunii.
În sfâr[it, V\ rog s\ le primi]i aceste rezolu]iuni [i închei cu aceea, c\ leg\tura sfânt\ a
celor 14 milioane de Români ne îndrept\]e[te azi a zice:
„Tr\iasc\ România Mare!“ (aplauze nesfâr[ite)
(1918, X, p. 288–289)
Discursul lui Iuliu Maniu (Alba Iulia, 1 decembrie 1918)
[…] Noi ne sim]im ca orbul care de zeci de ani n-a v\zut lumina zilei, când printr-o
binefacere dumnezeiasc\ i se deschid ochii [i vede lumina sfânt\ a soarelui. Noi suntem aici
ochii poporului, care v\d azi lumina libert\]ii neamurilor. […]
Pentru înl\turarea oric\ror îndoieli ale str\inilor asupra ce voim s\ facem prin unirea
noastr\ [i libertatea noastr\ na]ional\, — Marele Sfat Na]ional Român declar\ c\ nu voie[te
un imperiu de asuprire. Nu voim, ca din asupri]i, ce-am fost, s\ devenim asupritori. Voim s\
asigur\m libertatea pentru to]i [i dezvoltarea pentru toate popoarele conlocuitoare: Marele
nostru Sfat Na]ional ]ine s\ accentueze, c\ urmeaz\ vechiul nostru proverb: „Ce ]ie nu-]i place,
altuia nu face“. Noi voim pe acest p\mânt al României Mari s\ întron\m libertatea na]ional\
pentru to]i. Voim ca fiecare na]iune s\ se poat\ cultiva în limba ei, s\ se roage lui Dumnezeu
în credin]a ei [i s\ cear\ dreptate în limba ei.
Noi, care am v\rsat lacrimi v\zând limba noastr\ scoas\ din [coli, biserici, justi]ie, nu o
vom lua altora. Nu vom lua putin]a vie]ii de la al]ii. Nu voim s\ tr\im din sudoarea altora,
pentru c\ noi putem tr\i din vrednicia [i puterea noastr\, prin munca noastr\. (Aplauze
entuziaste). Numai printr-un regim democratic putem înt\ri ]ara noastr\ româneasc\, mai ales
când trebuie s\ ]inem seama de cerin]ele vie]ii moderne de stat. Numai având un regim de
drepturi [i libert\]i înl\untrul ]\rii, vom avea t\rie s\ valid\m cauza noastr\ în afar\. Deplina
libertate a tuturor straturilor sociale, — e o garan]ie pentru binele ]\rii. De aceea Marele Sfat
Na]ional Român a pus în proiectul lui de rezolu]ie acel punct care vorbe[te de înf\ptuirea
regimului democratic.
[…] V\ rug\m s\ primi]i unanim proiectul nostru de rezolu]ii. Acest proiect arat\ c\rarea
pe care mergând înainte, ne vom putea atinge idealul [i s\ punem temelia unei Românii Mari
[i unite, care în veci are s\ fie, ca în ea s\ se înf\ptuiasc\ spiritul des\vâr[itei democra]ii [i
dreptatea social\.
(1918, X, p. 290–292)
Ion I.C. Br\tianu despre situa]ia României la Conferin]a de Pace de la
Paris — discurs în Adunarea Deputa]ilor (decembrie 1919)
[…] Astfel erau decep]iunile create chiar de armisti]iu, când la Paris înaintea Conferin]ei
am constatat din ziua întâi c\ statele mari, c\ puterile cele patru în]elegeau s\ ne trateze, pe
statele cele mici, la discu]ii, nu ca pe ni[te tovar\[i cu drepturi egale, cum fuseser\m egali la
lupt\. […]
Organizarea lucr\rilor Conferin]ei s-a f\cut în condi]iuni astfel încât toate statele mici s-au
crezut datoare s\ protesteze. {i în numele lor, cea dintâi Belgia a protestat, protestare la care
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ne-am unit succesiv fiecare din reprezentan]ii celorlalte state mici. Dar atunci, spre marea [i
dureroasa noastr\ surprindere, pre[edintele Conferin]ei, [eful guvernului celei mai generoase
democra]ii din lume, a opus obiec]iunilor noastre teoria c\ fiecare semnific\ înaintea
Conferin]ei cât semnifica puterea sa militar\. Era, d-lor, un principiu [i o teorie care nu se
acorda nici cu credin]ele noastre, nici cu cele ce eram în drept [i consideram c\ fusese chiar
]elul principal pentru care se dusese r\zboiul.
{i atunci, ca s\ se sistematizeze acest procedeu de lucru [i acest sistem nou, adic\ un nou,
dar prea mult învechit, al vie]ii interna]ionale, s-au inventat defini]iuni speciale pentru state ca
acele pe care le reprezentam.
Rând pe rând, ele au fost numite „state cu interese particulare“ [i apoi „state cu interese
limitate“. Am protestat în toate demersurile mele în contra acestor defini]iuni. Am c\utat s\
conving pe cei mari c\ statele nu sunt unele cu interesele generale [i altele cu interese
limitate, dar c\ fiecare stat, acolo unde are interes, îl are tot atât de viu [i e tot atât în drept
s\-l apere, ca oricare putere mare, [i c\ nu este nimeni în drept s\ limiteze unde interesele
mele încep [i unde se sfâr[esc, decât eu însumi.
Concep]iunea [i defini]iunea erau atât de primejdioase, încât ele nu puteau s\ nu duc\ la
acea consecin]\, la care s-a [i ajuns, când de la state cu interese limitate am ajuns s\ fim trata]i
ca în Tratatul minorit\]ilor, ca state cu independen]\ limitat\.
D-lor, s-a introdus astfel un sistem de lucru în Conferin]\ care constituia o adev\rat\ suprimare a Conferin]ei. Adic\ reprezentan]ii celor patru Puteri Mari, la care se unea [i
reprezentantul Japoniei, pentru problemele care îl puteau interesa, hot\rau de toate
chestiunile, f\r\ participarea celorlalte state.
(Documente 1918–1944, p.15–16)
Tratatul de Pace cu Germania (Versailles, 28 iunie 1919)
[…] Art. 116 — Germania recunoa[te [i-[i ia îndatorirea s\ respecte, ca permanent\ [i
inalienabil\, independen]a tuturor teritoriilor care f\ceau parte din vechiul imperiu al Rusiei la
1 august 1914 […] .
Germania recunoa[te în mod definitiv anularea tratatelor de a Brest-Litovsk, precum [i a
tuturor celorlalte tratate, acorduri sau conven]ii f\cute de ea cu guvernul maximalist din Rusia.
Art. 117 — Germania î[i ia îndatorirea s\ recunoasc\ deplina valoare a oric\ror tratate sau
învoiri pe care Puterile aliate [i asociate le vor încheia cu statele ce s-au constituit sau se vor
constitui în întregul sau în parte din teritoriile vechiului imperiu al Rusiei, astfel cum el exista
la 1 august 1914, [i a recunoa[te hotarele acestor state, astfel dup\ cum vor fi fixate […]
Art. 259 — Germania confirm\ c\ renun]\, conform articolului XV din Armisti]iul de la 11
noiembrie 1918, la beneficiul tuturor stipula]iilor cuprinse în Tratatele de la Bucure[ti [i de la
Brest-Litovsk [i la Tratatele complementare, f\r\ a se aduce atingere articolelor 292, Partea X
(Clauze economice) din Tratatul de fa]\. Germania se oblig\ s\ transfere respectiv fie
României, fie principalelor Puteri aliate [i asociate, orice instrumente monetare, numerar,
valori [i instrumente negociabile sau orice produse ce a primit în virtutea sus ziselor Tratate
[…]
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Art. 292 — Germania recunoa[te ca fiind [i r\mânând abrogate toate tratatele, conven]iile
[i în]elegerile pe care le-a încheiat cu Rusia sau cu orice stat sau guvern al c\rui teritoriu
constituia mai înainte o parte a Rusiei, cât [i cu România, înainte de 1 august 1914, sau de la
aceast\ dat\, pân\ la punerea în vigoare a Tratatului de fa]\ […].
Art. 434 — Germania se oblig\ s\ recunoasc\ completa valoare a Tratatelor de pace [i a
Conven]iunilor adi]ionale care vor fi încheiate de c\tre Puterile aliate [i asociate cu puterile
care au luptat al\turi de Germania, s\ accepte dispozi]iunile ce vor fi luate cu privire la
teritoriile fostei monarhii a Austro-Ungariei, ale Regatului Bulgariei [i ale Imperiului Otoman [i
s\ recunoasc\ noile state înl\untrul fruntariilor ce le sunt astfel fixate […].
(„Monitorul oficial“, nr. 7 din 9 aprilie 1920)
Tratatul de pace cu Austria (Saint-Germain-en-Laye, 10 septembrie 1919)
[…] Art. 59 — Austria renun]\, în ceea ce o prive[te, în favoarea României, la toate
drepturile [i titlurile asupra p\r]ii fostului ducat al Bucovinei cuprins\ dincoace de fruntariile
României, astfel precum vor fi fixate ulterior de principalele Puteri aliate [i asociate.
Art. 60 — România consimte la inser]iunea într-un Tratat cu principalele Puteri aliate [i
asociate a unor dispozi]iuni pe care aceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în
România interesele locuitorilor ce se deosebesc prin ras\, limb\ sau religiune de majoritatea
popula]iunii.
România consimte, de asemenea, la inser]iunea într-un Tratat cu principalele Puteri aliate
[i asociate a unor dispozi]iuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti
libertatea tranzitului [i a aplica un regim echitabil comer]ului celorlalte na]iuni.
Art. 61 — Propor]ia [i natura sarcinilor financiare ale fostului Imperiu al Austriei pe care
România va avea s\ le ia pe seam\ pentru teritoriul pus sub suveranitatea ei vor fi stabilite
conform cu art. 203, partea IX (Clauze financiare) a Tratatului de fa]\.
(„Monitorul oficial“, nr. 140, din 26 septembrie 1920)
Tratatul de pace cu Bugaria (Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919)
Partea II
Fruntariile Bulgariei
Art. 27. Fruntariile Bulgariei vor fi fixate dup\ cum urmeaz\:
[…]5. Cu România:
de la Marea Neagr\ pân\ la Dun\re:
fruntaria astfel cum exista la 1 august 1914.
de aici pân\ la confluen]a Timokului cu Dun\rea:
principalul [anal navigabil al Dun\rii în amonte.
Sec]iunea V
Dispozi]iuni generale
Art. 59. Bulgaria declar\ de pe acum c\ recunoa[te [i accept\ fruntariile Austriei, ale
Greciei, ale Ungariei, ale Poloniei, ale României, ale Statului Sârbo-Croato-Sloven [i ale Statului
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Ceho-Slovac, astfel cum aceste fruntarii vor fi fixate de c\tre principalele Puteri aliate [i
asociate.
(„Monitorul oficial“, nr. 135, din 20 septembrie 1920)
Tratatul de pace cu Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920)
Sec]iunea III
România
[…] Art. 45. Ungaria renun]\, în ceea ce o prive[te, în favoarea României, la toate
drepturile [i titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de fruntariile Ungariei, astfel cum sunt fixate la art. 27, partea II-a (Fruntariile Ungariei) [i recunoscute prin prezentul Tratat sau prin orice alte Tratate, încheiate în scop de a regula afacerile
actuale, ca f\când parte din România.
[…] Art. 47. România recunoa[te [i confirm\ fa]\ de Ungaria angajamentul de a consim]i
la inser]iunea într-un Tratat cu principalele Puteri aliate [i asociate a unor dispozi]iuni pe care
aceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor care se
deosebesc prin ras\, limb\ sau religiune de majoritatea popula]iunii, precum [i pentru a ocroti
libertatea tranzitului, de a aplica un regim echitabil comer]ului celorlalte na]iuni.
Sec]iunea IX
Dispozi]iuni generale
Art. 74. Ungaria declar\ de pe acum c\ recunoa[te [i prime[te fruntariile Austriei,
Bulgariei, Greciei, Poloniei, României, Statului Sârbo-Croato-Sloven [i ale Statului Ceho-Slovac,
astfel precum aceste fruntarii vor fi fixate de c\tre principalele Puteri aliate [i asociate.
(„Monitorul oficial“, nr. 36, din 21 septembrie 1920)
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XIII. ROMÂNIA INTERBELIC|
Popula]ia României interbelice
A. Evolu]ia numeric\ general\ 1919–1937
Anul

Popula]ia probabil\ la 1 iulie

1919*

14.669.841

1920

15.541.424

1921

15.727.940

1922

15.970.836

1923

16.207.723

1924

16.445.697

1925

16.687.359

1926

16.926.647

1927

17.149.321

1928

17.390.605

1929

17.638.127

1930

17.888.992

1930 (rec.)

18.057.028
urban: 3.651.039
rural: 14.405.989

1931

18.166.336

1932

18.426.575

1933

18.652.678

1934

18.914.327

1935

19.087.770

1936

19.319.330

1937

19.535.398

* Statistica anual\ începe de la 1860; se precizeaz\ c\ pentru anii 1916, 1917 [i 1918
lipsesc datele.
(Documente 1918–1944, p. 94)
288

B. Structura etnic\ (1930)
România; total: 18 057 028

Na]ionalitatea

Cifre absolute

Români

12.981.324

71,9

Unguri

1.425.507

7,9

Germani

745.421

4,1

Ru[i

409.150

2,3

Ruteni, ucrainieni

582.115

2,0

Sârbi, croa]i, sloveni

51.062

0,3

366.062

2,0

Cehi, slovaci

51.842

0,3

Polonezi

48.310

0,3

Hu]ani

12.456

*

Bulgari

Procente

Evrei

728.115

4,0

Greci

26.495

0,1

Albanezi
Armeni
Turci

4.670

*

15.544

*

154.772

0,9

22.141

0,1

G\g\uzi

105.750

0,6

}igani

262.501

1,5

56.355

0,3

T\tari

Alte neamuri
Nedeclara]i

7.114

*

*= procente sub 0,1
(Documente1918–1944, p. 94)
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*
*
*

*
*
*

-------

*
*
*

0,3 0,5 3,4
1,0 0,2 2,2
0,2 0,5 3,6

*
*
---

*
--*

-------

*
--*

1,3
0,6
1,5

0,3
*
0,3

2,3
1,3
2,5

1,9
1,2
2,1

1,1
0,8
1,2

0,3
0,6
0,2

0,3
*
0,3

*
0,1
*

0,8
0,2
0,9

*
*
*

*
*
*
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*
0,2
*

*
0,1
*

*
*
*

* = procente sub 0,1

(Enciclopedia României, I, Bucure[ti, 1938, p. 148)

*
0,1
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
0,2
*
*
0,3
*
*
*
*
*
0,1
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
---

*
*
---

*
*
*

*
*
---

*
*
*

*
*
*

Greci

*
*
*

0,7 *
2,4 0,3
*
*

*
*
*

Evrei
0,5
1,8
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

6,4
16,7
3,8

1,2
5,8
0,2

2,4
8,6
1,3

10,8
30,0
3,9

7,2
*
0,4 26,8
4,3
*

0,2 6,5
0,6 23,1
1,2
*

1,1
3,6
0,3

2,1
7,8
*

Hu]ani

0,3
0,9
*

*
*
---

*
*
---

-------

1,5
--2,0

*
*
---

*
*
---

-------

-------

Poloni

*
*
---

Cehi, Slovaci

0,2
1,6
*

Bulgari

*
0,2
*

*
*
0,2 0,2
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

1,7 *
0,6 0,1
2,0 *

* 1,5 1,1
0,1 0,9 0,2
* 1,6 1,2

* 0,3 *
0,1 0,3 0,1
* 0,3 *

*
*
*

5,7
3,4
6,1

*
0,2
*

* 22,8
* 13,8
* 25,6

3,6 *
6,3 0,1
2,6 *

0,3
1,0
0,2

0,1
0,4
*

*
*
*

*
*
*
0,2 0,2 0,2
*
*
*

*
*
*

Sârbi, Croa]i

*
*
*

* 0,3
* 0,9
*
*

* 3,4
* 3,6
* 3,3

* 0,2
* 0,5
*
*

*
*
* 0,3
*
*

MUNTENIA
Urban
Rural

0,8 93,4 4.028.000
2,8 82,3 1.093.000
0,1 97,6 2.935.000

0,3
1,0
0,1

1,5
1,3
1,6

0,5
1,6
*

0,2
0,5
*

4,3
1,5
4,9

*
*
*

1,4 44,5
0,3 33,0
1,8 48,7

854.000
227.000
627.000

1,7 0,2
0,8 0,4
1,9 0,1

942.000
169.000
773.000
4,8 23,1 60,7 1.390.000
3,0 43,7 33,1 275.000
5,3 18,1 67,5 1.115.000

0,5 0,2 23,8 10,4 54,3
* 0,7 31,3 22,7 35,0
0,5 * 22,1 7,7 58,5

* 0,1 7,9 29,1 57,6 3.218.000
0,2 0,4 12,7 39,8 35,9 516.000
*
* 6,7 27,0 61,7 2.702.000

* 27,7 0,9 8,9
* 13,9 1,2 14,7
* 32,8 0,8 6,7

MOLDOVA
Urban
Rural
0,9 89,8 2.427.000
1,1 70,8 591.000
0,8 95,9 1.836.000
* 56,2 2.864.000
0,1 31,0 370.000
* 59,9 2.494.000

CRI{ANA-MARAM.
Urban
Rural

BANAT
Urban
Rural

TRANSILVANIA
Urban
Rural

BUC0VINA
Urban
Rural

BASARABIA
Urban
Rural

DOBROGEA
Urban
Rural
811.000
193.000
618.000

0,3 44,2
1,0 52,3
* 41,6

OLTENIA
Urban
Rural

0,2 97,5 1.519.000
1,0 91,7
198.000
* 98,4 1.321.000

0,2
1,5
*

ROMÂNIA
Urban
RuraI

4,1 7,9 71,9 18.053.000
5,3 11,2 58,6 3.632.000
3,8 7,1 75,3 14.421.000

* 11,0 12,3 2,8
* 5,2 27,1 0,8
* 11,8 10,1 3,1

*
0,1
*

0,1
0,3
*

*
0,2
*

*
0,4
*

Ruteni, Ucr.

*
*
*

2,7 18,5
1,7 13,5
3,0 20,1

1,4 0,9
2,1 0,9
1,2 0,9

1,9
1,2
2,1

*
*
*

0,1 *
0,5 0,1
*
*

0,3
0,8
0,1

*
*
*

Ru[i

3,2 2,3
1,5 3,4
3,7 2,0

Germani

0,3
0,3
0,3

Unguri

0,3 0,3 2,0
0,7 0,2 1,2
0,2 0,3 2,2

Români

*
*
*

Totalul
locuitorilor

0,1` 4,0
0,6 13,6
* 1,6

PROVINCII

*
*
*

*
0,2
*

*
*
*

1,8
1,5
1,9

*
0,5
*

Nedeclara]i
*
*
*

1,5
2,2
1,4

Alte neamuri

Turci

*
*
*

-------

1,5 0,6
1,1 0,3
1,5 0,7

*
*
---

}igani

Armeni
*
0,4
*

0,1
*
0,1

G\g\uzi

0,3
0,6
0,2

Albanezi

0,9
0,8
0,9

T\tari

*
*
*

C. Structura etnic\ pe provincii [i tipuri de localit\]i (1930)

Decretul-lege privind reforma electoral\ (14/27 noiembrie 1918)
Art. 1. — To]i cet\]enii români majori, vor alege prin vot ob[tesc obligatoriu, egal, direct [i
secret [i pe baza reprezent\rii propor]ionale, un num\r de deputa]i propor]ional cu popula]ia.
Art. 2. — Alegerea se va face pe circumscrip]ii electorale.
Fiecare jude] va forma o circumscrip]ie electoral\ [i va alege câte un deputat la fiecare
num\r de 30.000 locuitori [i la frac]iunea suplimentar\ superioar\ num\rului de 20 000
locuitori […]
Art. 3. — Senatul se va compune din senatori ale[i [i din senatori de drept.
Art. 4. — To]i cet\]enii români de la vârsta de 40 de ani împlini]i vor alege pe
circumscrip]iile electorale stabilite la art. 2. un senator la fiecare num\r de 70 000 locuitori [i
la frac]iunea suplimentar\ superioar\ num\rului de 47 000 locuitori […]
Art. 6. — În fiecare Universitate, profesorul [i agrega]ii titulari vor alege, din sânul lor, un
senator.
Art. 7. — Vor fi de drept membri ai Senatului:
a) Mo[tenitorul Tronului la vârsta de 18 ani împlini]i; îns\, el nu va avea vot deliberativ
decât la vârsta de 25 ani împlini]i;
b) Mitropoli]ii [i episcopii eparhio]i.
Art. 8. — Pentru a fi ales în Adunarea Deputa]ilor se cere:
a) A fi cet\]ean român;
b) A avea exerci]iul drepturilor civile [i politice;
c) A avea vârsta de 25 ani împlini]i;
d) A avea domiciliul real în România.
Art. 9. — Pentru a fi ales în Senat se cere:
a) A fi cet\]ean român;
b) A avea exerci]iul drepturilor civile [i politice;
c) A avea vârsta de 40 împlini]i;
d) A avea domiciliul real în România.
Art. 10. – Sunt incapabili de a fi aleg\tori sau ale[i acei in[i pu[i sub interdic]iune sau
consiliu judiciar, precum [i cei în stare de faliment declara]i [i nereabilita]i.[…].
(„Monitorul oficial“ nr. 191 din 16/29 noiembrie 1918)
Constitu]ia din 1923 — Puterile statului
Titlul III
Despre puterile statului
[…] Art. 33. Toate puterile statului eman\ de la na]iune, care nu le poate exercita decât
numai prin delega]iune [i dup\ principiile [i regulile a[ezate în Constitu]iunea de fa]\.
Art. 34. Puterea legislativ\ se exercit\ colectiv de c\tre rege [i reprezenta]iunea na]ional\.
Reprezenta]iunea na]ional\ se împarte în dou\ Adun\ri:
Senatul [i Adunarea deputa]ilor.
Orice lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterii legiuitoare.
Nici o lege nu poate fi supus\ sanc]iunii regale decât dup\ ce se va fi discutat [i votat liber
de majoritatea ambelor Adun\ri.
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Art. 35. Ini]ierea legilor este dat\ fiec\ruia din cele trei ramuri ale puterii legislative.
Totu[i orice lege relativ\ la veniturile [i cheltuielile statului sau la contingentul armatei
trebuie s\ ie votat\ mai întâi de Adunarea deputa]ilor.
Art. 36. Interpreta]iunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea
legiuitoare.
Art. 37. Promulgarea legilor, votate de ambele Adun\ri, se va face prin îngrijirea
Ministerului Justi]iei, care va p\stra unul din originalele legilor votate, iar al doilea original se
p\streaz\ de Arhivele Statului.
Ministerul Justi]iei este [i p\str\torul marelui Sigiliu al statului. […]
Art. 39. Puterea executiv\ este încredin]at\ regelui, care o exercit\ în modul regulat prin
Constitu]iune.
Art. 40 Puterea judec\toreasc\ se exercit\ de organele ei.
Hot\rârile lor se pronun]\ în virtutea legii [i se execut\ în numele regelui. […]
(„Monitorul oficial“ nr. 282, din 29 martie 1923)
Declara]ia Partidului Na]ional [i a Partidul }\r\nesc cu privire la adoptarea
Constitu]iei (29 martie 1923)
Partidul na]ional [i Partidul }\r\nesc, luând act de încercarea Adun\rii, ie[it\ din lovitura
de stat furt [i fraud\, de a uzurpa drepturile fundamentale ale na]iunii, singura chemat\
s\-[i dea pactul fundamental, declar\:
Consider\ acest act abuziv ca o eman]iune a concep]iei absolutiste a puterii executive, f\r\
consultarea voin]ei na]ionale.
Actualele Adun\ri, cu toate c\ întreaga opozi]ie le-a contestat orice îndrept\]ire legal\ de
a da ]\rii Constitu]ia [i întreaga na]iune [i-a ridicat glasul de protest, excluzând samavolnic o
mare parte din deputa]ii adev\rat reprezentan]i ai na]iunii, declarând starea de asediu [i
suprimând libert\]ile cet\]ene[ti, au discutat [i votat un pretins pact fundamental sub
protec]ia for]ei brutale a mitralierelor [i baionetelor.
Farsa discu]iilor din incinta camerei a dovedit c\ ast\zi guvernul, împreun\ cu Adun\rile
numite de el, sunt complet izolate de con[tiin]a vie [i cinstit\ a na]iunii.
Pentru ca cinismul s\ nu mai aib\ nici o limit\, guvernul actual, c\lcându-[i jur\mântul s\u,
se pune nu numai sub scutul baionetelor, ci sub scutul autorit\]ii legale.
Prin acest act al s\u, guvernul provoac\ un conflict deschis între rege [i na]iune, menit s\
arunce ]ara în lupte sfâ[ietoare, r\sturnând ordinea de drept [i s\pând temeliile consolid\rii
na]ionale.
Partidul Na]ional [i Partidul }\r\nesc ridic\ din nou glasul lor de protest în fa]a ]\rii [i
p\trunse de misiunea încredin]at\ lor de ]ar\, de a ap\ra cu toat\ hot\rârea drepturile
na]iunii, consider\ aceast\ Constitu]ie f\r\ putere de a lega voin]a cet\]enilor, f\r\ putere de
lege [i de drept nul\!
Ceea ce s-a n\scut la ad\postul baionetelor nu va putea tr\i decât prin baionete.
(Dezbaterile Adun\rii Na]ionale Constituante, nr. 61, [edin]a din 29 martie 1923, p. 1772)
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Nota Bene: De remarcat patima disputelor politice. Pe de alt\ parte `ns\, ulterior Partidul Na]ional}\r\nesc, rezultat din fuziunea celor dou\ partide ce semnau declara]ia de mai sus, a devenit un
consecvent ap\r\tor al Constitu]iei din 1923.

Lege pentru unificarea administrativ\ (14 iunie 1925)
Titlul I
Împ\r]irea teritoriului Regatului. Autorit\]ile administrative [i elective locale. Autorit\]i de
control.
Art. 1. Teritoriul României se împarte din punct de vedere administrativ în jude]e, [i
jude]ele în comune.
Art. 2. Comunele sunt: rurale [i urbane
Art. 9. Comuna [i jude]ul sunt persoane juridice.
Ele au deplin\ capacitate pentru tot ce prive[te ini]iativa [i administrarea intereselor locale,
exercit\ aceste atribu]iuni în limitele legilor [i suport\ sarcinile aferente.
Nici o cheltuial\ obligatorie nu se poate pune în sarcina comunelor [i a jude]elor f\r\ a li
se crea [i mijloace pentru acoperire ei.
Art. 10. Comuna [i jude]ul î[i administreaz\ interesele lor locale prin consilii compuse din
consilieri ale[i, de drept [i consilieri femei cooptate obligatoriu în comunele re[edin]e de jude],
facultativ în celelalte comune urbane.
Aceste consilii sunt datoare s\ execute [i m\surile de interes general ordonate de
autoritatea central\ în limitele competi]iei sale legale.
Art. 11. Primarul este capul administra]iei comunale. El execut\ toate hot\rârile consiliului
[i ale delega]iei permanente comunale [i împreun\ cu aceasta supravegheaz\ mersul
administra]iei comunale.
Prefectul este capul administra]iei jude]ene.
În aceast\ calitate, execut\ toate hot\rârile consiliului [i ale delega]iei jude]ene [i
împreun\ cu aceasta controleaz\ administra]ia jude]ean\, precum [i aceea a comunelor din
jude], afar\ de municipii.
Art. 12. Deciziunile consiliilor comunale [i jude]ene nu pot fi suspendate sau anulate,
decât în cazurile cu formele [i garan]iile în prezenta lege.
Art. 13. Ministrul de interne îndrumeaz\, coordoneaz\ [i controleaz\ activitatea
comunelor [i jude]elor, punând-o în armonie cu interesele generale ale statului. El este ajutat
de un consiliu administrativ superior.
O lege special\ va determina alc\tuirea, atribu]iunile [i modul de func]ionare al acestui
consiliu.
Art. 14. Prefectul este reprezentantul puterii centrale în întreg jude]ul.
El î[i exercit\ atribu]iunile sale, fie direct, fie prin subprefect, pretori, poli]ai [i notari.
Prefec]ii, subprefec]ii, pretorii, poli]aii [i notarii sunt datori s\ dea concursul lor pentru
executarea hot\rârilor consiliilor comunale [i jude]ene, precum [i ale delega]iilor permanente.
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Art. 15. Ministrul de Interne poate îns\rcina cu controlul [i inspectarea administra]iilor
locale, precum [i a activit\]ii celorlal]i reprezentan]i ai s\i, pe membrii consiliului administrative superior [i pe inspectorii generali administratori.
Art. 16. Toate comunele unui jude] stau în leg\tur\ direct\ din punct de vedere
administrative cu autorit\]ile jude]ene, afar\ de municipii, care stau în leg\tur\ direct\ cu
Ministerul de Interne.
Jude]ul de asemenea st\ în leg\tur\ direct\ cu Ministerul de Interne din punct de vedere
administrative.
(Hamangiu, XI–XII, p. 338–403)
Legea pentru reprimarea unor infrac]iuni contra lini[tii publice (19 decembrie 1924)
1. Simplul fapt al asocierii în scopul de a prepara, sau de a executa crime în contra
persoanelor sau propriet\]ilor, oricare ar fi durata asocia]iei, sau num\rul membrilor ei,
precum [i orice în]elegere stabilit\ în acela[i scop constituie un delict în contra lini[tii publice
[i se va pedepsi cu închisoare de la 5–10 ani, cu amend\ de la 10 000–100 000 lei [i cu
interdic]iunea corec]ional\. […]
7. Se va pedepsi cu închisoare de la 2–5 ani, cu amend\ de la 2000–10 000 lei [i cu
interdic]iune corec]ional\ to]i acei care prin discursuri, cuvânt\ri, strig\ri, cântece sedi]ioase,
sau amenin]\ri rostite în public, prin viu grai, vor fi provocat direct la comiterea unei fapte
calificate crim\. […]
8. Pedepsele prev\zute în articolul precedent [i dup\ deosebirile acolo stabilite, se vor
aplica [i acelora care personal vor fi provocat direct la comiterea unei infrac]iuni calificat\
crim\ sau delict, prin r\spândirea în public sau prin expunerea vederii publice, de: scrieri de
orice fel, ziare, coresponden]e, gravuri, desene, afi[e, embleme, imprimate clandestine, filme,
anun]uri luminoase sau alte asemenea. […]
11. Se consider\ ca delict [i se pedepse[te cu închisoare corec]ional\ de la 5–10 ani, cu
amend\ de la 10 000–100 000 lei [i cu interdic]iunea corec]ional\;
a) Faptul de a intra în leg\tur\ cu vreo persoan\ sau asocia]iunea din str\in\tate în
scopul de a primi instruc]iuni sau ajutoare de orice fel pentru preg\tirea revolu]iunii
comuniste;
b) Faptul de a lucra, prin mijloacele teroriste, la schimbarea ordinei sociale [i politice din
România;
c) Faptul de a ajuta cu [tiin]\ în orice mod o asocia]iune din str\in\tate care ar avea de
scop s\ lupte prin mijloacele de sub litera b, contra institu]iunilor [i ordinei de stat în România;
[…].
(Arhivele na]ionale Istorice Centrale. Fond Ministerul Propagandei Na]ionale — Studii [i
Documente. Dos 1/1924–1927, f. 1–9)
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Disfunc]iile regimului democratic din România interbelic\ — analiza politologului Mattei Dogan
În Parlamentul Românesc n-a existat o majoritate [i o minoritate care s\ fi colaborat
împreun\, ci întotdeauna a existat câte o majoritate guvernamental\ covâr[itoare care
reducea la neputin]\ opozi]ia. Aceast\ majoritate guvernamental\ din Parlament era format\
de unul din cele dou\ partide de guvern\mânt care veneau alternativ la conducerea ]\rii [i la
organizarea alegerilor parlamentare. Din cauza acestei alternan]e a celor dou\ partide de
guvern\mânt în minoritate neputincioas\ apoi în majoritate covâr[itoare guvernamental\,
apoi iar în opozi]ie neputincioas\ [.a.m.d. func]iunea principiului majoritar într-un mecanism
democratic parlamentar a fost ignorat\. […]
În Parlamentul Românesc majoritatea guvernamental\ nu a colaborat cu opozi]ia cu toate
c\ cele dou\ partide de guvern\mânt nu au avut programe atât de diferite, încât o
colaborare între ele s\ fi fost imposibil\. Dar mai mult, aceast\ majoritate guvernamental\ din
Parlament nu reprezenta — dup\ cum s-a ar\tat —, majoritatea corpului electoral. O minoritate a corpului electoral reprezentat\ în Parlament printr-o covâr[itoare majoritatea, avea prin
intermediul exerci]iului guvern\rii, o putere dictatorial\ în }ar\. Majoritatea guvernamental\
alterna în Parlament, cu o alt\ majoritate guvernamental\, care de asemenea nu în]elegea
s\ colaboreze cu opozi]ia [i care de asemenea nu reprezenta decât o minoritate a corpului
electoral. Cu toate acestea nu este vorba de un regim dictatorial propriu-zis, fiindc\ totu[i se
proceda la consultarea corpului electoral, o consultare silnic\ [i formal\ a unui corp electoral
nematurizat politice[te, dar totu[i o consultare, [i dup\ cum s-a ar\tat mai sus, întreaga
putere public\ a Statului fiind exercitat\ în mod exclusiv de guvern/, înseamn\ c\ avem de a
face nu cu o alternan]\ electoral\ a dou\ partide politice, nici cu o dictatur\ alternativ\ a
dou\ partide, ci cu o alternan]\ guvernamental\ a dou\ partide care se succed la guvern
printr-o rota]ie regulat\.
Cum aceast\ practic\ de rota]ie guvernamental\ dateaz\ de la începuturile regimului
parlamentar în România, putem spune c\ ne afl\m în fa]a unui sistem politic care ar putea fi
caracterizat, ca fiind o rotativ\ guvernamental\ în form\ parlamentar\. În lumina cifrelor de
mai sus nu se poate sus]ine c\ în România în perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale a
existat un autentic regim democratic.
(Mattei Dogan, Analiza statistic\ a „Democra]iei Parlamentare“ din România, Bucure[ti,
1946, p. 108–109)
Ideologii [i programe politice
A. Actul de constituire a Ligii Poporului (3/16 aprilie 1918)
Subsemna]ii, având în vedere situa]ia de ast\zi a ]\rii, care necesit\ o nou\ îndrumare a
na]iunii, declar\m a ne constitui într-o organizare de ac]iune cu numele de „Liga Poporului“,
sub pre[edin]ia d-lui general Averescu, pentru realizarea urm\toarelor puncte:
1. Intrarea de fapt în via]a constitu]ional\, prin aplicarea nef\]arnic\ a art. 31 din
Constitu]ie, care gl\suie[te: „Toate puterile statului eman\ de la na]iune, care nu se pot
exercita decât numai prin delega]iune [i dup\ principiile [i regulile a[ezate în Constitu]ia de
fa]\“.
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2. Stabilirea r\spunderilor pentru abuzurile [i gre[elile comise în conducerea intereselor
]\rii [i care au fost cauza nenorocirilor actuale.
3. Reforma agrar\, cu trecerea p\mânturilor expropriate ast\zi numai în principiu, în
st\pânirea efectiv\ [i imediat\ a s\tenilor prin mijlocirea ob[tilor s\te[ti; reforma electoral\,
prin vot universal, direct secret [i obligatoriu, cu reprezentarea minorit\]ilor, întrucât aceasta
nu va stânjeni manifestarea liber\ a individualit\]ilor politice; descentralizarea administrativ\.
Legându-ne pentru realizarea acestor puncte nu în]elegem a m\rgini libertatea de ac]iune
a grup\rilor politice care alc\tuiesc Liga.
Ia[i, 3 aprilie 1918
(Constantin Argetoianu, Memorii, vol. V, edi]ie [i indice de Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, Bucure[ti, 1995, p. 300–301)
B. Procesul verbal de constituire a Partidului }\r\nesc (5/18 decembrie 1918)
1) Declar\m c\ fa]\ de începuturile f\cute în unele jude]e din ]ar\, ne constituim în Partid
}\r\nesc.
În]elegem prin Partid }\r\nesc, un partid nou cu structur\ social\ ]\r\neasc\ — ]\r\nimea
organizat\ politice[te.
Cu program care s\ fie expresia nevoilor ei v\zute în lumina timpului [i potrivit cerin]elor
neamului românesc unit. Partid nou cu moravuri noi politice, care nu exclude, ci, din contr\,
solicit\ colaborarea cu muncitorii ora[elor [i cheam\ la conducere pe intelectualii
neînregimenta]i în vechile partide oligarhice.
Numele definitiv al partidului se va da de congresul alc\tuit din toate aceste elemente.
2) Partidul ]\r\nesc îl socotim necesar [i la timp.
a) Ca singurul instrument politic, care garanteaz\ ]\r\nimii împlinirea întreag\ [i
nef\]arnic\ a tuturor nevoilor ei materiale [i suflete[ti, participând direct [i activ la rezolvarea
acestor nevoi ob[te[ti.
b) Ca mijloc de a o feri pe de o parte de bol[evism, pe de alta de soarta de zestre
guvernamental\, ce vor s\-i p\streze partidele boiere[ti.
c) Ca mijloc de a m\ri încrederea ]\r\nimii române din ]\rile surori unite în România în care
v\d pericolul domniei boiere[ti.
d) Ca o garan]ie a grabnicei [i sigurei cur\]iri a moravurilor rele adânc înr\d\cinate în
partidele politice.
3) Programul partidului va cuprinde în mod firesc realizarea integral\ a aspira]iilor [i
nevoilor ]\r\nimii române.
1) Intrarea tuturor mo[iilor în mâinile ]\ranilor care le muncesc, pe pre]uri care s\ le
înlesneasc\, iar nu s\ le îngreuieze înstr\inarea lor.
2) Restabilirea vechilor drepturi ale ]\ranilor la p\duri [i izlazuri.
3) Subsolul proprietatea statului: Adic\, toate minele, de orice fel, c\rbuni, sare, p\cur\ s\
fie ale statului.
4) Reforma administrativ\, plecând de la autonomie a comunei rurale cu buget suficient
[i neciuntit de stat [i continuând cu plasa, jude]ul [i provincia ca unit\]i administrative
autonome.
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5) Intensificarea mijloacelor de p\trundere a culturii în popor, prin crearea de a[ez\minte
culturale [i de petrecere, conduse de elemente bine alese [i bine pl\tite.
6) Reforma impozitelor cu a[ezarea d\rilor potrivit cu averea fiec\ruia.
7) Descentralizarea cooperativ\ (Coopera]ia liber\ cu control de stat).
8) Autonomia bisericii.
9) Înlocuirea jandarmeriei.
10) Reforma serviciului sanitar.
11) Legea pentru justificarea averilor func]ionarilor publici — [i a celor f\cute în cursul
r\zboiului.
Bucure[ti, 5 decembrie 1919
(„}ara nou\“ din 29 iunie 1919)
C. Programul Partidului Na]ional Liberal (1922)
[…] Vom închina toate puterile noastre consolid\rii Unit\]ii Na]ionale.
Vom da României întregite Constitu]ia a[teptat\.
Vom face o politic\ de dreptate social\, asigurând astfel democra]iei s\n\toase lini[tea
necesar\ pentru a dezvolta roadele dobândite prin sufragiul universal.
Vom des\vâr[i pentru ]\rani aplicarea reformei agrare [i vom veghea la îmbun\t\]irea
st\rii lor materiale, culturale [i morale.
Ne vom str\dui s\ îmbun\t\]im soarta muncitorimii de la ora[e [i s\ o înzestr\m cu
legiuirile cerute de net\g\duitele ei nevoi.
Nu vom cru]a nimic pentru a reda ]\rii situa]ia financiar\ la care are dreptul potrivit
bog\]iilor [i tradi]iilor ei.
Vom pune cap\t risipei banului public prin economii [i vom c\uta s\ restabilim echilibrul
bugetar prin revizuirea complet\ a impozitelor ce s-au pus acum în urm\.
Vom sc\dea [i desfiin]a impozitele ce nu erau cu adev\rat cerute de nevoile statului.
Vom urma o politic\ economic\ care s\ îng\duiasc\ sporirea produc]iei [i s\ înlesneasc\
exportul ei, aducând astfel prop\[irea întregii economii na]ionale [i prin aceasta ieftinirea
traiului.
Toate silin]ele noastre vor fi îndreptate spre o bun\ [i cinstit\ administra]ie. Statul, jude]ele
[i comunele trebuiesc administrate cu grij\ [i spre folosul ob[tesc.
Vom lua m\suri energice împotriva tuturor abuzurilor s\vâr[ite care au adus ]\rii atâtea
pagube de ordin material [i moral.
Vom asigura tuturor cet\]enilor României Mari, de orice ras\, limb\ [i confesiune ar fi ei,
drepturile culturale [i religioase ce li se cuvin.
În sfâr[it, vom c\uta, prin înt\rirea situa]iei interne [i printr-o politic\ extern\ de pace [i de
demnitate, s\ restabilim prestigiul României în afar\.
(Documente 1918–1944, p. 307)
D. Programul Partidului Na]ional-}\r\nesc (1926)
VII. Programul economic
[…] Se va urm\ri sporirea produc]iei ]\rii prin normalizarea condi]iilor de func]ionare a
vie]ii economice a[ezate pe temeliile ei naturale.
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Produc]ia principal\ a ]\rii fiind agricultura, interesele prop\[irii acesteia nu vor fi
subordonate intereselor unui industrialism for]at [i artificial […]
PROTEC}IA PROPRIETA}II }|R|NE{TI {I RIDICAREA PRODUC}IEI AGRICOLE
Se va legifera un cod sistematic, în care vor fi luate toate m\surile necesare pentru cea mai
larg\ protec]ie a propriet\]ii ]\r\ne[ti [i, în general, pentru ridicare produc]iei agricole.
Prin aceast\ codificare agricol\ se va asigura libertatea circula]iei p\mântului ]\r\nesc —
dup\ o epoc\ de tranzi]ii [i protec]ii — în scop de selec]ionare natural\ a cultivatorilor serio[i.
Se va împiedica de o parte pulverizarea, iar pe de alt\ parte acumularea din nou a
propriet\]ilor rurale.
Se va organiza un credit rural […].
Se va organiza via]a cooperativ\ atât în scopul valorific\rii produselor agricole, cât [i
pentru procurarea ma[inilor, instrumentelor [i tuturor uneltelor necesare gospod\riilor
agricole, având la baz\ autonomia lor.
Se va organiza serviciul de stat menit s\ îngrijeasc\, prin ferme modele [i alte stabilimente,
nobilitarea semin]elor [i îmbun\t\]irea rasei vitelor. […]
XI. Colaborarea Capitalurilor Str\ine
Pentru refacerea utilajului economic, ca [i pentru punerea în valoare a unora dintre
bog\]iile ]\rii este nevoie de capital str\in.
Pentru atragerea capitalurilor str\ine în scopul fecund\rii bog\]iei na]ionale se cer anumite
condi]ii, care au lipsit în perioada de dup\ r\zboi [i anume: stabilirea unei ordine interne
constitu]ionale [i a unui regim de legalitate des\vâr[it; egalitatea de tratament a capitalurilor
str\ine ca [i a capitalurilor române[ti în fa]a legii [i administra]iei; statornicia regimului
economic legal [i respectare strict\ a contractelor încheiate în marginile legale c\tre stat [i
particulari.
XII. Politica Muncitoreasc\
Punctul de plecare al politicii muncitore[ti va fi recunoa[terea sincer\ a asocia]iilor
profesionale (sindicatelor), investirea lor cu personalitate juridic\ [i decretarea lor ca organe
de mijlocire în raporturile dintre munc\ [i capital Institu]ii de împ\ciuire [i arbitraj [i camere
de munc\ vor înlesni dezvoltarea raporturilor normale între munc\ [i capital. […].
Organizarea unui sistem complet de asigur\ri muncitore[ti împotriva bolilor, accidentelor,
invalidit\]ii [i b\trâne]ii pe baza unor institu]ii autonome [i cu colaborarea muncitorilor,
patronilor [i statului. […].
(Doctrina ]\r\nist\ în România. Antologie de texte. Editura Noua Alternativ\, Bucure[ti,
1994, p. 113–122)
{tefan Zeletin, Neoliberalismul român: liberalism [i liberali (1927)
De la r\zboi încoace se vorbe[te necontenit [i la noi despre „criza partidului na]ional
liberal“. Atingând aceast\ chestiune, noi vom face de la început o hot\rât\ deosebire între
liberalismul roman [i partidul liberal român. {tim cât este de înr\d\cinat\ azi eroarea de a
identifica unul cu altul ace[ti doi factori de evolu]ie. Ne vom feri îns\ de a c\dea victim\ unei
asemenea în[el\ciuni. În adev\r, liberalismul este procesul de evolu]ie economico-social\ din
care s-a pl\m\dit România modern\; liberalii sunt oameni care s-au pus de la început în
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slujba acestui proces; ei l-au reprezentat de-a lungul vremurilor cu mai mult\ sau mai pu]in\
pricepere, dup\ toanele cu care z\misle[te mama natur\ genera]iile omene[ti. […].
Astfel, liberalismul român trebuie privit ca un curent obiectiv, cristalizat în îns\[i structura
noastr\ social\. Acest curent, care alc\tuie[te m\duva societ\]ii noastre actuale, este mai larg
decât gruparea politic\ liberal\.
Cineva poate fi lupt\tor credincios al liberalismului, totu[i stând departe de partidul
liberal; în acest caz, el împ\rt\[e[te ideea liberal\, dar nu aprob\ felul cum în]elege s-o
reprezinte partidul ce acest nume. Mai mult înc\: pot s\ existe [i alte grup\ri politice liberale
al\turarea de partidul na]ional liberal.
Astfel, partidul na]ional ardelean este — sau era — o grupare regional\ de interes
burghezo-liberale. Partidul poporului s-a dovedit iar\[i, în timpul guvern\rii sale, un hot\rât
reprezentant al ideii liberale.
În ceea ce prive[te ]ara noastr\, partidul clasic al liberalismului este [i r\mâne actualul
partid na]ional liberal. C\ci acesta are în fa]a istoriei meritul de a fi în]eles de la început
interesele liberalismului [i a se fi pus cu vigoare în slujba lor. Via]a acestui partid se confund\
cu însu[i procesul de na[tere a statului român modern; o glorioas\ tradi]ie îi st\ la spate, ceea
ce l\mure[te t\ria sa de azi, pe care to]i sunt sili]i s\ i-o recunoasc\. Al\turi de partidul
liberal, grup\rile liberale mai târziu venite sunt osândite a r\mâne într-o stare de [ubrezime,
c\ci un piedestal capitalist de aceea[i însemn\tate nu se poate improviza peste noapte; el e
produsul lent al unei întregi evolu]ii istorice.
({tefan Zeletin, Neoliberalismul român: liberalism [i liberali, Editura Scripta, Bucure[ti,
1992, p. 85–94)
Începuturile revistei „Gândirea“ (1920–1923) — amintirile lui Lucian Blaga
Suntem acum în luna martie 1940, adic\ 20 de ani mai târziu:
În toamna anului 1920 am stat vreo câteva s\pt\mâni împreun\ la Viena, unde Nichifor
Crainic venise cu Alecu Busuioceanu, tân\r critic literar pe atunci, str\lucit istoric al artelor mai
apoi. Amândoi voiau s\ înve]e nem]e[te [i s\ cunoasc\ mai de aproape o cultur\, de la care
în acord cu ceea ce p\rea s\ dovedeasc\ evolu]ia literaturii noastre, ei a[teptau o desm\rginire
a experien]ei lor spirituale. Am regretat totdeauna c\ timpul petrecut împreun\ la Viena a fost
a[a de scurt, c\ci am fi putut s\ ne confrunt\m cu mai mult câ[tig impresiile. Dup\ trecerea
doctoratului eu m\ legasem îns\ s\ m\ întorc la Cluj, unde în timpul verii intrasem cu Cezar
Petrescu, cu Adrian Maniu, cu Gib.I. Mih\iescu, cu Eugen Filoti, în redac]ia ziarului „Voin]a“,
[i unde începeau s\ mijeasc\ întâiele planuri ale „Gândirii“. De la Viena, timp de doi ani,
Crainic îmi scria intermitent despre necazurile lui (trebuia s\ munceasc\ din greu pentru a
putea s\ aib\ pâinea de a doua zi), [i despre literatura german\ pe care o luase cu asalt,
izbutind în scurt timp s-o cunoasc\ atât de bine, încât m\ informa [i asupra celor mai noi
apari]ii.
În 1921 ap\ru „Gândirea“, foarte tinereasc\ la început, ca un buchet de tendin]i
centrifuge, [i aproape ostentativ f\r\ de program. Revista era pia]a de întâlnire a tinerelor
talente, o manifestare cele mai adesea c\ut\toare, incert\, dar cu s\n\tatea pestri]\ a
prim\verii în ea, o manifestare real\ dar f\r\ de manifeste. Nimenea nu putea s\ spere c\
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revista va deveni, ceea ce avea s\ devin\ în adev\r. St\pânea în paginile ei, la început, o
atmosfer\ de colectivitate întemeiat\ de prietenie în primul rând, iar nu pe o ideologie. Uneori
pe la redac]ie (camera lui Cezar) mai izbucneau dintr-un nimic [i neîn]elegeri, care sucombau
repede în explozii de amici]ie. Vreau s\ notez c\ între Cluj [i Viena coresponden]a circula
destul de asidu\. Cezar ne citea scrisorile primite de la Nichifor, care st\ruia asupra
necesit\]ilor unor directive [i ne certa cumplit când ie[eam prea mult din f\ga[ele bunului
sim]. Crainic venea cu un concept adâncit al „tradi]iei“. În timpul acela publicam poemul
„Zamolxe“ (1921), cu care inten]ionam s\ ancorez în crea]ia mitic\, etnic\.
Nu inten]ionez deloc s\ fac aici un istoric al revistei „Gândirea“. Cunosc îns\ cititori de ai
revistei, care repro[eaz\ lui Crainic c\ ideologia „Gândirii“ a fost îndrumat\ cu prea mult\
stricte]e pe linia unui spiritualism ortodox. S\ mi se încuviin]eze s\ dau o replic\. Nu vreau [i
nici nu pot s\-mi închipui c\ o colaborare atât de îndelungat\ [i de harnic\ ca a
subsemnatului a fost doar tolerat\ în paginile acestei reviste. Din parte-mi n-am de ce s\ m\
plâng, c\ci Nichifor Crainic, care, având întru totul în mâinile sale conducerea revistei, a
îndrumat-o realmente de sub zodia unui spiritualism dogmatic, n-a [ov\it niciodat\ s\-mi publice nici poezia, nici dramele [i mai ales studiile filosofice, de multe ori foarte eterodoxe.
(E. Pintea, Gândirea. Antologie literar\, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 425–426)
Dezbaterea asupra problemei specificului na]ional românesc
A. Ortodoxism [i anti-europenism — Nichifor Crainic, Sensul tradi]iei
[…] Romanticii afirmau poporul [i legenda na]ional\; „intelectuali[tii“ t\g\duiesc poporul
[i î[i fac din legenda latinist\ argumentul anex\rii lor la cultura francez\. Ceea ce ei numesc
europenism, nu e decât fran]uzism; ceea ce ei numesc intelectualism [i ra]ionalism, nu e decât
adaptarea la o anumit\ direc]ie din cultura francez\ [i totdeodat\ abdicarea de la
autohtonism. […]
Dac\ menirea poporului românesc este aceea de a crea o cultur\ dup\ chipul [i
asem\narea lui, afirma]ia aceasta implic\ [i solu]ia unei orient\ri. Cine preconizeaz\
orientarea spre Occident roste[te un non-sens. Orientarea cuprinde în sine cuvântul Orient [i
înseamn\ îndreptarea spre Orient, dup\ Orient. Altarele se a[eaz\ spre Orient, icoanele
c\minului se a[eaz\ pe peretele dinspre Orient, ]\ranul când se închin\ pe câmp se întoarce
spre Orient. Zicala spune pretutindeni c\ lumina vine de la R\s\rit. {i cum noi ne afl\m
geografic în Orient [i cum, prin religia ortodox\, de]inem adev\rul luminii r\s\ritene,
orientarea noastr\ nu poate fi decât spre Orient, adic\ spre noi în[ine, spre ceea ce suntem
prin mo[tenirea de care ne-am învrednicit.
Mo[tenim un p\mânt r\s\ritean, mo[tenim p\rin]i cre[tini — soarta noastr\ se cuprinde în
aceste date geo-antropologice. […] Pe linia acestei directive a tradi]iei autohtone „Gândirea“
mo[tene[te „Sem\n\torul“. Dou\ idei principale se desfac din mi[carea sem\n\torist\: ideea
istoric\ [i ideea folkloric\. Genialul animator al mi[c\rii îi prescria un scop precis fa]\ de care
nu admitea discu]ie: unitatea politic\ a românilor. […]
Acelui care va scrie o filozofie a istoriei noastre, ortodoxia îi va da cheia în]elesului acestei
istorii. […].
(Chimet, IV, p.169–179)
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B. Critica ortodoxismului [i ap\rarea europenismului — preciz\rile publicate de
Mihai Ralea în revista „Kalende“ (1929)
Preciz\ri
Intelectualism, ortodoxism, misticism: cuvinte [i formule noi pentru realit\]i vechi. Acum
dup\ r\zboi vechea disput\ se formuleaz\ între ortodoxism tradi]ionalist [i europenism progresiv. Defini]ia fenomenului specific românesc nu st\, la noi, în trecut. N-o putem g\si pe
calea tradi]ionalismului. Suntem cu to]ii de acord c\ n-am tr\it înc\ momentul na]ional
culminant, c\ trecutul nostru e impur [i înstr\inat [i c\ a[tept\m realizarea noastr\ sufleteasc\
integral\ de la viitor. Românismul, adic\ ceea ce e particular, unic românesc, nu e f\cut, nu e
închegat înc\, ci cu o formul\ bergsonian\, e pe cale de a se face. E înc\ în acea devenire care
se dibuie[te, se caut\ pe sine. […] Numai prin cultivarea formelor superioare suflete[ti, prin
ad\parea la culturile apusului vom crea cultura româneasc\, adic\ instrumentul de percep]ie,
care s\ ne indice, s\ ne spue cine [i ce suntem. Specific na]ional f\r\ con[tiin]\ [i f\r\ ra]iune
nu e posibil. Întâi s\ ne cultiv\m [i pe urm\ ne vom în]elege. Adic\ ne vom în]elege pe m\sur\
ce ne vom crea. Specificitatea na]ional\ e o oper\ de desprindere, iar percep]ia diferen]ierii
nu se poate ob]ine decât prin ra]iune. Începând a fi buni europeni, vom sfâr[i prin a fi buni
români — Românismul se înva]\ prin europenism. […] Suprimând îns\ orice posibilitate de
evolu]ie cultural\, orice tentativ\ de civilizare, scoborându-ne din contra în jos, c\tre faza
instinctului, a animaliz\rii crescânde, a obscurantismului triumf\tor, vom îneca în întuneric
amorf orice veleitate de distinc]iune na]ional\. Misticismul, cu formula lui româneasc\
recent\, ortodoxismul, suprim\ compara]iile paralele, individualiz\rile, contopind totul în
neant.
(Chimet, IV, p. 317–318)
Nae Ionescu v\zut de Emil Cioran
Gabriel Liiceanu: V\ propun s\ vorbim despre un alt personaj care, în epoc\, a marcat
via]a unei întregi genera]ii. Personajul poate cel mai controversat din perioada interbelic\ de
la noi: Nae Ionescu. Cum era? L-a]i avut profesor? Cât\ vreme?
Emil Cioran: Mai mul]i ani, [i l-am cunoscut personal. Mi-am dat seama destul de repede
c\ nu era un om realmente cultivat. Nu avea o forma]ie intelectual\ perfect\ sau vast\. Citise
mult în tinere]e, în Germania, iar cursurile lui se bazau pe ce înmagazinase atunci, îns\ omul
avea un farmec nemaipomenit. Era cuceritor. Interesant era c\ î[i preg\tea cursurile numai pe
jum\tate, pentru ca totodat\ era [i jurnalist [i nu avea timp, din cauza asta improviza mult,
f\cea un mare efort [i gândea chiar în timpul cursului, [i atunci te prindea cu el în elaborarea
asta. Efortul pe care-l f\cea ni se transmitea [i nou\, în a[a fel încât tensiunea era reciproc\.
Intrai cu el într-o problem\ [i avansai o dat\ cu el. Foarte rar întâlne[ti un asemenea
profesor. Reu[ea s\ creeze o colosal\ intimitate în gândire. venea de la jurnal — scria destul
de mult articole în pres\ — [i dintr-o dat\ punea o problem\ metafizic\ sau religioas\. de
multe ori ne întreba chiar pe noi despre ce s\ vorbeasc\ la cursul viitor. La un moment dat —
cred c\ eu i-am dat ideea — a vorbit despre îngeri. Dup\ ce a terminat cursul, m-a luat deoparte [i mi-a spus: „{tii la ce m-am gândit tot timpul când vorbeam despre îngeri? Dac\ s\
accept sau nu s\ devin [eful Poli]iei“. Prin campania pe care o f\cuse, Nae Ionescu avusese
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un rol decisiv la revenirea regelui Carol din exil [i, odat\ reinstalat pe tron, acesta l-a propus
imediat la Interne.
G.L.: La Nae Ionescu a existat o trecere direct\ de la filosofie la politic\ sau erau dou\
lucruri complet separate?
E.C.: Mai degrab\ separate. Era în el o latur\ de aventurier [i îi pl\ceau chestiile tulburi.
Toate contradic]iile balcanice erau întrupate în el.
Pentru un personaj atât de subtil, via]a era un joc prea complex, care nu putea fi
simplificat la nivelul unei singure idei.
G.L.: Pe dumneavoastr\, cei tineri de atunci, v-a influen]at direct în op]iunile politice?
E.C.: Da, evident. Mai cu seam\ pe Eliade. Uita]i cum s-au petrecut lucrurile. La început,
Nae Ionescu era personajul cel mai important dup\ rege, adic\ avea influen]a cea mai mare.
{i la un moment dat, nu [tiu precis din ce cauz\, a rupt cu regele, sau regele a rupt cu el. Din
clipa aceea n-a v\zut decât un singur gând: s\ se r\zbune
A[a se face c\ s-a apucat s\ sus]in\ Garda de Fier. Aceast\ angajare a fost în primul rând
una personal\ [i în al doilea rând una politic\. Cert este c\ ne-a antrenat în aventura lui
personal\, iar jocul lui politic a avut drept ultim mobil r\zbunarea. Nu se putea împ\ca cu
ideea c\ el, care l-a adus pe rege. Singurul lui gând era acuma s\-l sape [i gândul \sta l-a
pierdut, în cele din urm\, l-a lichidat. Ceea ce m\ fascina pe mine era latura lui aventuroas\:
pe de o parte filozof, pe de alta cuceritor, plin de farmec, om de lume, femei, dineuri...
Cheltuia enorm de mul]i bani [i-i lua, f\r\ scrupule, de la indiferent cine. Mi-a spus la un
moment dat: „Iau de la cine îmi d\.“ {i alt\dat\: „N-a[ putea zice c\ iau bani de la un sfânt“
Avea în ele ceva de grec. Era omul care, în fond, nu crede în nimic, reprezentantul unei
civiliza]ii în declin, care practica subtilitatea [i [armul într-o ]ar\ bântuit\ funciar de
primitivitate. A fost neîndoielnic un personaj. Pe lâng\ el, ceilal]i profesori de la facultate
f\ceau figur\ de ]\rani naivi.
(Nae Ionescu în con[tiin]a contemporanilor s\i, Criterion Publishing Co., Bucure[ti, 1998,
p. 116–118)
Consecin]ele nefaste ale na]ionalismului românesc interbelic — critica lui
Eugen Ionescu
România a fost [i este înc\ bolnav\ de na]ionalism. Na]ionalismul a otr\vit toat\ cultura [i
tot sufletul românesc. E cel mai teribil cancer moral [i nu poate fi extirpat decât prin
interven]ia chirurgului. Ca orice cancer îns\, el poate s\ repar\ când nu te mai a[tep]i, în cine
[tie ce alt\ parte a organismului moral. {i sub cine [tie ce form\.
Din pricina na]ionalismului — care e, de fapt, un fel de refulare [i de impoten]\
intelectual\ — cultura româneasc\ nu a putut p\trunde în lumea valorilor universale [i a r\mas
o bolnav\ cultur\ local\. Problema „specificului etnic“, pentru care s-a v\rsat atâta cerneal\
timp de atâtea zeci de ani, a fost, România, o nenorocire tot a[a de mare ca un cutremur
permanent, ca alian]a militar\ cu Germania: a paralizat orice avânt, a împiedicat orice
deschidere, orice ie[ire, orice deta[are, orice liberate, orice via]\ a spiritului.
Tineretul românesc, înv\]at de profesori hido[i, îngu[ti sau r\i, de adev\ra]i satrapi, a fost
ros pân\ la m\duv\ de boala necru]\toare a na]ionalismului românesc, care ajunsese, pe plan
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cultural, s\ fie o organizare a refuzului [i a dispre]ului fa]\ de cele mai nobile înnoiri - era, în
realitate, un reflex burghez de ap\rare împotriva tuturor ideilor sociale înaintate, generoase
ce veneau ori puteau veni în str\in\tate.
Nu e de mirare c\ na]ionalismul cultural românesc era infectat de o moral\ burghez\
stupid\ [i de v\dea a fi o pur\ emana]ie a ceea ce România a dat mai sordid: armata, poli]ia,
magistratura, popimea hapsân\ [i atee. Poetul ]\ran Tudor Arghezi, cel mai român dintre
poe]ii români, era considerat „modernist“, „decadent,“ „neromânesc“ de reprezentan]ii, în
România, ai spiritului burghez interna]ional, dar na]ionalist, pentru c\ Tudor Arghezi sp\rgea
cadrele limbii [i ale expresiei artistice burgheze, ale moralei burgheze, ale autorit\]ilor
burgheze. Litera]i mediocri, cre[tini neautentici pentru c\ burghezi (burghezii [i na]ionali[tii
sunt cei mai mari du[mani ai cre[tinismului, dar l-au neutralizat, f\cându-l burghez, `ncadrându-l cu popii politici) [i al]i jalnici crainici burto[i au propus, în schimb, sau f\cut o literatur\ româneasc\, artificial\ [i fad\, dup\ modelul literar „na]ionalist“ [i „tradi]ionalist“ interna]ional. C\ci adev\rul este urm\torul: nimic nu a fost mai neromânesc, mai ne]\r\nesc,
decât dulceaga literatur\ „tradi]ionalist\“. Dac\ na]ionalismul nu este îns\ românesc (el nu e
nimic altceva decât refuz, nega]ie, sterilitate), nu însemneaz\ c\ nu a invadat [i viciat fundamental spiritul românesc, a[a dup\ cum o boal\ grav\ str\in\ de organism se înr\d\cineaz\
în organism, îi deviaz\ func]iunile, îl distruge.
Desfiin]at\, „ideea“ na]ionalist\ trebuie înlocuit\ cu cea de patrie, ideea mai bogat\, mai
cald\, uman\, rodnic\. Românii trebuie s\ redevin\ din na]ionali[ti, patrio]i.
(Eugen Ionescu, R\zboi cu toat\ lumea, vol. 2, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1992,
p. 269–270)
Întemeierea Legiunii Arhanghelul Mihail (24 iunie 1927) — relatarea lui
Corneliu Zelea Codreanu
[…] În fa]a situa]iei de mai sus, m-am hot\rât s\ nu merg nici cu o tab\r\, nici cu cealalt\.
Nici s\ m\ resemnez, ci s\ încep organizarea tineretului pe r\spunderea mea, dup\ sufletul [i
capul meu [i s\ continui lupta iar nu s\ capitulez.
În mijlocul acestor fr\mânt\ri [i ceasuri de r\scruce ne-am adus aminte de icoana care
ne-a ocrotit în închisoarea V\c\re[ti1.
Ne-am hot\rât s\ strângem rândurile [i s\ continu\m lupta sub protec]ia aceleia[i Sfinte
Icoane. În acest scop, ea a fost adus\ la c\minul nostru din Ia[i, din altarul bisericii Sfântul
Spiridon, unde o l\sasem cu trei ani în urm\.
La aceste gânduri, grupul „V\c\re[ti“ s-a al\turat imediat. Peste câteva zile am convocat
la Ia[i pentru vineri 24 iunie 1927, ora zece seara, în camera mea din str. Florilor nr. 20, pe
V\c\re[teni [i pe pu]inii studen]i care mai r\m\seser\ lega]i de noi.
Într-o condic\, cu câteva minute înainte, scrisesem urm\torul ordin de zi, numerotat cu
nr. 1:
1 În timpul mi[c\rilor studen]e[ti, Corneliu Zelea Codreanu [i ceilal]i membri ai comitetului instituit de Congresul
din august 1923 au fost închi[i timp de [ase luni la V\c\re[ti (o fost\ mân\stire transformat\ în închisoare), pân\
la proces, terminat cu achitarea [i întoarcerea lor în triumf. Acolo, ei se rugau zilnic în biserica închisorii [i au fost
impresiona]i de o icoan\ a Sf. Arhanghel Mihail.
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„Ast\zi, vineri 24 iunie 1927 (Sf. Ion Botez\torul), ora zece seara, se înfiin]eaz\: LEGIUNEA
ARHANGHELUL MIHAIL, sub conducerea mea. S\ vin\ în aceste rânduri cel ce crede
nelimitat. S\ r\mân\ în afar\ cel ce are îndoieli.
Fixez ca [ef al g\rzii de la Icoan\ pe Radu Mironovici“.
Corneliu Z. Codreanu
Aceast\ prim\ [edin]\ a durat un minut, adic\ cât am citit ordinul de mai sus, dup\ care
cei prezen]i s-au retras, r\mânând ca s\ cugete dac\ se simt destul de hot\râ]i [i de tari
suflete[te pentru a p\[i într-o asemenea organiza]ie unde nu era nici un program, singurul
program fiind via]a mea de lupte de pân\ atunci [i a camarazilor mei de închisoare.
(Din luptele tineretului român, 1919–1939. Culegere de texte, Bucure[ti, Editura Funda]iei
Buna Vestire, 1993, p. 51)
Jurnalul Consiliului de Mini[tri privind dizolvarea G\rzii de Fier (9 decembrie
1933)
Consiliul de mini[tri în [edin]a sa din 9 decembrie 1933,
Luând în deliberare referatul d-lor mini[tri de justi]ie [i interne;
Având în vedere c\ în ]ar\ func]ioneaz\ o grupare politic\, denumit\ la început „Legiunea
Arhanghelul Mihail“, iar azi „Garda de Fier“.
Considerând c\ prin programul [i prin ac]iunea sa din ultimul timp, aceast\ grupare
urm\re[te, pe de o parte, schimbarea pe cale revolu]ionar\ a ordinei legale în stat [i pe de
alt\ parte întronarea unui regim social [i politic contrar celui statornicit atât prin Constitu]ie,
cât [i prin tratatele de pace!
Având în vedere c\ dup\ cum se constat\ din referatele d-lor mini[tri de interne [i de
justi]ie, mijloacele de ac]iune ale acestei grup\ri sunt teroarea [i violen]a.
Considerând c\ în acela[i timp executarea lor se face prin forma]iuni de lupt\ înarmate, a
c\ror activitate constituie un izvor permanent de dezordine, dând loc la acte de rebeliune
împotriva autorit\]ilor statului; [i contribuind prin aceasta la crearea unei st\ri de natur\ a
aduce anarhie în ]ar\;
Considerând a[adar, c\ func]ionarea acestei grup\ri constituie o primejdie pentru lini[tea
public\ [i pentru existen]a statului;
În virtutea art. 107, ultim aliniat din Constitu]ie [i a art. 2 al legii din 23 decembrie 1925
hot\r\[te:
Art. I. Gruparea „Arhanghelul Mihail“ ast\zi „Garda de Fier“ este [i r\mâne dizolvat\.
Art. II. Localurile de întrunire ale membrilor acestor grup\ri vor fi închise, iar arhivele [i
orice coresponden]\ vor fi ridicate de autorit\]ile respective, oriunde s-ar g\si.
Art. III. Sunt interzise:
a) Întrebuin]area de semne distinctive, purtarea de uniforme, steaguri [i oricare alte
simboluri sau forme exterioare, prin care s-ar c\uta s\ se exteriorizeze participarea
persoanelor la activitatea zisei grup\ri. […]
(„Monitorul oficial“, nr. 286 bis din 9 decembrie 1933)
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Defilare legionar\ — evocarea lui Eugen Ionescu
Pe strada mea, într-un noiembrie aspru [i sumbru, cete de legionari, înc\rcând toat\ bestialitatea [i întreaga nelimitat\ prostie a omenirii [i a cosmosului, treceau cântând nu [tiu ce
„cântec“ (un fel de r\get) de fier, cu vorbe de fiere [i fier, scuipând fiere [i fier, figuri de fiare
înl\n]uite [i înfierate. Când te uitai la figurile lor, care sem\nau a[a de tare între ele, încât
aveai certitudinea c\ to]i sunt acela[i chip multiplicat, […] aveai impresia grav\ c\ România
este pierdut\ pentru umanitate. Pe m\sur\ ce înaintau, noaptea iadului cobora peste str\zile
ora[ului.
(Eugen Ionescu, R\zboi cu toat\ lumea, vol. 2, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1992, p. 273)
Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu (27/28 noiembrie 1938)
A. Comunicatul parchetului militar (30 noiembrie 1938)
Parchetul militar al Corpului II Armat\ ne informeaz\:
În noaptea de 29–30 noiembrie a.c. s-a f\cut un transfer de condamna]i de la închisoarea
R. S\rat la Bucure[ti–Jilava.
În dreptul p\durii ce corespunde km 30 de pe [oseaua Ploie[ti–Bucure[ti, pe la orele 5,
automobilele au fost atacate cu împu[c\turi de necunoscu]i care au disp\rut [i în acel
moment, transfera]ii, profitând de faptul c\ transportul se f\cea în automobile Brek tip
jandarmi, deschise [i pe timp de noapte [i cea]\ dens\, au s\rit din ma[ini, îndreptându-se cu
v\dit\ inten]ie de a dispare în p\dure.
Jandarmii, dup\ soma]iile legale, au f\cut uz de arm\.
Au fost împu[ca]i:
Corneliu Zelea Codreanu, condamnat la zece ani munc\ silnic\ [i [ase ani interdic]ie.
Constantinescu Nicolae, Caranica Ion, Belimace Doru, autorii asasinatului comis asupra lui
I.Gh. Duca, condamna]i la munc\ silnic\ pe via]\.
Carat\nase Ion, Bozântan Iosif, Curc\ {tefan, Pele Ioan, State Gh. Ioan, Atanasiu Ioan,
Bogdan Gavril\, Vlad Radu, autorii asasinatului comis asupra lui Mihail Stelescu, condamna]i
la munc\ silnic\ pe via]\.
Georgescu {tefan, Trandafir Ioan, condamna]i la câte zece ani munc\ zilnic\, pentru
asasinat asupra lui Stelescu.
(„Universul“, 55 (1938), nr. 329 din 2 decembrie, p.17)
B. Declara]ia maiorului Constantin Dinulescu la Comisia de anchet\ instituit\ de
Înalta Curte de Casa]ie (Bucure[ti, noiembrie 1940)
Într-o zi am fost chemat de c\tre fostul Pre[edinte de Consiliu, C\linescu. În cabinetul lui
de lucru se g\sea [i generalul Bengliu, comandantul Jandarmeriei. C\linescu mi-a declarat
atunci c\, pentru motive politice, Codreanu [i 13 adep]i ai lui trebuiau s\ fie uci[i; aceasta ar
fi fost [i dorin]a regelui. În ziua de 29 noiembrie 1938, la orele 10 seara, Codreanu [i
camarazii lui au fost sco[i din închisoarea de la Râmnicu-S\rat, unde erau închi[i, [i au fost
pu[i într-un camion. Legionarii au fost pu[i în a[a fel ca s\ poat\ vedea numai înainte, fiind în
acela[i timp lega]i cu bra]ele la spate. Ei nu putea face nici cea mai mic\ mi[care; erau chiar
constrân[i s\ stea continuu cu capul în sus.
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Înapoia fiec\ruia din ei st\tea câte un jandarm. Eu m-am a[ezat lâng\ [ofer. Se c\l\torea
pe [oseaua dintre Ploie[ti [i Bucure[ti, când în zorii zilei de 30 noiembrie, dup\ ce am dat
semnalul fixat, cu lanterna, jandarmii au scos din buzunare o sfoar\ (frânghie), pe care au
strâns-o în jurul gâtului legionarului ce st\tea în fa]a fiec\ruia dintre ei. În felul acesta,
Codreanu [i cei 13 camarazi ai lui au fost sugruma]i, în timp ce ma[ina î[i continua drumul în
plin\ vitez\. Pu]in timp dup\ aceea, am ajuns la Bucure[ti, de unde ne-am îndreptat c\tre
fortul de la Jilava, în interiorul c\ruia era s\pat\, deja de trei zile, o groap\ mare. Dup\ ce
camionul a intrat în fort, asupra cadavrelor strangula]ilor s-a tras — în urma ordinului primit
de la prim-procurorul militar, col. Zeciu — câte un foc de revolver sau de pu[c\; apoi, un medic
militar constat\ moartea tuturor legionarilor transporta]i de noi. Cadavrele au fost aruncate
în groap\. Eu imediat am declarat celor 14 jandarmi c\ ceea ce f\cuser\ fusese dispus de
c\tre Curtea Mar]ial\ [i c\ a fost o datorie patriotic\ important\.
Certificatele de moarte se confec]ionaser\ la Jilava de c\tre colonelul de la Curtea militar\
Zeciu, locotenent-colonel Dumitru [i de primul comisar regal, colonel Pascu.
S-a aruncat p\mânt în groap\; îns\ a doua zi cadavrele au fost dezgropate [i purtate
într-o alt\ groap\. Asupra lor s-au v\rsat multe sticle de acid sulfuric; apoi au fost acoperite
cu p\mânt, iar deasupra s-a turnat o plac\ grea de ciment. Jandarmii, de[i involuntar, au
trebuit s\ isc\leasc\ actele de deces, în care se spunea c\ cei 14 legionari au fost împu[ca]i
pentru c\ încercaser\ s\ fug\ de sub escort\. Fiecare jandarm a fost r\spl\tit cu 20 000 lei.
Eu am primit 200 000 de lei.
(Din luptele tineretului român. 1919–1939 (Culegere de texte), Bucure[ti, Editura Funda]ia
Buna Vestire, 1993, p. 182)
Partidul Comunist
A. Condi]iile ultimative puse de Comintern delega]iei Partidului Socialist din
România pentru afilierea la Interna]ionala a III-a (5 decembrie 1920)
1. Declara]i în numele Comitetului Central al dv. c\ sunte]i de acord cu cele 21 de condi]ii.
2. Aceste teze [i condi]ii trebuie adoptate f\r\ rezerve de c\tre urm\torul dv. Congres.
3. Declara]i c\, imediat dup\ întoarcerea dv. în România, Grigorovici, Jumanca, Fluera[ [i
consor]ii vor fi exclu[i din partid.
4. Declara]i c\ v\ supune]i tuturor hot\rârilor Federa]iei Comuniste Balcanice [i c\-i
asigura]i cea mai fierbinte participare [i în]elegere din partea noastr\.
5. Sunte]i de acord ca, împreun\ cu partea comunist\ a delega]iei române, cu participarea
Comitetului Executiv al Interna]ionalei Comuniste s\ elabora]i o list\ a noului Comitet al
partidului român, compus\ din comuni[ti de încredere.
6. Pute]i garanta c\, imediat dup\ întoarcerea dv. în România, organul central î[i va
schimba pozi]ia [i va scrie în mod comunist.
(Documente 1918–1944, p. 277–278)
B. Arestarea participan]ilor la Congresul Partidului Socialist Comunist din
România — relatarea Ministrului de Interne C. Argetoianu
[…] La ora 3 f\r\ câteva minute m-am înapoiat la Pre[edin]ia Consiliului, în strada Polon\.
To]i mini[trii erau în p\r, cu Take Ionescu în frunte. Nici unul nu [tia nimic despre cele ce
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urmau s\ se întâmple [i m\ întrebau pentru ce fuseser\ convoca]i cu atâta prip\. „Ve]i vedea
numaidecât, o m\sur\ de poli]ie de luat, pentru care vreau s\ am avizul Consiliului. Eu am
rugat pe general s\ v\ convoace…“
{edin]a s-a deschis la ora 3 [i 10 minute. Averescu a l\murit motivul convoc\rii: „Trebuie
s\ o sfâr[im cu comuni[tii...“ {i a explicat ce aveam de gând s\ fac. […]
În acel moment precis, a zbârnâit telefonul... Am luat receptorul: de partea cealalt\ a
firului generalul Nicoleanu m\ veste c\ totul se terminase… „Au rezistat?“ — „Nici o
rezisten]\.“ — „A fost r\nit cineva?“ — „Nimeni, nu s-a tras un glon].“
„Cum le-am spus c\ sunt aresta]i, s-au supus to]i.“ — „{i acum?“ — „Îi transport\m pe rând
unde trebuie...“ — „Bravo! Începe]i cu cei mai cunoscu]i!“ — „A[a am [i f\cut.“
M-am înapoiat la masa verde. Pân\ atunci, nu deschisesem gura.
„Domnilor — [i cu un zâmbet m-am uitat la Averescu — domnilor, discu]iile dvs. sunt inutile,
totul s-a terminat. To]i conduc\torii comuni[ti [i terori[ti sunt la V\c\re[ti sau la Jilava! S-au
supus ca ni[te miei! Nici o pic\tur\ de sânge nu s-a v\rsat! Pot s\ v\ dau pl\cuta asigurare c\
s-a terminat comunismul în România!“
(C. Argetoianu. Memorii, Pentru cei de mâine Amintiri din vremea celor de ieri, VI, Editura
Machiavelli, Bucure[ti, 1996, p. 185–186)
C. Problema na]ional\ din România [i sarcinile P.C.R. — rezolu]ie a congresului al
V-lea al Partidului Comunist din România (Moscova, 1931)
1. România contemporan\ nu reprezint\ prin sine o unire „a tuturor românilor“ ci un stat
tipic cu multe na]iuni, creat pe baza sistemului pr\dalnic de la Versailles, pe baza ocup\rii unor
teritorii str\ine [i pe baza înrobirii unor popoare str\ine.
Burghezia [i mo[ierii din România, înf\ptuind propriile lor planuri imperialiste [i îndeplinind
totodat\ îns\rcinarea principalelor puteri imperialiste din Europa de a crea la Nistru un
avanpost împotriva U.R.S.S., au cucerit Basarabia, Bucovina, Dobrogea [i supun unei asupriri
na]ionale nemaipomenite [i unei exploat\ri semicoloniale cele 8 000 000 de moldoveni,
unguri, ru[i, ucraineni, bulgari, nem]i, turci, [i al]ii. […].
3. Politica claselor st\pânitoare române în provinciile ocupate a avut [i are un caracter v\dit
imperialist, colonial. Aceasta s-a oglindit în mutarea sistematic\ a întreprinderilor industriale
în regiunile române[ti. […]
4. Politica de exploatare colonial\ a provinciilor ocupate [i politica de preg\tire a
r\zboiului antisovietic este întov\r\[it\ de represiuni turbate, care se în\spresc mereu,
împotriva mi[c\rii muncitore[ti, ]\r\ne[ti [i a celei na]ional-revolu]ionare, [i în primul rând
împotriva conduc\torului acestor mi[c\ri — împotriva Partidului Comunist din România. […].
5. Imperialismul român, încercând s\ zdrobeasc\ mi[carea revolu]ionar\ printr-o s\lbatic\
teroare alb\, se sile[te în acela[i timp s\-[i înt\reasc\ baza sa în regiunile ocupate, ducând o
politic\ activ\ de colonizare [i românizare. […]
În Basarabia, imperialismul român se sile[te s\-[i înt\reasc\ pozi]ia sa prin românizarea
intensiv\ a moldovenilor, care au fost declara]i drept „români“. Masele largi ale ]\r\nimii
moldovene[ti [i ale micii burghezii or\[ene[ti sunt tot a[a asuprite ca [i popula]ia rus\,
ucrainean\ [i evreiasc\. Burghezia român\ singur\ n-are câtu[i de pu]in\ încredere în ace[ti
„români“ declara]i de dânsa. […].
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Toat\ administra]ia superioar\, civil\ [i militar\ se g\se[te în întregime în mâinile românilor
din Vechiul Regat. Moldovenii — [i apoi numai tinerii care au fost prin [colile române[ti [i au
trecut de partea imperialismului român — pot c\p\ta abia posturi administrative de a doua
mân\. Burghezia român\ nu numai c\ sile[te pe moldoveni s\ fac\ serviciul militar în afar\ de
Basarabia, dar îi [i împarte în grupe mici pe diferite regimente.
7. În politica ei imperialist\, burghezia român\ se sprijin\ pe toate partidele burgheze. În
special social-democra]ia este un sprijin din cele mai importante ale politicii imperialiste a
claselor st\pânitoare române[ti. Social-fasci[tii români încearc\ s\ conving\ masele c\
România de azi a înf\ptuit unirea tuturor românilor [i acoper\ în tot chipul politica pr\dalnic\
a imperialismului român în ]inuturile ocupate. Social-democra]ia lupt\ în ]inuturile ocupate,
cic\ în numele „luptei de clas\ curate“. Servind cu credin]\ burghezia, social-democra]ia se
sile[te din r\sputeri s\ sl\beasc\ [i s\ dezorganizeze mi[carea muncitoreasc\ din Transilvania
[i Bucovina.
(Documente din Istoria Partidului Comunist din România, vol. III, 1929–1933, Editura de
Stat pentru Literatur\ Politic\, Bucure[ti, 1956, p. 371–377)
Dezvoltarea Bucure[tilor în perioada interbelic\ — analiza lui Artur Gorovei
în Enciclopedia României
[…] Cu întregirea de la 1918 a Statului Românesc, începe o a treia epoc\ în evolu]ia
Bucure[tilor. La început rotunjirea teritoriului le primejduie[te rolul de capital\. România Mare,
cu conturul ei regulat, nu mai e nevoit\ s\ aib\ o capital\ excentric\. Se discut\ câtva timp
transferarea Capitalei la Bra[ov, se propune cl\direa unei capitale noi în ]ara Oltului.
Argumentele erau foarte cu miez: Bucure[tii ar fi prea dep\rta]i de cele mai multe din
]inuturile ]\rii, prea apropia]i de o grani]\ din cele mai pu]in sigure. Pe de alt\ parte, mutarea
capitalei însemna nu numai a îndeplini un comandament strategic [i a înlesni tuturor
]inuturilor ]\rii un acces egal de lesnicios al Capitalei, ci constituia, mai mult decât atât. O
demonstra]ie peremptorie a convingerii neamului românesc despre caracterul definitiv al
integr\rii Transilvaniei în statul s\u. Dar Bucure[tii au izbutit s\ înl\ture primejdia aceasta,
r\mânând capital\ [i în România întregit\.
Misiunea nou\ de capital\ politic\, cultural\ [i economic\ a unui Stat îndoit mai întins
accelereaz\ ritmul de cre[tere rapid pân\ la r\zboi al Bucure[tilor. Întâii 12 ani de dup\
sfâr[itul r\zboiului se soldeaz\ cu o dublare a popula]iei: la data recens\mântului general din
1930, Bucure[tii num\r\ 630 de mii de locuitori. Num\rul cl\dirilor se dubleaz\ în acest
interval, sporind de la aproximativ 35 de mii la 73 de mii (în 1831, ele cifrau 10 300; în 1859,
14 100; în 1878, 20 300). Num\rul atelierelor me[te[ug\re[ti, al întreprinderilor comerciale
de transport [i bancare înregistreaz\ o cre[tere corespunz\toare. Ac]iunea de industrializare
dintre 1922–1927 [i cea nou\ început\ în 1934 au înzestrat Bucure[tii cu un num\r
însemnat de stabilimente industriale, transformându-l din centru comercial în centrul
comercial [i industrial. […]
Aspectul Bucure[tilor s-a schimbat considerabil în aceast\ epoc\. În veacul al 17-lea [i al
18-lea, ideea care prezida la ridicarea Bucure[tilor era cea a ora[ului dispersat, introdus în
Balcani de Turci. În veacul trecut s-a urm\rit acoperirea locurilor virane [i înlocuirea caselor de
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aspect r\s\ritean [i cu altele de aspect central-european. Bucure[tii vechi au d\inuit mai
departe în cel mai modern, datorit\ faptului c\ mai toate casele noi au fost a[ezate în locul
celor vechi [i au p\strat întortochierea str\zilor vechiului Bucure[ti. De[i alc\tui]i numai din
case occidentale, au r\mas totu[i un ora[ pronun]at r\s\ritean al Europei prin lipsa lor
aproape total\ de sistematizare. Ultimii 20 de ani sunt din punct de vedere urbanistic o lupt\
continu\ cu Bucure[tii vechi [i moderni. Ochii constructorilor de dup\ r\zboi ai ora[ului, ce
cre[tea într-un ritm necunoscut în Occidentul Europei s-au a]intit asupra Americii. Bulevardul
Br\tianu constituie îndreptarul, pe care ]i-l propun Bucure[tii de azi. Iar exproprierile, ce
deschid calea spre Pia]a 8 Iunie, sunt dovada apari]iei preocup\rii de sistematizarea ora[ului
la edilii Municipiului. Calea Victoriei, strada reprezentativ\ a Bucure[tilor din veacul al 19-lea,
p\le[te tot mai mult. Dac\ nu s-ar g\si pe ea Platul Regal, ar risca s\ ajung\ de grab\ la
soarta Lipscanilor, succesorii tot mai pu]in ar\to[i ai „cear[alei“ cele mai însemnate din târgul
vechiului Bucure[ti.
Bucure[tii sunt pe calea unui progres, care nu mai are cum fi întrerupt. Ac]iunea de
organizare temeinic\ a ]\rii întregite le va mai folosi în multe privin]e. Ideea alegerii unei
capitale noi, al mijlocul ]\rii, nu-i mai poate cl\tina. S-ar putea întâmpla cel mult ca Bra[ovul s\
devie a doua capital\ a ]\rii. Pe [oseaua bun\ ce leag\ Bucure[tii de Bra[ov apar tot mai multe
ferme, centre industriale, localit\]i de vilegiatur\. Nu e improbabil ca a doua treime a
veacului nostru s\ vad\ cristalizarea în mijlocul României a unei aglomer\ri lungi de 200 km
[i ]ara condus\ din dou\ centre, legate printr-un lan] neîntrerupt de a[ez\ri intens populate.
(Enciclopedia României, II, Bucure[ti, 1938, p.557–559)
Comer]ul ambulant `n Bucure[tiul interbelic — amintirile lui Mircea St\nescu
Pentru o bun\ parte din cump\r\turi, mai ales legume, fructe [i zarzavaturi, gospodinele
nu erau obligate s\ se duc\ la pia]\ [i s\ se `ncarce cu saco[e. M\rfurile veneau ele acas\,
prin vânz\tori ambulan]i. Majoritatea acestora erau olteni, care treceau pe strad\ cu co[urile
ag\]ate de cobili]\ [i `[i anun]au sosirea cu strig\te caracteristice. De altfel, fiecare avea clien]ii
lui, c\rora le d\dea [i pe datorie.
Mama a cump\rat ani de-a rândul lapte de la acelea[i dou\ l\pt\rese. Ele erau din comuna Jilava [i veneau pe jos, var\-iarn\, cu garni]ele `n cobili]e. Lapte dulce ne aducea „]a]a
Lica“, iar lapte b\tut „]a]a Rada“. Una dinttre ele [i-a f\cut rost mai târziu de un faeton, un
fel de c\rucior, iar cealat\ c\ra laptele `n tivgi de dovleac. Asupra cur\]eniei [i promtitudinii
cu care ne aprovizionau, nici nu `nc\peau discu]ii. Mai ales iarna, mama le poftea `n cas\ [i le
d\dea [i o cea[c\ de ]uic\, pentru a se `nc\lzi. Rela]iile dintre noi [i ele erau dintre cele mai
cordiale [i se bazau pe `ncredere. Plata nu se f\cea la livrarea laptelui ci, de obicei, o dat\ pe
lun\. Eviden]a se ]inea pe pervazul u[ii de la intrarea `n buc\t\rie: l\pt\resele `nsemnau cu
cret\ (ele `i ziceau tibi[ir) un cerc pentru un litru de lapte adus [i o linie pentru o jum\tate de
litru. Nimeni nu punea la `ndoial\ corectitudinea men]inerii acestor `nsemn\ri (de altfel, atât
de u[or de [ters) de la o lun\ la alta. Rela]iile amicale cu aceste femei le-au permis, mai târziu, mamei [i surorii mele s\ se refugieze la ele `n timpul r\zboiului, când erau bombardamente asupra Bucure[tiului (de altfel, mama [i fra]ii mei mai mari se refugiaser\ la ele [i `n
timpul Primului R\zboi Mondial). Se vede treaba c\ femeile câ[tigau destul de bine, de vreme
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ce una dintre ele ne spunea, odat\, c\ „`[i poruncise un cojoc“, la un croitor. Dar obiceiurile
de la ]ar\ [i le p\strau. Mergeau descul]e [i `[i puneau papucii doar la bariera de intrare `n
Bucure[ti.
(Filip Lucian Iorga, Spre neuitare. Copil\ria [i adolescen]a lui Mircea St\nescu. Lucrare
prezentat\ la edi]ia I a concursului ISTORIA MEA - EUSTORY, organizat de Funda]ia „Noua
Istorie“. Arhiva concursului ISTORIA MEA - EUSTORY, 37/2000, p. 19)
Via]a satului în timpul marii crize economice — discurs al dr. Nicolae Lupu
în Camera Deputa]ilor (5 ianuarie 1931)
Criza a ajuns la maximum […] Un cultivator de p\mânt, în jude]ul F\lciu care are cinci
hectare de p\mânt, so]ie, doi copii capabili de munc\, o pereche de boi, vac\ cu vi]el,
inventar agricol: munce[te singur p\mântul, n-are nici o datorie, cultiv\ cinci hectare de
p\mânt: dou\ de porumb, unul de grâu, unul de orz, unul de furaj pentru vite. recolta
mijlocie, socotit\ pe cinci ani, a fost de 3 000 kg porumb, a 2,30 lei/kg, cum era pe atunci,
fac 6 600l lei; 1600 kg grâu, a 3 lei kg, fac 4 800 [i 1 800 kg de orz, a 1,20 lei kg, totalul a
fost de 13 560 lei, dac\ ar fi vândut toat\ recolta f\r\ s\-[i opreasc\ pentru s\mân]\, pentru
hrana familiei, f\r\ impozite f\r\ s\ opreasc\ pentru ima[ul vitelor. Urmeaz\, deci, ca, cu
1 125 lei pe lun\, s\ hr\neasc\ [i s\ îmbrace patru persoane s\ pl\teasc\ impozitul etc. Dac\
aceea[i familie n-ar fi avut nici cas\ nici un hectar de p\mânt, nici vite, nici s\mân]\ [i ar fi
muncit la str\ini numai 250 zile pe an, cu 25 de lei pe zi, ar fi câ[tigat 25 000 lei .
Aceasta este situa]ia general\ a ]\ranilor din întreaga ]ar\. Mai r\u ca a celui mai umil
servitor.
A fost deun\zi, la noi un scriitor francez Ramier [i la o simpl\ observa]ie oficial\, a scris [i
a conferen]iat c\ p\mântul lucru de care sufer\ ]\ranul român, este o stare permanent\ de
subnutri]ie, un popor cu vitalitate sl\bit\, subnutrit.
[…] ~n 1925 medicii oficiali au g\sit 135 000 bolnavi de sifilis; în 1926, 128 000; în 1927,
140 000; în 1928, 146 000 [i în 1929, 150 000!
[…] avem 1 milion de tuberculo[i din care 200 000 de leziuni deschise.
Pelagra. Disp\ruse dup\ r\zboi pelagra. Acum! În urma mizeriei a ap\rut [i mi-a raportat
doctorul P\unescu din Mehedin]i c\ popula]ia este aproape de 10 la mie.
Nu mai vorbesc de paludism [i de alte boli.
(„Monitorul Oficial“, nr. 19/5 ianuarie 1931, Partea a III-a, p. 269–287)
Legea pentru reglementarea repausului duminical [i a s\rb\torilor legale
(18 iunie 1925)
Art. 1. Stabilimentele industriale [i comerciale de orice natur\, cu toate sec]iunile,
sucursalele, dependin]ele sau anexele lor [i orice alte întreprinderi în care se întrebuin]eaz\
munc\ salariat\, sunt obligate […] de a acorda salaria]ilor, în fiecare zi de duminic\, un repaus
continuu de 24 de ore, în care timp stabilimentele vor fi închise.
Acest repaus se va acorda cel mai târziu cu începere de la ora 6 diminea]a [i va continua
pân\ a doua zi la aceea[i or\, cu excep]ia pentru tipografiile de ziare, pentru care repausul
va începe la ora 10 diminea]a.
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Art. 2. În afar\ de duminic\, sunt obligate de a mai acorda salaria]ilor un repaus
continuu de 24 ore în urm\toarele zile decretate ca s\rb\tori legale [i în care timp
stabilimentele vor fi închise.
(Hamangiu, XI–XII, p. 983–996)
Legea pentru reglementarea conflictelor colective de munc\ (5 septembrie
1920)
Art. 1. Se garanteaz\ oricui, în limitele legilor [i regulamentelor existente, precum [i ale
legii de fa]\, dreptul de a munci dup\ voie.
Art. 2. Oricine prin amenin]\ri grave, imediate [i directe, ori prin violen]e de fapt, va
împiedica sau sili ori va încerca s\ împiedice sau s\ sileasc\ pe cineva de a munci, în timpul
sau cu ocazia unei încet\ri colective de lucru, se va pedepsi dup\ cum se arat\ mai jos.
[…].
Art. 4. Nici o încetare colectiv\ de lucru, pentru cauze referitoare la condi]iile de munc\,
fie din ini]iativa patronului, fie din ini]iativa salaria]ilor, nu va putea avea loc în vreunul din
stabilimentele industriale [i comerciale ar\tate mai jos, înainte de a se fi îndeplinit procedura
de împ\ciuire.
Orice încetare colectiv\ de lucru, pentru cauze str\ine celor ar\tate mai sus, este interzis\
prin legea de fa]\.
Art. 5. Prin încetarea colectiv\ de lucru, în sensul legii de fa]\, se în]elege încetarea
lucrului a cel pu]in 1/3 din num\rul total al salaria]ilor stabilimentului industrial sau comercial,
ori din num\rul salaria]ilor ocupa]i în una sau mai multe sec]iuni din acel stabiliment.
Art. 6. Cad sub prevederile legii de fa]\:
Stabilimentele industriale [i comerciale, de orice natur\, cari întrebuin]eaz\ în mod
obi[nuit un num\r de cel pu]in 10 salaria]i. […]
Art. 16. Arbitrajul este obligatoriu [i orice încetare colectiv\ de lucru este interzis\ în toate
întreprinderile [i institu]iile statului, jude]ului sau comunei, de orice natur\ ar fi ele […], care
func]ioneaz\ în interesul public [i a c\ror oprire pune în primejdie existen]a [i s\n\tatea
popula]iei sau via]a economic\ [i social\ a ]\rii. […]
(„Monitorul oficial“, nr. 122 din 5 septembrie 1920)
Legea sindicatelor profesionale (26 mai 1921)
Capitolul I
Principii generale
Art. 1. Sindicatele profesionale au ca obiect studiul, ap\rarea [i dezvoltare intereselor
profesionale, f\r\ a urm\ri îns\ împ\r]irea de beneficii.
Interesele profesionale sunt limitate prin îns\[i natura lor la acele de ordin industrial,
comercial, agricol, tehnic, economic [i cultural.
Num\rul membrilor unui sindicat profesional nu poate fi mai mic de 10.
Art. 2. Se recunoa[te tuturor persoanelor fizice sau morale care exercit\ aceea[i
profesiune, profesiuni similare sau conexe dreptul de a se constitui în mod liber în sindicate
profesionale, f\r\ a avea nevoie de vreo prealabil\ autorizare.
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Nimeni nu poate fi constrâns de a face parte, de a nu face parte sau de a înceta de a face
parter dintr-un sindicat profesional în contra voin]ei sale.
Art. 3. Acest drept se întinde [i asupra profesiunilor libere, precum [i asupra tuturor
lucr\torilor, salaria]ilor ai statului, jude]elor, comunelor [i a altor servicii publice.
Condi]iile necesare pentru exerci]iul de asociere profesional\ a func]ionarilor publici se vor
stabili prin statutul func]ionarilor.
O lege special\ va fixa statutul.
(Hamangiu, IX–X, p. 603–611)
Manifesta]ia muncitorilor bucure[teni din 13/26 decembrie 1918
A. Comunicatul oficial al guvernului
De câtva timp o organizare bol[evic\, care st\ în leg\tur\ cu anarhi[tii din Rusia [i cu
revolu]ionarii din Pesta, caut\ s\ provoace r\scoale, a]â]ând muncitorimea.
Azi dup\ amiaz\ grupuri conduse de aceste elemente bol[evice au încercat s\ provoace o
grav\ agita]iune.
Împiedica]i de armat\ s\ treac\ pe strada Câmpineanu ei au tras asupra trupei f\r\ o
provocare, r\nind grav mai mul]i solda]i. În legitim\ ap\rare, trupa a trebuit s\ fac\ uz de
arme [i s\ restabileasc\ ordinea.
Sunt 6 mor]i [i 15 r\ni]i.
S-au arestat [i pus sub urm\rire to]i vinova]ii.
(Documente 1918–1944, p. 98)
B. Relatarea lui I.G. Duca
[…] O asemenea manifesta]ie s-a ciocnit, la 13 decembrie pe strada Câmpineanu lâng\
Teatrul Na]ional, cu un deta[ament de vân\tori de munte. Solda]ii au tras, mai mul]i
manifestan]i au c\zut mor]i, poli]ia a arestat pe to]i frunta[ii mi[c\rii [i i-a b\tut în chip atât
de crunt, încât unul din sociali[tii cei mai de vaz\, Frimu, a [i murit peste câteva zile de pe
urma r\nilor dobândite. Represiunile au dep\[it, astfel, a[tept\rile [i inten]iile noastre.
Mârzescu, în calitatea lui de ministru de interne, nu putea reu[i s\ stabileasc\ vinov\]iile [i
r\spunderile, v\dit, ac]iunea îi sc\pase din mân\; chiar dac\ trupa fusese atacat\ cum
pretindea ea [i reac]ionase prea violent, ceea ce se petrecuse la poli]ie împotriva dispozi]iunilor guvernului era grav [i inadmisibil. Abia dup\ câ]iva ani, am aflat întâmpl\tor cheia
enigmei: plecam odat\ cu vagonul ministerial în Ardeal [i, v\zând c\ eroul de la M\r\[e[ti,
viteazul general Racoviceanu nu are loc în tren, l-am invitat la mine. Stând de vorb\ pân\ seara
târziu, mi-a m\rturisit c\ 13 decembrie era opera lui. Întorcându-se din Moldova cu regimentul s\u, surprinsese noaptea în gara Chitila oameni suspec]i care îndemnau pe solda]i s\-[i
împu[te ofi]erii [i s\ fac\ revolu]ie, c\ trebuie s\ se ispr\veasc\ cu regii [i cu
burjuii; de
aceea v\zând c\ guvernul umbl\ cu m\nu[i, s-a hot\rât s\ cure]e el capitala de ace[ti agitatori. Aflând de întrunirea lor, le-a ie[it înainte, a tras f\r\ provocare [i tot dânsul a dispus, peste
capul prefectului de poli]ie s\ se dea conduc\torului mi[c\rii o lec]ie, a[a încât pe viitor s\ se
sature de comunism. Considera astfel c\ a adus un mare serviciu ]\rii sale [i se l\uda c\ a procedat cum a vrut el, nu cum ar fi vrut guvernul, responsabil al ]\rii.
(I.G. Duca, Memorii, IV, Editura Machiavelli, Bucure[ti, 1994, p. 187–189)
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Grevele muncitorilor ceferi[ti de la Atelierele Grivi]a din Bucure[ti (15–16
februarie 1933)
A. Relatarea lui Armand C\linescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne
15 februarie. Ast\ noapte am dispus arestarea tuturor instigatorilor din ]ar\. Opera]iunea
s-a executat bine. Am ridicat 1.600 indivizi. La Bucure[ti ziua a trecut calm\ în masele
muncitore[ti. Îns\ lucr\torii de la atelierele Grivi]a (5 000) au f\cut grev\ demonstrativ\. S-a
dispus închiderea atelierelor. Muncitorii s-au baricadat, îns\, în\untru. Am decis s\-i l\s\m
pân\ mâine, spre a-i reduce prin oboseal\.
În cursul serii, muncitorii au atacat trupa cu revolvere. A fost omorât un gardian [i r\ni]i
mai mul]i solda]i. Pe str\zi, bande din tineretul comunist [i haimanale au trecut la devast\ri,
au tras cu armele în autobuzele care transportau trupe [i mâncare la solda]i. Am fost pe la
ora 6,30; lumea (femei, copii, b\trâni), era rev\rsat\ pe str\zi. Nu se putea reprima f\r\
numeroase victime.
Am stat la Prefectura Poli]iei pân\ la ora 3 [i 30 noaptea. În 3 rânduri mi-a telefonat Puiu
D[umitrescu]1 s\ reprim\m energic. Am r\spuns c\ trebuie s\ fim calmi. Pentru împu[care
este vreme oricând. A venit la Prefectur\ [i general Samsonovici2, era cu mine general Uic\3.
Mi-au f\cut impresia c\ nu sunt deci[i, sau când se decideau erau brutali. De pild\, la un
moment, general Uic\ se enerveaz\ [i d\ ordin prin telefon colonelului care era la ateliere:
„Prima mitralier\ s\ m\ture pu]in strada. S\ nu mai mi[te unul!“.
La ateliere muncitorii au stins lumina, încât [i strada - alimentat\ de acolo - era în întuneric. Toate manifesta]iile aveau vizibil caracterul unei revolu]ii. Halippa îmi spune la telefon c\
el a mers în mijlocul lor s\-i lini[teasc\, dar abia a sc\pat. În cele din urm\ evacu\m strada [i
r\mânem de paz\ la ateliere peste noapte, r\mânând ca evacuarea s\ se fac\ a doua zi, la 6
diminea]a.
Opera]ia s-a executat. Soma]ii, goarne, muncitorii trag focuri, mitralierele r\spund
îndelung (mai mult în sus), apoi trupele avanseaz\. Cad 3 mor]i [i 40 de r\ni]i de la
muncitori4; nimeni de la armat\. Trecându-se la baionete, muncitorii se predau.
Am sosit acolo la 6,30. Totul era terminat. 1 200 muncitori trânti]i la p\mânt pe burt\,
rezema]i în coate [i mâinile în sus, ca prizonieri. Sunt du[i la Malmaison. Lini[tea se
restabile[te.
(Armand C\linescu, Însemn\ri politice. 1916–1939. Edi]ie îngrijit\ [i prefa]at\ de Al.Gh.
Savu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1990, p. 147–148)
B. Raportul inginerul Constantin Atanasiu, [ef de atelier la Grivi]a
La ora 6,23 diminea]a (16.II.a.c.) armata a intrat în atelier. S-a produs o ciocnire cu
muncitorii, s-a f\cut uz de arme. În timpul acesta, s-a tras un foc de arm\ în interiorul cl\dirii
1 Secretar personal al regelui Carol al II-lea.
2 Ministrul ap\r\rii na]ionale.
3 {eful Marelui Stat Major.
4 Referitor la num\rul victimelor sursele dau cifre diferite, unele mergând pân\ la câteva sute de victime, ceea ce

este exagerat.
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unde ne aflam. Ac]iunea armatei a fost extrem de rapid\. La ora 7 cei 1200 muncitori g\si]i
în ateliere erau to]i în mâna armatei.
Din cei 5000 plecase în cursul serii dar mai ales a nop]ii trei sferturi.
Amânarea intr\rii trupelor în timpul nop]ii a fost [i din acest punct de vedere îndrept\]it\.
La evacuare s-au g\sit 4 mor]i [i 12 r\ni]i mai grav din care ulterior cu decedat trei.
Armata a f\cut imediat evacuarea r\ni]ilor la Spitalul Witting [i îndat\ dup\ aceea s-au
trimis [i mor]ii la morg\.
(Arhiva Na]ional\ Istoric\ Central\, Fond C.C. al P.C.R.— Cancelarie Dos. nr. 2/1933, f. 25)

{tiin]a de carte în România interbelic\ — datele recens\mântului din 1930
Popula]ia total\

Total

B\rba]i

Femei

7–12 ani
13–19 ani
20–64 ani
65 ani [i peste

27,6
32,5
47,1
72,3

22,9
21,7
32,4
65,0

32,4
42,6
61,0
79,7

12,9
14,1
24,6
51,7

11,3
9,0
16,3
41,0

14,6
18,8
32,9
60,3

Popula]ia urban\
7–12 ani
13–19 ani
20–64 ani
65 ani [i peste
Pupula]ia rural\
7–12 ani
30,5
25,2
13–19 ani
37,5
25,2
20–64 ani
53,9
37,4
65 ani [i peste
77,2
70,0
(Sabin Manuil\, D.C. Georgescu — Popula]ia României, Editura
Statistic\, Bucure[ti, 1939, p. 48)

36,0
49,0
69,2
85,0
Institutului Central de

Inaugurarea Facult\]ii de Teologie din Chi[in\u (1925) — memoriile lui
Nichifor Crainic
Dup\ legea Petrovici, am fost numi]i profesori suplinitori, urmând s\ trecem concursul
pentru ocuparea definitiv\ a catedrelor. Facultatea s-a inaugurat în Sala eparhial\ din
Chi[in\u, într-o însufle]ire f\r\ seam\n. Basarabia î[i s\rb\torea întâia biruin]\ cultural\. Ioan
Petrovici a vorbit ca un inspirat de sus, improvizând un magnific discurs. Mitropolitul Greciei
i-a oferit o frumoas\ icoan\ în aur a Mântuitorului. Peste un an, catedrele au fost scoase la
concurs [i cum Facultatea era, cum am spus, o combina]ie de Teologie [i Litere, legea
prevedea dou\ comisii examinatoare: una teologic\ [i una laic\ „Literatura religioas\ modern\“, catedra pe care o suplinisem un an [i la care candidam, era repartizat\ comisiunii laice.
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[…] Pre[edintele comisiunii teologice, delegat de Sfântul Sinod, era episcopul Vartolomeiu
al Olteniei. Modul s\u de administra]ie bisericeasc\ stârnise proteste violente în pres\ [i în parlament. Un atac împotriva sa se strecurase [i în ziarul „Cuvântul“ f\r\ [tirea mea, care nu eram
nici director [i nici secretar de redac]ie ca s\ cunosc din ajun ce se public\ a doua zi. Episcopul
era într-o faz\ când î[i pierduse cump\tul de alt\dat\. Când m-a v\zut în grupul candida]ilor,
m-a m\surat ca pe ultimul tic\los, care ar vrea s\ se strecoare pe u[a raiului:
— Dar fr\]ia ta ce cau]i aici?
— Candidez [i eu la catedr\
— Atâta vreme cât voi tr\i eu, neam de neamul fr\]iei tale nu va p\trunde în Universitate.
Episcopul, în culmea furiei, aruncând talazuri peste talazuri de amenin]\ri, p\rea foarte
urât la chip. Era [i nu mai era acela[i om care, la examenul meu de licen]\, se investise în
prooroc, anun]ând c\ voi fi o mare personalitate a Bisericii, îmbr\]i[ându-m\ [i s\rutându-mi
fruntea. M\ durea omene[te s\-l v\d schimonosit de posesiune diavoleasc\ [i i-am r\spuns
zâmbind:
— Lini[te[te-te, Prea Sfin]ite, c\ nu m\ ai la mân\, cum zici. Catedra la care candidez atârn\
de comisia laic\!
Abia ]inându-[i râsul, cei de fa]\ n-au v\zut o figur\ chiriarhal\ mai consternat\. Mai
târziu s-a convins c\ n-am avut nici o vin\ [i ca s\-l mângâi în restri[tea ce l-a lovit, i-am tip\rit
în „Gândirea“ un eseu ref\cut de mine.
(Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, Casa editorial\ „Gândirea“, Bucure[ti,
1991, p. 200–201)

Universitatea din Bucure[ti [i dezvoltarea vie]ii universitare în anii 1920
Universitatea

Anul

Nr. studen]ilor `nscri[i

Univ. Columbia din New York
1925
34.200
Univ. din Paris
1925
22.500
Univ. New York
1925
20.800
Univ. din Bucure[ti
1926
18.400
Univ. din Filadelfia
1925
15.700
Univ. din Berlin
1925
15.008
Univ. Boston
1926
10.800
Univ. din Viena
1925
10.800
Univ. din Pittsburg
1925
9.300
Univ. din Madrid
1925
9.300
Univ. I. din Moscova
1925
9.300
Univ. din Var[ovia
1925
8.500
Univ. (ceh\) din Praga
1924
8.200
Univ. din Budapesta
1926
5.900
Univ. din Oxford
1925
5.800
(C\l\uza studentului (1928–1929), Editura „Cartea Românesc\“,Bucure[ti, 1928, p. 59)
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Începuturile radiofoniei în România (1925–1940) — G.D. Mugur în
Enciclopedia României
Începuturile radiofoniei în România se pot fixa în 1925 când un grup de speciali[ti [i de
amatori au întemeiat în Bucure[ti Asocia]ia Prietenilor Radiotelefoniei, f\când audi]ii publice
la Institutul Electrotehnic al Universit\]ii din Bucure[ti, precum [i conferin]e [i demonstra]ii în
cuprinsul ]\rii.
Cele dintâi emisiuni au început s\ fie ascultate în 1926, când postul experimental al
Institutului Electrotehnic, [i mai târziu postul Direc]iunii Generale P.T.T. s-au str\duit s\
între]in\ [i s\ dezvolte interesul publicului pentru radiodifuziune.
La 22 Decembrie 1927 a luat fiin]\ Societatea de Difuziune Radiotelefonic\ din România
(ulterior transformat\ în Societatea Român\ de Radiodifuziune), iar emisiunile propriu zise au
început la 1 Noiembrie 1928.
Prin caracterul ei de institu]ie de interes public [i na]ional, cât [i prin importantele investi]ii
pe care le necesita, organizarea radiodifuziunii nu ar fi fost cu putin]\ f\r\ o strâns\
colaborare a oficialit\]ii cu reprezentan]ii capitalului particular. Într-adev\r Societatea de
Radiodifuziune a fost înfiin]at\ sub forma unei regii mixte cu un capital de 50 000 000 lei, din
care 30 000 000 lei constituie participarea statului, iar restul de 20 000 000 lei reprezint\
subscrip]ia ac]ionarilor particulari.
POSTURILE DE EMISIUNE
România avea în 1940 patru sta]iunii de emisiune: Radio-Bucure[ti, Radio-România, RadioChi[in\u [i Postul de unde scurte. Postul Radio-Chi[in\u a fost distrus în 1941 de armata
sovietic\ în retragere, iar în locul lui a fost construit la Ia[i postul Radio-Moldova.
(Enciclopedia României, II, Bucure[ti, 1943, p. 163)

Cafeneaua literar\ în via]a interbelic\ — Bucure[ti, „Corso“
Luxosul local de pe Calea Victoriei, cu mesele încadrate în lojii de catifea, sub o rev\rsare
de lumini, era peste drum de palat [i în vecin\tatea gr\dinii Ateneului, la doi pa[i de c\minul
studen]esc Vasiliu-Bolnavu, unde locuia Cioran. Lâng\ zidul din fundul localului, o mas\ lung\
era rezervat\ presei [i scriitorilor, arti[tilor. Treceau pe aici regulat Ion Vinea, Cocea, Zaharia
Stancu, Cioculescu, Streinu, dr. Lieblich, {tefan Antim, Vianu [i lista poate continua. […]
În sala de jos o mas\ a presei, a arti[tilor [i scriitorilor, plasat\ în fund, la stânga, f\cea
pandant cu o alta, situat\ la cealalt\ parte a localului, care era masa ardelenilor.
Aici, la aceast\ mas\ tr\gea totdeauna Petre }u]ea, [i intrarea lui Cioran la Corso prin el
s-a f\cut. […]
Se ar\ta mai rar [i grupul de la cercul [i revista „Criterion“. Vulc\nescu, Eliade,
Comarnescu, Dan Botta, Tell, dar se a[ezau totdeauna lâng\ ferestrele ce d\deau spre Calea
Victoriei.
La masa ardelenilor lumea era în p\r. }u]ea, mântuit de idolatria pentru comunism,
teoretiza acum pe tema spenglerian\ a decaden]ei Occidentului [i lâng\ el Cioran cu obiec]ii
[i complet\ri. […]
Într-o loj\ îl vedeai pe N.D. Cocea cu Aurel Grama, redactorul s\pt\mânalului „Reporter“
ale c\rui tipare sem\nau leit cu ale hebdomadarului francez de atunci „Marianne“, în alta
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profilul juristului Venetu de Garterburg, unul din apropia]ii lui Iuliu Maniu; dincolo Mi[u
F\rc\[anu de la oficiosul liberal „Viitorul“, b\iat frumos [i cultivat, ginerele poetului Ion Pillat.
Un obi[nuit al locului, cu care m\ împrietenisem, era [i purt\torul unui condei ager, juristul [i
memorialistul {tefan Antim.
(Vlaicu Bârna, Între Cap[a [i Corso, Editura Albatros, Bucure[ti, 1998, p. 34–38)
Muzeul Satului
A. Anchetele sociologice ale echipelor regale studen]e[ti coordonate de Dimitrie Gusti
Dar toate aceste str\duin]i ale noastre au c\p\tat un avânt neasem\nat mai mare din clipa
în care Maiestatea Sa regele a pornit ini]iativa unei sistematice trimiteri de Echipe Studen]e[ti
în satele aflate sub privegherea cultural\ a Funda]iei Culturale Regale Principele Carol. Aceste
echipe aveau îndatorirea de a g\si mijloacele cele mai fericite de lucru pe t\râmul culturii
s\te[ti. Din nou li s-a pus [i lor îndatorirea de a studia mai înainte, [tiin]ific, realit\]ile sociale
pe care le întâlneau în satele unde erau trimise s\ lucreze. din nou au fost deci nevoite [i
aceste echipe s\ organizeze muzee. Echipele studen]e[ti lucreaz\ totdeauna în sânul
C\minelor Culturale din sate. Aceste C\mine au îndatorirea de a face muzee [i expozi]ii, la
sediul lor. Am organizat deci mici muzee, în toate cel 30 de sate prin care au trecut echipe
studen]e[ti. {i materialul adus la Bucure[ti a fost destul de bogat, ca s\ merite o înf\]i[are
public\. Astfel c\, în anul 1933, la cea dintâi Expozi]ie de munc\ a Echipelor Regale
Studen]e[ti, aveam dreptul s\ cer Maiest\]ii Sale încuviin]area de a lucra de aici înainte
pentru ]inta noastr\ cea mare: muzeul satului românesc, Muzeul permanent [i privitor la ]ara
întreag\, iar nu numai la câteva sate r\zle]e.
(Dimitrie Gusti, Cunoa[tere [i ac]iune în serviciul na]iunii, II, Funda]ia Cultural\ Regal\
„Principele Carol“, 1939, p. 74–75)
B. Dimitrie Gusti despre caracteristicile Muzeului Satului
Ne trebuie cu orice chip un Muzeu în aer liber, în care standurile s\ fie case întregi
]\r\ne[ti, ele însele piese de Muzeu, casele la rândul lor fiind a[ezate astfel ca s\ închipuiasc\
un sat adev\rat. Iat\ de ce am primit cu bucurie propunerea pe care Municipiul Bucure[ti
ne-a f\cut-o, de a organiza în Parcul Na]ional Regele Carol al II-lea, un asemenea Muzeu în
aer liber, pe o întindere de peste 45 000 metri p\tra]i, la marginea lacului B\neasa, de curând
asanat, [i al c\rui prilej de deschidere s\ fie festivit\]ile Lunii Bucure[tilor din acest an.
Sub privigherea foarte atent\ [i personal\ a Maiest\]ii Sale Regelui, care ne-a f\cut atât
de des cinstea de a veni s\ contribuie cu îndrum\ri [i cu bogata Sa experien]\ a tuturor
treburilor române[ti, am pornit la munca de alegere a caselor ]\r\ne[ti, din toat\ ]ara. Cu cât\
bucurie lucram acuma, nu în carton [i pânz\, ci cu case autentice, desf\cute, transportate [i
ref\cute la locul ce li se cuvenea, în Muzeul nostru.
Treizeci de inspectori [i echipieri ai Funda]iei, cunosc\tori încerca]i ai satelor unde au
lucrat, au împânzit tot largul }\rii. {i ne-au adus treizeci de gospod\rii din treizeci de regiuni
diferite.
(Dimitrie Gusti, Cunoa[tere [i ac]iune în serviciul na]iunii, II, Funda]ia Cultural\ Regal\
„Principele Carol“, 1939, p. 77)
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C. Aspecte tehnice ale constituirii Muzeului Satului
Casele ne-au venit în 56 de vagoane, care au transportat o cantitate total\ de 47 564 de
kilograme. Nu erau simple bârne care se puteau arunca de ici, de colo, ci fiecare în parte era
un obiect de pre], care urma s\ fie mânuit cu grij\. Majoritatea lor erau bârne sculptate, ba
chiar, cum a fost cazul cu Biserica de lemn din Maramure[, bârne cu pre]ioas\ pictur\ pe ele.
Noroc c\ cei care au desf\cut casele [i cei care le-au reconstruit la Bucure[ti, au fost în[i[i
me[terii satelor. Din fiecare sat au sosit s\tenii cei mai pricepu]i la asemenea treburi. Num\rul
lor a fost de 130. {i, cum lucrurile erau urgente, le-am ad\ogat mân\ de lucru din Bucure[ti,
zidari, vopsitori, dulgheri, ridic\tori de schele [i salahori. Pân\ la sfâr[it, se perindaser\ prin
[antierul nostru 1046 lucr\tori, numai pentru ridicarea gospod\riilor ]\r\ne[ti, f\r\ s\
socotim pe aceia întrebuin]a]i la construc]ia unei s\li centrale de Muzeu, în form\ de
clopotni]\, cu arhondaric, [i nici pe lucr\torii Municipiului care au organizat drumurile,
lumina, etc. Socoti]i pe zile de lucru, ace[ti muncitori au lucrat 5579 zile, iar ad\ugând [i cele
3900 zile ale s\tenilor me[teri, totalul s-ar ridica la 9659 de zile de lucru, adic\ la vreo 25 de
ani [i 269 de zile.
Numai datorit\ unei preg\tiri de peste zece ani, am putut construi în mai pu]in de dou\
luni Muzeul satului românesc, pentru care astfel ar fi fost nevoie de mul]i ani.
(Dimitrie Gusti, Cunoa[tere [i ac]iune în serviciul na]iunii, II, Funda]ia Cultural\ Regal\
„Principele Carol“, 1939, p.78)
Criza dinastic\
A. Lege de renun]are a Principelui Carol la succesiunea tronului (4 ianuarie 1926)
Art. unic. — Adun\rile Na]ionale constituante primesc renun]area A.S. Principelui Carol la
succesiunea Tronului [i la toate drepturile, titlurile [i prerogativele de care, în virtutea
Constitu]iei [i a Statutului Familiei Regale, se bucura pân\ ast\zi ca Principe Mo[tenitor al
României, [i membru al Familiei Domnitoare.
Pe temeiul art. 77 din Constitu]ie, Reprezenta]iunea Na]ional\ constat\ c\ succesiunea
Tronului României revine astfel de drept A.S.R. Principelui Mihai coborâtorul direct [i legitim
în oridinea de primogenitur\ b\rb\teasc\ a Regelui Domnitor.
(„Monitorul Oficial“, nr. 4, din 5 ianuarie 1926)
B. Legea privitoare la instituirea Regen]ei (4 ianuarie 1926)
Art. unic. — Adun\rile Na]ionale Constituante întrunite conform art. 79 din Constitu]ie
primesc Regen]a instituit\ de M.S. Regele Ferdinand I, pe temeiul art. 83 din Constitu]ie
pentru a exercita puterile Regale [i tutela A.S.R. Mo[tenitorul Tronului în cazul când acesta ar
fi chemat s\ domneasc\ în timpul minorit\]ii sale.
Reprezenta]iunea Na]ional\ prime[te numirea celor 3 persoane care compun aceast\
regen]\: A.S. Principele Nicolae, I.P.S.S. Dr. Miron Cristea, Patriarhul României [i d-l George
Buzdugan, actualul Prim-Pre[edinte al Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie.
(„Monitorul oficial“, nr. 4, din 5 ianuarie 1926)
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C. Legea prin care Principele Carol este proclamat rege (8 iunie 1930)
Articol unic — Corpurile legiuitoare întrunite într-o singur\ Adunare [i constituite ca
Reprezenta]iunea Na]ional\ declar\ anulat\:
Legea promulgat\ prin înaltul decret regal nr. 13, publicat\ în „Monitorul oficial“, nr. 4 din
5 ianuarie 1926, prin care s-a primit renun]area principelui Carol la succesiunea Tronului [i la
toate drepturile, titlurile [i prerogativele de care, în virtutea Constitu]iei [i a Statutelor Regale,
se bucura, ca principe mo[tenitor [i membru al Familiei domnitoare.
Declar\, de asemenea, anulat\ legea promulgat\ prin înaltul decret regal nr. 14 din
4 ianuarie 1926, prin care Reprezenta]iunea Na]ional\ prime[te Regen]a numit\ de
Majestatea sa, regele Ferdinand I.
În consecin]\, pe temeiul art. 77 [i 79 din Constitu]ie, Reprezenta]iunea Na]ional\ constat\ c\ succesiunea Tronului României se cuvine de drept Alte]ei sale regale principelui Carol,
coborâtor direct [i legitim în ordine de primogenitur\ b\rb\teasc\ a regelui Ferdinand I.
(„Monitorul oficial“, partea I-a, nr. 124 bis din 8 iunie 1930)
Pactul de neagresiune electoral\ din 25 noiembrie 1937
Se încheie între partidele subsemnate o în]elegere cu scopul de a ap\ra libertatea [i a
asigura corectitudinea alegerilor. Aceste partide încheie pentru timpul alegerilor electorale în
vederea scopului propus un pact de neagresiune.
Pactul de neagresiune înseamn\ înconjurarea actelor [i limbajului de violen]\ [i denigrare;
dar nu împiedic\ afirmarea ideologiei proprii [i discu]ia de bun\ credin]\.
Se va aduce un cuvânt de chemare [i celorlalte partide s\ se al\ture acestei în]elegeri.
O comisie comun\ va stabili modul de procedare [i demersurile care vor trebui puse în aplicare în cazul infrac]iunilor ce ar fi s\ se produc\.
Corneliu Zelea Codreanu, {eful Mi[c\rii Legionare
Iuliu Maniu Gh., Pre[edintele P.N.}.
Gheorghe I.C. Br\tianu, Pre[edintele P.N.L.1
(„Dreptatea“, 26 noiembrie 1937)
Constitu]ia din 27 februarie 1938
Titlul III
Despre puterile statului
Art. 29. Toate puterile statului eman\ de la na]iunea român\.
Ele îns\ nu se pot exercita decât prin delega]iune [i numai dup\ principiile [i regulile
a[ezate în Constitu]ia de fa]\.
Art. 30. Regele este capul statului.
Art. 31. Puterea legislativ\ se exercit\ de rege prin reprezenta]iunea na]ional\, care
împarte în dou\ Adun\ri: Senatul [i Adunarea Deputa]ilor.
Regele sanc]ioneaz\ [i promulg\ legile.
1 Este vorba despre diziden]a condus\ de c\tre Gheorghe Br\tianu (fiul lui Ion I.C.Br\tianu), desprins\

din P.N.L. `n 1930 [i revenit\ la acesta `n 1938
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Înainte de a i se da sanc]iunea regal\, legea nu e valabil\.
Regele poate refuza sanc]iunea.
Nici o lege nu poate fi supus\ sanc]iunii regale decât dup\ ce va fi fost discutat\ [i votat\
de majoritatea ambelor Adun\ri.
Promulgarea legilor votate de ambele Adun\ri se va face prin îngrijirea ministrului de
justi]ie, care este [i p\str\torul Marelui sigiliu al statului.
Ini]iativa legilor este dat\ regelui. Fiecare din cele dou\ Adun\ri pot propune din ini]iativ\
proprie numai legi în interesul ob[tesc al statului.
Interpreta]iunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea legiuitoare.
Nici o lege, nici un regulament de administra]iune general\ sau comunal\ nu pot fi
îndatoritoare decât dup\ ce se public\ în chipul hot\rât prin ele.
Art. 32. Puterea executiv\ este încredin]at\ regelui, care o exercit\ prin guvernul s\u în
modul stabilit prin Constitu]ie.
Art. 33. Puterea judec\toreasc\ se exercit\ de organele ei.
Hot\rârile judec\tore[ti se pronun]\ în virtutea legii.
Ele se execut\ în numele regelui.
(„Monitorul oficial“, nr. 48, din 27 februarie 1938)
Referendumul pentru aprobarea Constitu]iei din 1938 — memoriile lui
Radu Rosetti
21 febr. Diminea]a ne-am trezit cu o nou\ Constitu]ie decretat\ de rege [i supus\ unui
plebiscit joi, plebiscit a[a f\cut ca pu]ini s\ poat\ spun\ nu […].
24 febr. Fost la a[a-zisul plebiscit [i votat nu. De fapt este o vast\ fars\: func]ionarii sunt
adu[i pe c\pr\rii cu liste nominale, to]i acei care au nevoie de guvern — [i cine nu are? — sunt
amenin]a]i într-un chip sau altul. Pentru a face presiuni asupra restului cet\]enilor, sunt
amenin]a]i cu amenzi, etc., dac\ nu vin la vot. Când am spus nu [i la mirarea func]ionarului
am repetat acest nu, sala întreag\ s-a întors spre mine. Atât de nepreg\ti]i au fost ca cineva
s\ spun\ nu, încât nu g\seau lista pe care se înscriau cei ce votau nu […]. Mi s-a cerut a semna
ceea ce am f\cut.
De ce am votat nu?
1. Pentru c\ modificarea Constitu]iei nu se face conform prescrip]iilor Constitu]iei ce se
afl\ în vigoare.
2. Pentru c\ în trecut, bunicul meu, cu fra]ii s\i [i cu to]i acei din genera]ia sa, au luptat
[i au suferit pentru a aduce stabilitate în domnie [i în a[ez\minte.
3. Pentru c\ noua Constitu]ie este, dup\ p\rerea mea, rea [i primejdioas\...
(Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, edi]ie îngrijit\ de Cristian Popi[teanu, Marian {tefan,
Ioana Ursu, Editura Adev\rul, Bucure[ti, 1993, p. 41–42)
Nota Bene: Rezultatul oficial al plebiscitului a fost 4 297 581 voturi „pentru“ [i 5 483 „împotriv\“.
Marea majoritate a celor care erau împotriva noii constitu]ii au preferat s\ se ab]in\ de la vot; cu atât
mai apreciabil este curajul civic al generalului în rezerv\ Radu R. Rosetti, care a [i fost avertizat de prieteni „c\ du[manii mei din Academie se vor folosi de aceasta pentru a m\ des\rcina de func]ia de bibliotecar“.
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Decret-lege pentru constituirea Consiliului de Coroan\ (30 martie 1938)
Art. I. — Se înfiin]eaz\ un Consiliu de Coroan\ a c\rui compunere [i func]ionare este
determinat\ prin legea de fa]\.
Art. II. — Membrii Consiliului de Coroan\ vor fi numi]i prin decret regal. Ei sunt desemna]i
de rege dintre actualii [i fo[tii demnitari ai statului, bisericii, o[tirii [i ai Cur]ii regale sau din
personalit\]ile de vaz\ ale ]\rii.
Num\rul membrilor nu este limitat.
Art. III. — Regele întrune[te Consiliul de Coroan\ ori de câte ori socote[te util s\-i cear\
p\rerea, cu titlul consultativ, asupra problemelor de stat de însemn\tate excep]ional\.
Consiliul se adun\ în re[edin]a regal\ [i este prezidat de rege.
Consiliul se întrune[te fie singur, fie împreun\ cu Consiliul de Mini[tri, dup\ cum decide
regele.
Dezbaterile urmate sunt consemnate într-un proces-verbal care se conserv\ în Arhiva casei
regale. […].
Art. V. — Membrii Consiliului de Coroan\ poart\ titlul de consilieri regali [i au rang de
mini[tri de stat [i ocup\ la toate ceremoniile oficiale loc îndat\ dup\ pre[edintele Consiliului
de Mini[tri. Ei vor primi o indemniza]ie de reprezentare.
(„Monitorul oficial“, partea I-a, nr. 75 din 31 martie 1938, p. 16–40)
Decret-lege pentru înfiin]area Frontului Rena[terii Na]ionale (15 decembrie
1938)
Art. I. — Se înfiin]eaz\, pe ziua promulg\rii legii de fa]\, ca unic\ organiza]ie politic\ în
stat, „Frontul Rena[terii Na]ionale“.
Art. II. — Aceast\ organiza]ie politic\ are ca scop mobilizarea con[tiin]ei na]ionale în
vederea întreprinderii unei ac]iuni solidare [i unitare române[ti de ap\rare [i prop\[ire a patriei
[i de consolidare a statului.
Art. III. — Autorizarea de func]ionare a „Frontului Rena[terii Na]ionale“ se acord\ de
Ministerul Justi]iei, la cererea scris\ a unui num\r de 25 persoane, dintre care cel pu]in 20
trebuie s\ aib\ calitatea de actuali sau fo[ti mini[tri [i subsecretari de stat.
Art. IV. — Consilierii regali sunt membri de drept ai „Frontului Rena[terii Na]ionale“.
Art. V. — To]i românii care au împlinit 21 ani, cu excep]ia militarilor activi [i a membrilor
ordinului judec\toresc, au dreptul s\ cear\ înscrierea în „Frontul Rena[terii Na]ionale“,
supunându-se condi]iunilor de func]ionare [i de disciplin\ stabilite prin regulamentul
prezentei legi.
Art. VI. — „Frontul Rena[terii Na]ionale“ are, singur, dreptul de a fixa [i depune
candidaturile pentru alegerile parlamentare, administrative [i profesionale.
Art. VII. — Orice alt\ activitate politic\ decât aceea a „Frontului Rena[terii Na]ionale“, va fi
socotit\ clandestin\, iar autorii ei pedepsi]i cu degradarea civic\ pe termen de 2 pân\ la 5 ani.
(„Monitorul oficial“, partea I, nr. 293 din 16 decembrie 1938)
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Omagiu adresat lui Carol al II-lea — Virgil Carianopol, Scrisoare c\tre ]\rani
S\ nu v\ fie fric\, fra]ii mei, fra]i ]\rani,
Visele tr\iesc mai mult decât sutele de milioane de ani.
Regele v\ cunoa[te, v\ iube[te, v\ [tie
Grâul, mâna [i bun\tatea lui f\r\ margini îl cre[te.
Cu o vorb\ pe care numai El [tie s-o spun\
Fiecare floare [i orice n\caz se face cunun\.
El [tie c\, dac\ ar zice mun]ilor s\ se fac\ ape,
Mun]ii ar porni fluvii peste du[mani s\-i îngroape.
{tie c\ dac\ ar suna din corn peste zi
S-ar face solda]i toate p\durile noastre de brazi.
S\ nu v\ fie team\, fra]ii mei, fi]i o]el
Via]a noastr\ e mare numai prin El.
Fi]i veseli, bucuriile mele triste de z\pad\
Regele vostru este singurul Rege care va tr\i în balad\.
Noi ne vom duce, vom pieri, dar Carol doi
Va str\luci cu veacurile peste România [i peste noi!
(Scriitorii Majest\]ii Voastre închin\ Regelui scriitor inima, credin]a [i pana lor, Editura
Funda]iilor Regale, Bucure[ti, 1940)
Politica extern\
Conven]ia de alian]\ defensiv\ între regatul României [i Republica Poloniei
(3 martie 1921)
Bine hot\râ]i s\ apere pacea dobândit\ cu pre]ul atâtor sacrificii, [eful statului Republicii
Polone [i maiestatea sa regele României au c\zut de acord s\ încheie o conven]ie de alian]\
defensiv\ [i au desemnat în acest scop pe plenipoten]iarii lor care […] au convenit în privin]a
urm\torilor termeni:
Art. 1. — Polonia [i România se oblig\ s\ se ajute reciproc în cazul când una din ele ar fi
atacat\, f\r\ provocare din parte-i, pe frontierele lor comune de la r\s\rit.
Ca urmare, în cazul când unul din cele dou\ state ar fi atacat f\r\ provocare de parte-i,
cel\lalt se va socoti în stare de r\zboi [i-i va da ajutor cu armele.
Art. 2. — În scop de a coordona sfor]\rile lor pa[nice, cele dou\ guverne se oblig\ s\ se
sf\tuiasc\ în privin]a chestiunilor de politic\ extern\ în leg\tur\ cu raporturile lor fa]\ de
vecinul de la r\s\rit.
Art. 3. — O conven]ie militar\ va stabili chipul cum cele dou\ ]\ri î[i vor da ajutor, când va
fi cazul.
Aceast\ conven]ie va fi supus\ acelora[i condi]ii ca [i prezenta conven]ie în ce prive[te
durata [i denun]area ei eventual\.
Art. 4. — Dac\ contra sfor]\rile lor pa[nice, cele dou\ state s-ar g\si în stare de r\zboi
defensiv conform articolului 1, ele se oblig\ s\ nu trateze [i s\ nu î[i încheie nici armisti]iul,
nici pacea unul f\r\ cel\lalt.
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Art. 5. — Durata prezentei conven]ii este de cinci ani, începând de la isc\lirea ei, dar fiecare
din cele dou\ guverne este liber s-o denun]e dup\ doi ani, avizând partea cealalt\ cu [ase luni
înainte.
Art. 6. — Nici una din Înaltele p\r]i contractante nu va putea s\ încheie o alian]\ cu o ter]\
putere f\r\ s\ se fi în]eles în prealabil cu partea cealalt\.
Sunt scutite de aceast\ condi]ie alian]ele cu scop de a p\stra tratatele ce au fost semnate
laolalt\ de Polonia [i de România.
(„Monitorul oficial“, nr. 89 din 26 iunie 1921)
Mica ~n]elegere — România, Cehoslovacia, Regatul Sârbo–Croato–Sloven
A. Conven]ia de alian]\ defensiv\ între Regatul României [i Republica
Cehoslovac\ (22 aprilie 1921)
Bine hot\râ]i a p\stra pacea dobândit\ cu pre]ul atâtor sacrificii [i prev\zut\ prin pactul
Societ\]i Na]iunilor precum [i ordinea stabilit\ prin Tratatul încheiat la Trianon, la 4 iunie 1920
de Puterile Aliate [i Asociate, de o parte, [i Ungaria, de alta, pre[edintele Republicii
Cehoslovace [i Maiestatea Sa regele României s-au pus de acord pentru a încheia o conven]ie
defensiv\ [i au desemnat în acest scop pe plenipoten]iarii lor, cari dup\ schimbul deplinelor
lor puteri g\site în bun\ [i cuvenit\ form\, s-au în]eles în privin]a urm\toarelor stipula]iuni:
Art. 1. — În cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei contra uneia din Înaltele p\r]i
contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni în ajutorul p\r]ii atacate în chipul hot\rât prin
învoiala prev\zut\ la articolul 2 al prezentei conven]ii.
Art. 2. — Autorit\]ile tehnice competente ale Republicii Cehoslovace [i Regatul României,
vor stabili, de comun acord, m\surile necesare pentru îndeplinirea prezentei conven]ii
printr-o conven]ie militar\ ce se va încheia mai târziu.
Art. 3. — Nici una din Înaltele p\r]i contractante nu va putea încheia vreo alian]\ cu o ter]\
putere f\r\ avizul prealabil al celeilalte.
Art. 4. — În scop de a coordona sfor]\rile lor pa[nice, ambele guverne se oblig\ s\ se
consf\tuiasc\ în privin]a chestiunilor de politic\ extern\ cari au leg\tur\ cu raporturile lor cu
Ungaria.
Art. 5. — Conven]ia aceasta va fi valabil\ timp de doi ani, începând din ziua schimbului de
ratific\ri. La expirarea acestui termen, fiecare dintre p\r]i va putea denun]a conven]ia de fa]\.
Ea r\mâne în vigoare [ase luni dup\ data denun]\rii.
Art. 6. — Prezenta conven]ie va fi comunicat\ la Societatea Na]iunilor, conform pactului.
Art. 7. — Prezenta conven]ie va fi ratificat\ [i ratific\rile se vor schimba la Bucure[ti, cât
mai repede cu putin]\.
(„Monitorul oficial“, nr. 53 din 11 iunie 1921)
B. Conven]ia de alian]\ defensiv\ între Regatul României [i Regatul Sârbo–
Croato–Sloven (7 iunie 1921)
Art. 1. — În cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei [i Bulgariei contra uneia din
Înaltele p\r]i contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni în ajutorul p\r]ii atacate în chipul
hot\rât prin învoiala prev\zut\ în articolul 2 al prezentei conven]ii.
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Art. 2. — Autorit\]ile tehnice competente ale Regatului sârbo-croato-sloven [i Regatul
României vor stabili, de comun acord, m\surile necesare pentru îndeplinirea prezentei
conven]ii printr-o conven]ie militar\ ce se va încheia mai târziu.
Art. 3. — Nici una din Înaltele p\r]i contractante nu va putea încheia vreo alian]\ cu o ter]\
putere f\r\ avizul prealabil al celeilalte.
Art. 4. — În scop de a coordona sfor]\rile lor pa[nice, ambele guverne se oblig\ s\
consf\tuiasc\ în prinvin]a chestiunilor de politic\ extern\ cari au leg\tur\ cu raporturile lor cu
Ungaria [i cu Bulgaria.
Art. 5. — Conven]ia aceasta va fi valabil\ timp de doi ani, începând din ziua schimbului de
ratific\ri. La expirarea acestui termen, fiecare dintre p\r]i va putea denun]a conven]ia de fa]\.
Ea va r\mâne în vigoare [ase luni dup\ data denun]\rii.
Art. 6. — Prezenta conven]ie va fi comunicat\ la Societatea Na]iunilor, conform pactului.
(„Monitorul oficial“, nr. 77 din 10 iulie 1921)
Tratatul de prietenie dintre Fran]a [i România (10 iunie 1926)
Art. 1. România [i Fran]a î[i iau reciproc angajamentul de a nu comite, de o parte [i de
alta, nici un atac sau invaziune [i de-a nu recurge, deoparte [i de alta, în nici un caz de r\zboi.
Totu[i, aceast\ stipula]iune nu se aplic\ dac\ este vorba:
1) de exercitarea dreptului de legitim\ ap\rare, adic\ de a se opune unei viol\ri a angajamentului luat, prin alineatul 1 din prezentul articol;
2) de o ac]iune întreprins\ prin aplicarea articolului 16 din pactul Societ\]ii Na]iunilor;
3) de o ac]iune întreprins\ pe temeiul unei hot\râri a Adun\rii sau a Consiliului Societ\]ii
Na]iunilor, sau în aplicarea articolului 15 aliniatul 7 din pactul Societ\]ii Na]iunilor, numai
dac\, în acest ultim caz, o atare ac]iune ar fi îndreptat\ în contra unui stat care cel dintâi s-a
dedat unui atac.
Art. 4. Dac\ cu toate inten]iunile sincer pacifice ale guvernelor român [i francez, România
sau Fran]a ar fi atacate, f\r\ provocare din partea lor, ambele guverne se vor concerta
neîntârziat asupra ac]iunilor respective ce ar urma s\ se exercite în cadrul pactului Societ\]ii
Na]iunilor, în scopul salvgard\rii intereselor legitime na]ionale, precum [i al men]inerii ordinei
stabilite prin tratatele ale c\ror semnatare sunt ambele p\r]i.
Art. 5. Înaltele P\r]i Contractante sunt de acord pentru a se concerta între ele în
eventualitatea unei modific\ri sau a unei încerc\ri de modificare a statului politic al ]\rilor
Europei [i sub rezerva rezolu]iunilor ce ar fi luate de c\tre Consiliul sau Adunarea Societ\]ii
Na]iunilor, spre a se în]elege asupra atitudinii de observat respectiv în asemenea caz de
fiecare din ele.
F\cut la Paris, în dublu exemplar, la 10 iunie 1926
(Documente 1918–1944, p. 498–500)
Conven]ia de definire a agresiunii (4 iulie 1933)
Maiestatea Sa regele României, pre[edintele Republicii Cehoslovace, pre[edintele
Republicii Turce, Comitetul Central Executiv al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste [i
Maiestatea Sa regele Iugoslaviei; […]
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Au decis în acest scop de a încheia prezenta Conven]iune,
Articolul I
Fiecare din Înaltele P\r]i Contractante se angajeaz\ s\ accepte în raporturile ei mutuale cu
fiecare din celelalte [i cu începere din ziua punerii în vigoare a prezentei Conven]iuni defini]ia
agresiunii astfel cum a fost explicat\ în raportul Comitetului pentru chestiunile de securitate
cu data de 24 mai 1933 (Raportul Politic) la Conferin]a pentru reducerea [i limitarea
armamentelor, raport f\cut în urma propunerii delega]iunii sovietice.
Articolul II
În consecin]\, va fi recunoscut ca agresor într-un conflict interna]ional, sub rezerva
acordurilor în vigoare între p\r]ile în conflict, statul care cel dintâi va fi comis una din ac]iunile
urm\toare:
1) declara]iune de r\zboi unui alt stat;
2) invaziune prin for]ele sale armate, chiar f\r\ declara]ie de r\zboi, a teritoriului unui alt
stat;
3) atac prin for]ele sale terestre, navale sau aeriene, chiar f\r\ declara]ie de r\zboi, a
teritoriului, navelor sau aeronavelor, unui alt stat;
4) blocus naval al coastelor sau al porturilor unui alt stat;
5) sprijin dat bandelor armate care, formate pe teritoriul s\u, vor fi invadat teritoriul unui
alt stat sau refuzul, cu toat\ cererea statului invadat, de a lua, pe propriul s\u teritoriu toate
m\surile în puterea lui pentru a lipsi zisele bande de orice ajutor sau protec]iune.
Articolul III
Nici o considera]ie de ordin politic, militar economic sau alta nu va putea servi drept scuz\
sau justificare a agresiunii prev\zute la articolul II.
Articolul IV
Prezenta Conven]iune este deschis\ adeziunii tuturor celorlalte na]iuni. Adeziunea va conferi acelea[i drepturi [i va impune acelea[i obliga]iuni ca semn\tura ini]ial\.
(Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Editura Politic\, Bucure[ti, 1967, p. 512–514)
Pactul În]elegerii Balcanice (9 februarie 1934)
Pre[edintele Republicii Elene, Majestatea Sa Regele României, Pre[edintele Republicii Turce
[i Majestatea Sa Regele Iugoslaviei;
Doritori a contribui la înt\rirea p\cii în Balcani;
Însufle]i]i de spiritul de în]elegere [i de împ\ciuire care a prezidat la elaborarea pactului
Briand1–Kellogg2 [i la hot\rârile privitoare la el ale Adun\rii Societ\]ii Na]iunilor;
Ferm hot\râ]i s\ asigure respectul angajamentelor contractuale în fiin]\ [i men]inerea
ordinii teritoriale acu stabilit\ în Balcani;
Au hot\rât s\ încheie un Pact de În]elegere Balcanic\. […]
1 Aristide Briand, prim ministru [i ministrul de externe al Fran]ei `n momentul semn\rii documentului.
2 Frank Billings Kellog, secretar al Departamentului de Stat al S.U.A. `n periada mandatului

pre[edintelui Colin Coolidge (1925–1929)
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Art. 1. Grecia, România, Turcia [i Iugoslavia î[i garanteaz\ mutual siguran]a tuturor
fruntariilor lor balcanice.
Art. 2. Înaltele P\r]i Contractante se oblig\ s\ se sf\tuiasc\ asupra m\surilor de luat în fa]a
unor împrejur\ri ce ar putea stinge interesele lor a[a cum sunt definite prin prezentul acord.
Ele se oblig\ s\ nu întreprind\ nici o ac]iune politic\ fa]\ de orice ]ar\ balcanic\,
nesemnatar\ a prezentului acord, f\r\ avizul mutual prealabil, [i s\ nu ia nici o obliga]ie
politic\, fa]\ de orice alt\ ]ar\ balcanic\ f\r\ consim]\mântul celorlalte p\r]i contractante.
Art. 3. Prezentul acord va intra în vigoare îndat\ dup\ semnarea lui de toate puterile
contractante [i va fi ratificat cât mai repede cu putin]\; el va fi deschis oric\rei alte ]\ri balcanice, a c\rei aderare va face obiectul unei cercet\ri favorabile din partea p\r]ilor contractante, [i va avea efect de îndat\ de celelalte ]\ri semnatare î[i vor fi notificat asentimentul.
(Documente 1918–1944, p. 511–512)
Nota cu text identic schimbat\ între Nicolae Titulescu, ministrul de externe
al României, [i Maksim Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Externe
al Uniunii Sovietice, privind reluarea rela]iilor diplomatice dintre cele dou\
state (9 iunie 1934)
Geneva, 9 iunie 1934
Domnule Ministru,
Prin scrisorile ce am schimbat la 9 iunie 1934, rela]iunile diplomatice regulate au fost
stabilite între ]\rile noastre.
Pentru ca aceste rela]iuni s\ se poat\ desf\[ura în chip normal, în în]elesul unei apropieri
din ce în ce mai mari [i a unei prieteni reale [i trainice, am onoarea de a confirma în]elegerea
care urmeaz\:
Guvernele ]\rilor noastre î[i garanteaz\ mutual plinul [i întregul respect al suveranit\]ii
fiec\ruia din statele noastre [i ab]inerea de la orice imixtiune, direct\ sau indirect\, în
afacerile interne [i în dezvoltarea fiec\ruia dintre ele [i în special a oric\rei agita]iuni,
propagand\ [i oric\rui fel de interven]iuni sau de sprijin al acestora.
Guvernele se oblig\ în afar\ de aceasta, de a nu crea, nici de a sus]ine, nici de a autoriza
[ederea pe teritoriul lor a organiza]iilor care [i-ar propune ca scop lupta armat\ contra celuilalt
stat, sau atentate prin for]\ la regimul lui politic ori social, sau provocând acte de terorism ori
preparând asemenea acte contra reprezentan]ilor lui oficiali, precum nici a organiza]iilor care
[i-ar atribui rolul de guvern al celuilalt stat sau a unei p\r]i din teritoriul lui.
De asemenea, ele se leag\ de a interzice recrutarea ca [i intrarea pe teritoriul lor [i
tranzitul prin teritoriul lor a for]elor armate, a armelor, a muni]iunilor, a echipamentului [i al
oric\rui fel de material destinat acestor organiza]ii.
(Documente 1918–1944, p. 510–511)
Protocolul `ntocmit de Nicolae Titulescu [i Maksim Litvinov privind pactul de
asisten]\ mutual\ româno–sovietic (21 iulie 1936)
[…] 1. Asisten]a mutual\ în cadrul Societ\]ii Na]iunilor (ca de ex. în tratatul cehoslovac sau
francez) care s\ nu vizeze în mod special un stat, ci, în general, orice agresor european.
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2. Intrarea în ac]iune a fiec\reia din cele dou\ ]\ri se va face numai când Fran]a va fi intrat
în ac]iune.
3. Guvernul U.R.S.S. recunoa[te c\, în virtutea diferitelor sale obliga]ii de asisten]\, trupele
sovietice nu vor putea trece niciodat\ Nistrul f\r\ o cerere formal\ în acest sens din partea
guvernului regal al României, la fel cum guvernul regal al României recunoa[te c\ trupele
române nu vor putea trece niciodat\ Nistrul în U.R.S.S. f\r\ o cerere formal\ a guvernului
U.R.S.S.
4. La cererea guvernului regal al României, trupele sovietice trebuie s\ se retrag\ imediat
de pe teritoriul român la est de Nistru, dup\ cum, la cererea guvernului U.R.S.S., trupele
române trebuie s\ se retrag\ imediat de pe teritoriul U.R.S.S. la vest de Nistru.
(Jacques de Launay, A cincea Valiz\, Editura Aghi, Bucure[ti, 1993, p. 122–123)
Nota Bene: Pe marginea din stânga a documentului, în dreptul punctelor 1, 3 [i 4 se afl\ men]iunea
„acceptat“ [i semn\turile celor doi mini[tri: în dreptul punctul 2, Litvinov a scris „nu se accept\“, iar
Titulescu a notat: „nu pot semna conven]ia f\r\ articolul doi“. Negocierile cu U.R.S.S. au fost unul dintre motivele `ndep\rt\rii lui Nicolae Titulescu din func]ia de ministru de externe, `n august 1936.
Ulterior, proiectul pactului de asisten]\ mutual\ româno-sovietic a fost abandonat.

Tratat asupra promov\ri raporturilor economice între Regatul României [i
Reichul german (23 martie 1939)
Art. I. În vederea colabor\rii dintre P\r]ile Contractante va fi întocmit, ca o completare a
actualei reglement\ri a schimburilor economice româno-germane, un plan economic pe mai
mul]i ani care va men]ine ca principiu de baz\ echilibrarea schimburilor economice reciproce.
Planul economic, pe de o parte, va ]ine socoteal\ de cerin]ele de import german, iar, pe
de alta, de posibilit\]ile de dezvoltare ale produc]iunii române, de necesit\]ile interne române
[i de nevoile schimbului economic al României cu alte ]\ri.
Planul se va extinde îndeosebi asupra:
1. a) Dezvolt\rii [i orient\rii produc]iei agricole române. În acest scop, dup\ un prealabil
schimb de experien]e al organelor competente ale ambelor p\r]i, se va proceda [i la cultura
de noi produse agricole, precum [i la intensificarea celor ce sunt de pe acum cultivate, mai
ales a furajelor oleaginoaselor [i plantelor textile;
b) Dezvolt\rii industriilor agricole existente [i înfiin]\rii de noi industrii agricole [i de
instala]iuni de prelucrare;
2. a) Dezvolt\rii economiei române[ti silvice [i a lemnului;
b) Cre\rii de exploat\ri [i industrii forestiere întrucât vor ap\rea necesare în raport cu cele
de la punctul 2a.
3. a) Livr\rii de ma[ini [i de instala]iuni pentru exploat\rile miniere în România.
b) Fund\rii de societ\]i mixte româno-germane pentru deschiderea [i valorificarea
calcopiritei din Dobrogea, minereurilor de crom din Banat, minereurilor de mangan din
regiunea Vatra Dornei–Bro[teni.
De asemenea, va fi examinat\ valorificarea z\c\mintelor de bauxit\ [i eventual crearea
unei industrii de aluminiu.
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4. Fund\rii unei societ\]i mixte româno-german\, care se va ocupa cu exploatarea
petrolului [i cu executarea unui program de foraj [i prelucrare a ]i]eiului.
5. Colabor\rii pe teren industrial.
6. Cre\rii de zone libere în care se vor instala întreprinderi industriale [i comerciale, [i
construc]ii, în aceste zone libere, de antrepozite [i instala]iuni de transbordare pentru
naviga]ia german\.
7. Livr\rii de armament [i echipament pentru armata, marina, avia]ia român\ [i industria
de armament.
8. Dezvolt\rii c\ilor de comunica]ie [i a mijloacelor de transport, al re]elei de drumuri [i a
c\ilor de ap\.
9. Construirii de instala]ii de utilitate public\.
10. Conlucr\rii dintre b\ncile române [i germane, în interesul ambelor ]\ri, îndeosebi
pentru finan]area diverselor afaceri.
(„Monitorul oficial“, nr. 125 din 2 iunie 1939)
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XIV. AL DOILEA R|ZBOI MONDIAL
{I INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST
Protocolul adi]ional secret al Pactului de neagresiune dintre U.R.S.S. [i
Germania (23 august 1939)
Cu ocazia semn\rii Tratatului de neagresiune dintre Reichul German [i Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste, plenipoten]iarii semnatari din partea celor dou\ p\r]i au
discutat în cadrul unor convorbiri strict confiden]iale problema delimit\rii sferelor lor
respective de interes în Europa r\s\ritean\. Aceste convorbiri au dus la urm\torul rezultat:
1. În cazul unei transform\ri teritoriale [i politice a teritoriilor apar]inând statelor baltice
(Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordic\ a Lituaniei va reprezenta frontiera
sferelor de interes atât ale Germaniei, cât [i alte U.R.S.S.
În leg\tur\ cu aceasta, interesul Lituaniei fa]\ de teritoriul Vilno este recunoscut de ambele
p\r]i.
2. În cazul unei transform\ri teritoriale [i politice a teritoriilor apar]inând statului polonez,
sferele de interes, atât ale Germaniei, cât [i ale U.R.S.S., vor fi delimitate aproximativ de linia
râurilor Narev, Vistula [i San.
Problema dac\ în interesele ambelor p\r]i ar fi de dorit men]inerea unui stat polonez
independent [i a modului în care vor fi trasate frontierele acestui stat poate fi solu]ionat\
definitiv numai în cursul evenimentelor politice ulterioare.
În orice caz, guvernele vor rezolva aceast\ problem\ pe calea unor în]elegeri prietene[ti.
3. În privin]a Europei sud-estice, partea sovietic\ subliniaz\ interesul pe care-l manifest\
pentru Basarabia. Partea german\ î[i declar\ totalul dezinteres politic fa]\ de aceste teritorii.
4. Acest protocol va fi considerat de ambele p\r]i ca strict secret.
23 august 1939
Pentru Guvernul Germaniei
J. RIBBENTROP
Reprezentantul plenipoten]iar al Guvernului U.R.S.S.
V. MOLOTOV
(Pactul Molotov–Ribbentrop [i consecin]ele lui pentru Basarabia, Editura Universitas,
Chi[in\u, 1991, p. 5–7)
Comunicat privind neutralitatea României (6 septembrie 1939)
Ministrul Casei regale face cunoscut:
1. Maiestatea Sa Regal\, convocând consilierii regali, [edin]a a avut loc ast\zi,
6 septembrie, ora 16, la palatul Cotroceni.
2. Dup\ expunerea pre[edintelui Consiliului de Mini[tri, ministru al Ap\r\rii Na]ionale, [i a
ministrului Afacerilor Str\ine asupra politicei externe a guvernului, fa]\ de evenimentele
interna]ionale în curs, Consiliul în unanimitate a aprobat ac]iunea diplomatic\ urmat\ [i
m\surile militare luate pentru ap\rarea fruntariilor.
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3. Consiliul, în unanimitate, a hot\rât observarea strict\ a regulilor neutralit\]ii stabilite
prin conven]iunile interna]ionale fa]\ de beligeran]ii din actualul conflict. […].
(„Monitorul oficial“, nr. 206, din 7 septembrie 1939)
Directivele Interna]ionalei Comuniste pentru Partidul Comunist din România
(8 mai 1940)
[…] În fa]a P[artidului] C[omunist], a clasei muncitoare [i a popoarelor din România st\
sarcina de a nu admite atragerea României în r\zboi. S\ nu se admit\ transformarea României
într-un cap de pod al imperiali[tilor englezi [i francezi împotriva U.R.S.S.
Aceasta poate fi înf\ptuit\ cu ajutorul U.R.S.S. [i al popoarelor din ]\rile balcanice, care
de asemenea lupt\ împotriva atragerii lor în r\zboi.
Rezolvarea pe cale pa[nic\ a chestiunii Basarabiei [i a problemelor litigioase cu ]\rile
balcanice vecine — pe baza autonomiei teritoriale pentru toate regiunile ocupate [i
recunoa[terea dreptului lor la autodeterminare pân\ la desp\r]ire de stat a na]ionalit\]ilor
asuprite constituie o condi]ie necesar\ pentru apropierea de U.R.S.S [i de ]\rile balcanice în
vederea unei lupte comune împotriva atragerii în r\zboi, pentru preîntâmpinarea unui r\zboi,
pentru pace.
În fa]a poporului din România, în fa]a clasei muncitoare [i a partidului ei, P[artidului]
C[omunist] din România, st\ sarcina de a nu admite atragerea României în r\zboi [i transformarea României într-un cap de pod al Angliei [i Fran]ei pentru un r\zboi împotriva Germaniei
[i împotriva U.R.S.S.
S\ fie demascat\ [i „uniunea na]ional\“ care se creaz\ acum în rândurile Frontul Rena[terii
Na]ionale sau în jurul regelui [i lozinca „ap\r\rii grani]elor“ tocmai ca o continuare a politicii
de apropiere de Anglia [i Fran]a a r\zboiului împotriva Germaniei [i U.R.S.S.
(Documente 1918–1944, p. 527–528)
Anexarea Basarabiei [i a nordului Bucovinei de c\tre U.R.S.S.
A. Nota ultimativ\ a guvernului sovietic din 26 iunie 1940
În anul 1918, România, folosindu-se de sl\biciunea militar\ a Rusiei, a desf\cut de la
Uniunea Sovietic\ (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, c\lcând prin aceasta unitatea
secular\ a Basarabiei, populat\ în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietic\ Ucrainean\.
Uniunea Sovietic\ nu s-a împ\cat niciodat\ cu faptul lu\rii cu for]a a Basarabiei, ceea ce
guvernul sovietic a declarat nu o dat\ [i deschis în fa]a întregii lumi. Acum, când sl\biciunea
militar\ a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului, iar situa]ia interna]ional\ care s-a creat cere
rezolvarea rapid\ a chestiunilor mo[tenite pentru a pune în fine bazele unei p\ci solide între
]\ri, U.R.S.S. consider\ necesar [i oportun ca în interesele restabilirii adev\rului s\ p\[easc\
împreun\ cu România la rezolvarea imediat\ a chestiunii înapoierii Basarabiei Uniunii
Sovietice.
Guvernul sovietic consider\ c\ chestiunea întoarcerii Basarabiei este legat\ în mod
organic de chestiunea transmiterii c\tre U.R.S.S. a acelei p\r]i a Bucovinei a c\rei popula]iune
este legat\ în marea sa majoritatea de Ucraina Sovietic\ prin comunitatea soartei istorice, cât
[i prin comunitatea de limb\ [i compozi]iune na]ional\. Un astfel de act ar fi cu atât mai just
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cu cât transmiterea p\r]ii de nord a Bucovinei c\tre U.R.S.S. ar reprezenta, este drept c\
numai într-o m\sur\ neînsemnat\, un mijloc de desp\gubire a acelei mari pierderi care a fost
pricinuit\ U.R.S.S. [i popula]iei Basarabiei prin domina]ia de 22 de ani a României în
Basarabia.
Guvernul U.R.S.S. propune guvernului regal al României:
1. S\ înapoieze cu orice pre] Uniunii Sovietice Basarabia;
2. S\ transmit\ Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele sale potrivit cu
harta al\turat\.
Guvernul sovietic î[i exprim\ speran]a c\ guvernul român va primi propunerile de fa]\ ale
U.R.S.S. [i c\ aceasta va da posibilitatea de a se rezolva pe cale pa[nic\ conflictul prelungit
dintre U.R.S.S. [i România.
Guvernul sovietic a[teapt\ r\spunsul guvernului regal al României în decursul zilei de 27
iunie curent.
(A. Vianu, C. Bu[e, Z. Zamfir, Gh. B\descu, Rela]ii interna]ionale în acte [i documente,
vol. II (1939–1945), Ed. Didactic\ [i Pedagogic\, 1976, p. 49–52)
B. Consiliul de coroan\ accept\ cedarea Basarabiei — însemn\ri din jurnalul
regelui Carol al II-lea
Joi, 27 iunie, ora 20
Consilliul are loc [i am ie[it din el am\rât [i dezgustat, to]i acei care f\ceau pe eroii la prânz
s-au dezumflat. Numai 6 voturi, din cei 26 prezen]i, am fost pentru rezisten]\. Numele lor
merit\ s\ fie înscrise cu litere de aur în cartea demnit\]ii române[ti: Nicolae Iorga, Victor
Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, {tefan Ciobanu, Ernest Urd\reanu. To]i ceilal]i, cu
oare[icare nuan]\, au fost pentru acceptarea ultimatumului.
1. Angelescu
2. Vaida
3. Mironescu
4. Iorga
5. Argetoianu
6. Ballif
7. Iamandi
8. V. Antonescu
9. Cancicov
10. Dragomir
11. Pop
12. Hortolomei
13. Christu

da (discu]ii)
da
da
nu — cu condi]iuni
da
da
nu
expectativ
da
nu
nu
da (discu]ii)
da (discu]ii)

14. Gigurtu
15. Ciobanu
16. Macovei
17. Andrei
18. Miti]\
19. Sl\vescu
20. Ilcu[
21. Ralea
22. Giurescu
23. Ghelmegeanu
24. Portocal\
25. Bentoiu
26. Urd\reanu

da
nu
da (discu]ii)
da (discu]ii)
da (discu]ii)
da
da
da
da
da
da
da
nu

Au fost impresiona]i de sfaturile ce ne-au venit de peste grani]\, au fost impresiona]i [i de
ideea c\ nu vom putea câ[tiga a[a un r\zboi. Unii ai propus rezisten]a [i, pe urm\, cedarea;
ar fi fost cel pu]in un gest.
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Un mic incident comico-tragic a fost în cursul atacului lui Iorga împotriva lui }enescu [i
Sl\vescu; l-am întrebat cât crede c\ cost\ un avion de bombardament, mi-a r\spuns c\ crede
c\, probabil, vreo 500 000 lei; a r\mas extrem de uimit când a auzit c\ e 30 de milioane.
Discu]ii mai îndelungate au fost inutile, deci am încheiat Consiliul printr-o scurt\ cuvântare,
în care am spus c\ este ziua cea mai dureroas\ a vie]ii mele, aceast\ zi în care trebuiam s\
m\ bucur c\ fiul meu [i-a trecut bacalaureatul. C\ consider c\ se face o mare gre[eal\ de a
ceda f\r\ nici o rezisten]\, aproape un sfert din ]ar\, dar m\ v\d cople[it de avizul marii
majorit\]i a acelora c\rora le-am cerut sfatul. Am plecat f\r\ a mai da mâna cu nimeni, adânc
am\rât [i convins c\ urm\rile celor hot\râte vor fi foarte rele pentru ]ar\, chiar dac\, cum
crede Argetoianu, foarte curând vom rec\p\ta ce am pierdut.
(Carol al II-lea, Între datorie [i pasiune. Însemn\ri zilnice, vol. II (1939–1940), Bucure[ti,
Casa de editur\ [i pres\ „{ansa“, 1996, p. 203–204)
C. R\spunsul guvernului român din ziua de 27 iunie 1940
Guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului român o not\ care a fost remis\ la 26 iunie 1940,
la ora 10 seara, de c\tre excelen]a sa d-l Molotov, pre[edintele Comisarilor Poporului al Uniunii
Sovietice, comisar al poporului pentru Afacerile Str\ine, excelen]ei sale d-lui Davidescu,
ministrul României la Moscova.
Fiind însufle]it de aceea[i dorin]\ ca [i guvernul sovietic de a vedea rezolvate prin mijloace
pacifice toate chestiunile care ar putea s\ produc\ o neîn]elegere între U.R.S.S. [i România,
guvernul regal declar\ c\ este gata s\ procedeze imediat [i în spiritul cel mai larg la
discu]iunea amical\ [i de comun acord a tuturor problemelor emanând de la guvernul
sovietic.
În consecin]\, guvernul român cere guvernului sovietic s\ binevoiasc\ a indica locul [i data
ce dore[te s\ fixeze în acest scop.
De îndat\ ce va fi primit un r\spuns din partea guvernului sovietic, guvernul român î[i va
desemna delega]ii [i n\d\jduie[te c\ conversa]iunile cu reprezentan]ii guvernului sovietic vor
avea ca rezultat s\ creeze rela]iuni trainice de bun\ în]elegere [i prietenie între U.R.S.S. [i
România.
(A. Vianu, C. Bu[e, Z. Zamfir, Gh. B\descu, Rela]ii interna]ionale în acte [i documente, II
(1939–1945), Ed. Didactic\ [i Pedagogic\, 1976, p. 49–52)
D. Nota ultimativ\ a guvernului sovietic din noaptea de 27 iunie 1940
Guvernul U.R.S.S. consider\ c\ r\spunsul guvernului regal al României din 27 iunie ca
imprecis, deoarece în r\spuns nu se spune direct c\ el prime[te propunerea guvernului
sovietic de a-i restitui neîntârziat Basarabia [i partea de nord a Bucovinei. Îns\ cum ministrul
României la Moscova, d. Davidescu, a explicat c\ r\spunsul men]ionat al guvernului regal al
Românei însemneaz\ accedarea la propunerea guvernului sovietic, guvernul sovietic primind
aceast\ explica]ie a d-lui Davidescu, propune:
1. În decurs de patru zile, începând de la ora 14, dup\ ora Moscovei la 28 iunie s\
evacueze teritoriul Basarabiei [i Bucovinei de trupele române[ti.
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2. Trupele sovietice, în acela[i timp, s\ ocupe teritoriul Basarabiei [i partea de nord a
Bucovinei.
3. În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice s\ ocupe urm\toarele puncte: Cern\u]i,
Chi[in\u, Cetatea-Alb\.
4. Guvernul regal al României s\ ia asupra sa r\spunderea în ceea ce prive[te p\strarea [i
nedeteriorarea c\ilor ferate, parcurilor de locomotive [i vagoane, podurilor, depozitelor,
aerodromurilor, întreprinderilor industriale, uzinelor electrice, telegrafului.
5. S\ se numeasc\ o comisie alc\tuit\ din reprezentan]i ai guvernului român [i U.R.S.S.,
câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor în litigiu în leg\tur\ cu evacuarea
armatei române [i institu]iilor din Basarabia [i partea de nord a Bucovinei.
Guvernul sovietic insist\ ca guvernul regal al României s\ r\spund\ la propunerile sus
men]ionate nu mai târziu de 28 iunie ora 12 (ora Moscovei).
(A. Vianu, C. Bu[e, Z. Zamfir, Gh. B\descu, Rela]ii interna]ionale în acte [i documente, II
(1939–1945), Ed. Didactic\ [i Pedagogic\, 1976, p. 49–52)
E. R\spunsul guvernului român din ziua de 28 iunie 1940
Guvernul român, pentru a evita gravele urm\ri pe care le-ar avea recurgerea la for]\ [i
deschiderea ostilit\]ilor în aceast\ parte a Europei, se vede silit s\ accepte condi]iile de
evacuare specificate în r\spunsul sovietic.
Guvernul român ar dori totu[i ca termenele de la punctul unu [i doi s\ fie prelungite,
deoarece evacuarea teritoriilor ar fi foarte greu de dus la îndeplinire în patru zile din pricina
ploilor [i inunda]iilor care au stricat c\ile de comunica]ie.
Comisia mixt\ instituit\ la punctul 5 ar putea discuta [i rezolva aceast\ chestiune.
Numele reprezentan]ilor români din aceast\ comisiune vor fi comunicate în cursul zilei.
(A. Vianu, C. Bu[e, Z. Zamfir, Gh. B\descu, Rela]ii interna]ionale în acte [i documente, II
(1939–1945), Ed. Didactic\ [i Pedagogic\, 1976, p. 49–52)
Declara]ia primului ministru, Ion Gigurtu, privind „noua orientare“ a politicii
externe a României (8 iulie 1940)
Noua orientare a politicii externe
Orientarea politicii externe a României, în cadrul celor dou\ mari na]iuni ale Axei, este un
fapt împlinit. Aceast\ orientare nu este o întâmplare sau o ac]iune de moment, ci reintr\m
prin ea în vechi tradi]ii ale statului nostru, tradi]ii care au fost rupte pentru considera]iuni ce
nu mai sunt actuale [i care erau dep\[ite de evenimente înc\ cu mult înaintea actualului
conflict.
(Universul, din 8 iulie 1940)
Scrisoarea lui Adolf Hitler c\tre regele Carol al II-lea (15 iulie 1940)
Maiestate!
Evenimentele [i unele întrevederi [i discu]ii în leg\tur\ cu ele, îmi permit numai ast\zi s\
v\ exprim opiniile mele despre propunerile pe care Majestatea Voastr\ mi le-a comunicat.
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Trebuie s\ v\ rog s\ admite]i c\ situa]ia extraordinar\ [i pericolele pe care le prezint\
constituie explica]ia absolutei franche]i a gândurilor pe care doresc s\ le exprim. L-am
informat pe Duce despre aceast\ scrisoare.
Pentru rezolvarea problemelor care îngrijoreaz\ pe Majestatea Voastr\ [i întreaga
Românie, exist\ dou\ posibilit\]i:
1. O abordare tactic\, aceasta însemnând s\ se încerce a se salva ceea ce poate fi salvat
printr-o adaptare cu abilitate la împrejur\ri, pe m\sur\ ce se produc.
2. Calea unei decizii fundamentale — în c\utarea unei solu]ii definitive — [i îndeplinirea
acestei [decizii], chiar cu riscul unor sacrificii.
În privin]a primului mod de a proceda, Majestate, sunt absolut incapabil s\ afirm ceva.
Întreaga mea via]\ am fost un om al deciziilor fundamentale [i numai de la acestea a[tept
succese decisive. Orice încercare de a înl\tura prin manevre tactice de vreun fel sau altul
pericolele care amenin]\ ]ara dumneavoastr\ trebuie s\ dea [i va da negre[it un e[ec.
Sfâr[itul, mai devreme sau mai târziu — [i poate în foarte scurt timp — ar putea fi chiar
distrugerea României.
Dup\ mine nu r\mâne decât urmarea celei de a doua c\i. Nu t\g\duiesc dificult\]ile
politice interne [i externe, peste care trebuie s\ se treac\. ~mi `nchipuiesc c\ pe aceast\ cale
se poate a ob]ine cel pu]in pentru viitor, mai `ntâi o pace durabil\ [i al doilea o `mbun\t\]ire
crescând\ a situa]iei tuturor participan]ilor.
A doua cale, singura pe care o pot propune Majest\]ii Voastre, este `n]elegerea loial\ cu
Ungaria [i Bulgaria. Numesc ambele state, fiindc\ a[ considera drept o eronat\ concluzie de
a crede c\ prin acordarea de concesii unuia, am dep\[i cele dou\ state, put`nd rezista mai
u[or celui de al doilea. Prin aceasta, Majestate, s-ar putea ob]ine cel mult un scurt câ[tig de
timp. Este `ns\ cu totul clar c\ din aceasta ar rezulta o nou\ criz\. Aceast\ ocazie nu va lipsi
[i ea va fi adus\, `n mod fatal, `n timpul cel mai scurt tocmai prin am`narea solu]iei. […]
Dac\ România, Ungaria [i Bulgaria socotesc c\ nu se pot `n]elege, atunci, dup\
convingerea mea, o asemenea atitudine nu va r\spl\ti pe nici unul din cele trei state, ci le va
pedepsi. ~n acest caz, menirea mea nu este s\ `mpiedic o astfel de consecin]\. Situa]ia
militar\ a Reich-ului s-a dezvoltat at`t de favorabil `nc`t ne sim]im `n stare — de[i aceasta ar fi
legat\ cu siguran]\ de sacrificii — s\ putem renun]a la livrarea petrolului. […]
Orice ra]iune dreapt\ trebuie s\ duc\ la recunoa[terea c\ o revizuire nu poate fi evitat\ la
infinit [i c\ acesta va fi cu at`t mai mult `n avantajul s\u cu c`t va fi f\cut\ mai repede. Numai
atunci c`nd va interveni o reglementare ra]ional\ a problemelor deschise `ntre România,
Ungaria [i Bulgaria, va avea un sens pentru Germania de a clarifica posibilitatea unei colabor\ri mai strânse [i pentru acesta s\ preia `n aceste condi]ii obliga]ii mai largi.
Dac\ `ns\ Majestatea Voastr\ crede c\ nu poate adera la aceste `n[iruiri de idei ale mele,
nu voi face uz de ele, ci voi comunica numai Guvernului Ungar, respectiv Bulgar, c\ Germania,
adic\ Guvernul German `n ce `l prive[te nu vede nici o modalitate de a se dedica rezolv\rii
problemei de fa]\.
Dac\ `ns\ s-ar putea g\si posibilitatea ca printr-o preconizare s\ se realizeze o `n]elegere
satisf\c\toare `ntre cele trei state, atunci aceasta va reprezenta mai mult pentru fericirea [i
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viitorul celor trei parteneri, dec`t oricare succese momentane presupuse, care mai devreme
sau mai t`rziu s\ duc\ la noi crize.
Al Majest\]ii Voastre devotat
A. Hitler
(Arhivele Na]ionale Istorice Centrale, Fond C.C al P.C.R. — Cancelarie Dos. Nr. 1/1940, f. 2)
Dictatul de la Viena (30 august 1940)
A. Textul arbitrajului
Iat\ textul sentin]ei, dup\ comunicatul oficial:
1. Traseul definitiv al liniei de frontier\, care desparte România de Ungaria, va corespunde
aceluia marcat de harta geografic\ aci anexat\. O comisie româno-ungar\ va determina
detaliile traseului la fa]a locului.
2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele române[ti într-un termen de
15 zile [i remis în bun\ ordine acesteia. Diferitele faze ale evacu\rii [i ale ocup\rii, precum [i
modalit\]ile lor vor fi fixate în termen de o comisie româno-ungar\. Guvernele ungar [i român
vor veghea ca evacuarea [i ocuparea s\ se desf\[oare în ordine complet\.
3. To]i supu[ii români, stabili]i în aceast\ zi pe teritoriul ce urmeaz\ a fi cedat de România,
dobândesc f\r\ alte formalit\]i na]ionalitate ungar\. Ei vor fi autoriza]i s\ opteze în favoarea
na]ionalit\]ii române într-un termen de [ase luni. Acele persoane care vor face uz de acest
drept vor p\r\si teritoriul ungar într-un termen adi]ional de un an [i vor fi primi]i de România.
Ei vor putea s\ ia, f\r\ nici o împiedicare, bunurile lor mobile, s\ lichideze proprietatea lor
imobiliar\, pân\ în momentul plec\rii lor, s\ ia cu ei produsul rezultat. Dac\ lichidarea nu
reu[e[te, aceste persoane vor fi desp\gubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într-un mod larg
[i acomodant toate chestiunile relative la transplantarea optan]ilor.
4. Supu[ii români de ras\ ungar\, stabili]i în teritoriul cedat în anul 1919, de c\tre Ungaria
României, [i care r\mâne sub suveranitatea acesteia, primesc dreptul de a opta pentru
na]ionalitate ungar\, într-un termen de 6 luni. Principiile enun]ate în paragraful trei vor fi
valabile pentru persoanele care vor face uz de acest drept.
5. Guvernul ungar se angajeaz\ solemn s\ asimileze în totul cu ceilal]i supu[i unguri pe
persoanele de ras\ român\, care, pe baza arbitrajului de mai sus, vor dobândi na]ionalitatea
ungar\. Pe de alt\ parte, guvernul român ia acela[i angajament solemn în ceea ce prive[te pe
supu[i de ras\ ungar\, care vor r\mâne pe teritoriul român.
6. Detaliile rezultând din transferul de suveranitate vor fi reglementate prin conven]ia
direct\ între guvernele român [i ungar.
7. În cazul în care dificult\]i sau îndoieli s-ar ivi în cursul aplic\rii acestui arbitraj, guvernele
român [i ungar se vor în]elege pe cale direct\. Dac\ într-o chestiune sau alta în]elegerea nu
se realizeaz\, litigiul va fi supus guvernelor Reichului [i Italiei, care vor adopta o solu]ie
definitiv\.
(Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii — iulie–august 1940, Ed. Enciclopedic\,
Bucure[ti, 1991, p. 295–296)
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B. Relatarea lui Mihail Manoilescu, reprezentantul României, la arbitrajul de la
Viena
Am observat întâi c\ este o hart\ româneasc\. Am desf\cut-o cu nordul în jos, ceea ce
m-a f\cut s\ nu în]eleg nimic. Mi-a întors-o Schmidt. Ochii mei c\utau t\ietura de la grani]a
de vest pe care cu to]ii o a[teptam. Mi-am dat seama îns\ c\ este altceva. Am urm\rit cu ochii
grani]a care pornea de la Oradea c\tre r\s\rit, alunecând sub linia ferat\ [i am în]eles c\
cuprindea [i Clujul… Am început s\ nu mai v\d. Când mi-am dat seama c\ grani]a coboar\ în
jos ca s\ cuprind\ secuimea am mai avut, în disperarea mea, un singur gând: Bra[ovul! O mic\
u[urare: Bra[ovul r\mânea la noi.
Când am privit în toat\ groz\via împ\r]irea Transilvaniei, am în]eles c\ puterile care îmi
erau mult sl\bite m\ p\r\sesc cu totul. Tabloul dinaintea ochilor s-a f\cut neclar, ca un nor
galben cenu[iu, din cenu[iu, negru…
În clipa aceea mi-am pierdut cuno[tin]a.
Acum aveam pentru a doua oar\ impresia net\ c\ am trecut dincolo. Cineva a cerut
pentru mine un pahar cu ap\. Dörnberg a deschis u[a alergând prin mul]imea de ziari[ti, de
diploma]i [i ofi]eri care umpleau s\lile strigând: „un pahar cu ap\, un pahar cu ap\…“
(Mihail Manoilescu, Memorii — iulie-august 1940 — Dictatul de la Viena, Ed. Enciclopedic\,
Bucure[ti, 1991, p. 212)
C. Dezbaterile Consiliului de Coroan\ în privin]a arbitrajului în problema
Transilvaniei — pozi]ia lui Iuliu Maniu, lider al Partidului Na]ional }\r\nesc (30 august
1940)
[edin]a se deschide la ora 24:
Majestatea Sa Regele: Domnilor, asear\ a]i fost chema]i ca s\ lua]i o hot\râre ale c\rei
consecin]e eram to]i con[tien]i c\ vor putea fi foarte grave.
Ast\zi, v-am chemat din nou, ca s\ lua]i cuno[tin]\ de urm\rile hot\rârii de ieri.
În aceste momente, dac\ rostesc aceste cuvinte este spre a ar\ta în fa]a ]\rii întregi, care
[tiu c\ simte [i [tie ce este în sufletul meu în aceste clipe, c\ oricare ar fi durerile momentului de fa]\, oricare ar fi jertfele care se cer, totu[i permanen]a na]iunii noastre este comandamentul superior al tuturor oamenilor con[tien]i. […]
D-l Iuliu Maniu: Sire, sunt nespus de recunosc\tor c\ a]i binevoit a-mi da ocaziunea ca, în
aceast\ înalt\ consf\tuire, s\ pot ridica cuvântul de protest al Ardealului [i Banatului.
Este o zi trist\, dureroas\ [i este foarte greu s\ ne st\pânim nervii [i s\ nu-i l\s\m cople[i]i
de durerea care ne cuprinde.
Protestez în numele Ardealului [i al Banatului în contra oric\rei încerc\ri de a înstr\ina
Transilvania, Banatul, Maramure[ul [i Cri[ana de la corpul statului nostru [i protestez c\
oricare p\rticic\ s\ fie înstr\inat\.
G\sesc observa]iunea d-lui profesor Iorga foarte mângâietoare pentru noi [i foarte la loc,
când a spus pe de o parte c\ Ardealul s-a al\turat din libera sa voin]\ [i când a mai ad\ugat
c\ în ceea ce prive[te Ardealul n-are dreptul s\ dispun\ nimeni afar\ de poporul românesc din
Ardeal. […]
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Asupra Ardealului n-are drept s\ dispun\ decât numai majoritatea lui. Majoritatea
aceasta este categoric româneasc\. 58,4 procente dintre locuitori sînt români, iar celelalte
minorit\]i sunt împ\r]ite în m\nunchiuri mici de oameni […].
Pentru aceasta, ]inând seama c\ punctul de vedere al poporului românesc din Ardeal de
sute de ani s-a manifestat totdeauna ca s\ nu se întâmple nimic în ceea ce prive[te Ardealul,
f\r\ s\ fie întrebat poporul românesc de acolo, ne doare adânc c\ ast\zi se hot\r\[te asupra
soartei Ardealului, f\r\ ca poporul din Ardeal s\ fie întrebat.
Procedura de arbitraj este o judecat\ convenit\, prin urmare hot\rârea de acolo
izvor\[te [i din voin]a noastr\. Or, ceea ce trebuie cu ori[ice pre] înconjurat este c\ orice
hot\râre s-ar aduce, s\ nu aibe aparen]a c\ izvor\[te [i din voin]a poporului [i a statului
românesc.
(Ion Mamina, Consilii de Coroan\, Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1997, p. 262–264)
Decret regal privind investirea generalului Ion Antonescu cu puteri depline
pentru conducerea statului român (6 septembrie 1940)
Art. I. Investim pe d-l general Ion Antonescu, pre[edintele Consiliului de Mini[tri, cu
depline puteri pentru conducerea statului român.
Art. II. Regele exercit\ urm\toarele prerogative regale:
a) El este capul o[tirii;
b) El are dreptul de a bate moned\;
c) El confer\ decora]iunile române;
d) El prime[te [i acrediteaz\ ambasadorii [i mini[tri plenipoten]iari;
e) El nume[te pe primul-ministru, îns\rcinat cu depline puteri;
f) El are dreptul de amnistie [i gra]iere.
Art. III. Toate celelalte puteri ale statului se exercit\ de pre[edintele Consiliului de Mini[tri.
(Monitorul oficial, nr. 206 bis, din 6 septembrie 1940)
Nota Bene: Ion Antonescu a fost învestit de c\tre Carol al II-lea, pre[edinte al Consiliului de Mini[tri
la 4 septembrie 1940

Decret regal prin care statul român a fost proclamat stat na]ional-legionar
(14 septembrie 1940)
Art. 1. Statul român devine stat na]ional-legionar.
Art. 2. Mi[carea Legionar\ este singura mi[care recunoscut\ în noul stat, având ca ]el
ridicarea moral\ [i material\ a poporului român [i dezvoltarea puterilor lui creatoare.
Art. 3. D-l general Ion Antonescu este conduc\torul statului legionar [i [eful regimului
legionar.
Art. 4. D-l Horia Sima este conduc\torul Mi[c\rii Legionare.
Art. 5. Cu începere de la data acestui Înalt decret, orice lupt\ între fra]i înceteaz\.
(„Monitorul oficial“, nr. 214 bis, din 14 septembrie 1940)
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Comunicatul Pre[edin]iei Consiliului de Mini[tri în leg\tur\ cu asasinatele
din 26–27 noiembrie 1940
Pre[edin]ia Consiliului de Mini[tri comunic\:
„În noaptea de 26–27 noiembrie, cu ocazia deshum\rii osemintelor de la Jilava, legionari
care lucrau la aceast\ deshumare au p\truns în închisoare [i au împu[cat pe unii dintre
de]inu]ii politici afla]i acolo [i considera]i ca autorii principali ai crimelor s\vâr[ite împotriva
c\pitanului [i a legionarilor, sub fostul regim.
Generalul Antonescu, guvernul [i Mi[carea Legionar\ reprob\ acest act.
Dintru început generalul Antonescu a pus la baza noului regim ideea de legalitate [i
justi]ie, iar Mi[carea Legionar\ s-a înscris în acela[i cadru de ordine [i legalitate.
Se vor aplica sanc]iuni severe.
Mi[carea legionar\ a hot\rât încadrarea strict\ [i riguroas\ în ordinea de stat a tuturor
membrilor ei [i sanc]ionarea exemplar\ a acelora care se vor abate de la ordinea legal\“.
(„Universul“, din 29 noiembrie 1940)
Decret-lege privitor la militarizarea institu]iilor [i întreprinderilor de stat [i
particulare (18 februarie 1941)
Art. 1. Orice institu]ie sau întreprindere de stat sau particular\ poate fi militarizat\, oricând
interesele superioare ale statului ar cere.
Institu]iile [i întreprinderile de stat sau particulare, vizate de lege, sunt în primul rând acelea care lucreaz\ pentru ap\rarea na]ional\ [i în al doilea rând acelea prev\zute în planul de
mobilizarea teritoriului, putând fi îns\ militarizate [i altele, atunci când nevoia va cere.
Art. 2. Institu]iile sau întreprinderile de stat [i particulare de orice natur\ pot fi militarizate
la propunerea departamentului interesat, singurul în m\sur\ s\ aprecieze necesitatea militariz\rii în scopul de a asigura func]ionarea lor, în interesul superior al statului.
Propunerile de militarizare se adreseaz\ Ministerului Ap\r\rii Na]ionale (Marelui Stat
Major) care, dac\ [i le însu[e[te, dispune militarizarea, conform legii.
Art. 3. Prin militarizare se în]elege punerea sub regim de control, disciplin\ [i jurisdic]ie
militar\ a institu]iilor [i întreprinderilor de stat sau particulare, precum [i a întregului personal
al acestora, care va fi socotit rechizi]ionat.
Prin controlul institu]iilor sau întreprinderilor se în]elege supravegherea lor din punct de vedere
al pazei [i al func]ion\rii, pentru a se înl\tura toate cauzele menite s\ le turbure activitatea. […].
(„Monitorul oficial“ nr. 41 din 18 februarie 1941)
Situa]ia evreilor `n timpul regimului Antonescu
A. Legisla]ia antievreiasc\ a regimului Antonescu — Decret-lege pentru reglementarea situa]iei evreilor `n `nv\]\mânt (11 octombrie 1940)
Art. 1. Evreii sunt liberi s\-[i organizeze, `n cadrul legii `nv\]\mântului particular, [coli proprii de grad primar [i secundar.
Art. 2. {colile evreie[ti prev\zute la articolul precedent nu pot func]iona decât cu personal evreiesc [i nu pot fi frecventate decât de elevi evrei.
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Art. 3. Cei n\scu]i din ambii p\rin]i evrei sau numai din tat\ evreu, indiferent de religie,
nu pot func]ina `n calitate de personal didactic [i administrativ [i nu sunt admi[i ca elevi sau
studen]i `n [colile române[ti de grad primar, secundar sau superior de stat sau particular [i
nici în [colile celorlalte unit\]i etnice cre[tine.
~n mod excep]ional [i de la caz la caz, Ministerul Educa]iei Na]ionale, Cultelor [i Artelor
poate autoriza pe cei n\scu]i din tat\ evreu cre[tinat [i mam\ cre[tin\ de alt\ origine etnic\
s\ func]ioneze sau s\ urmeze `n [colile particulare [i profesionale cre[tine, dac\ au fost
boteza]i `n religia cre[tin\ pân\ la vârsta de 2 ani1.
Copiii naturali urmeaz\ condi]ia juridic\ a mamei. […]
Art. 5 Ministerul Educa]iei Na]ionale, Cultelor [i Artelor va pune `n disponibilitate [i va
`ndep\rta pe to]i aceia care intr\ `n prevederile art. 3 din prezentul decret-lege.
(Evreii din România `ntre anii 1940–1944. Vol. I. Legisla]ia antievreiasc\. Volum alc\tuit de
Lya Benjamin. Bucure[ti, 1993, p. 70–71).
Nota Bene: Acest decret-lege se `nscrie `ntr-un [ir mai lung de m\suri legislative care au discriminat
pe evrei `n anii 1938–1944. Astfel, evreii au fost elimina]i dintre cet\]enii români, au fost sili]i s\ poarte
semne distinctive, s\ pl\teasc\ impozite speciale, au fost exclu[i din [coli, institu]ii culturale, unele `ntreprinderi etc. Discriminarea a mers pân\ acolo `ncât evreilor ([i ]iganilor) li s-au stabilit cartele de alimente diferite (cu cantit\]i de câteva ori mai mici decât pentru români), pre]uri diferite la pâine [i la
alte alimente, [i chiar li s-au retras carnetele de conducere auto. Totodat\, regimul Antonescu a promovat o propagand\ oficial\ violent antievreiasc\, ce a contribuit la declan[area unor pogromuri (dintre care cele mai multe victime le-a provocat cel de la Ia[i de la 29 iunie 1941). De asemenea,
Antonescu se face responsabil, prin ordinele pe care le-a dat, de excesele savâr[ite de trupele române
pe frontul de r\s\rit, atât în Basarabia, cât [i dincolo de Nistru (execu]ii sumare [i în mas\, jafuri etc.).
Deoarece popula]ia evreiasc\ a fost considerat\ „ostil\“ de c\tre regim, peste 100.000 de evrei au fost
deporta]i în Transnistria, unde, datorit\ bolilor, tratamentelor inumane [i lipsurilor de tot felul, o mare
parte dintre ace[tia au murit.

B. Forme de omenie în contextul persecut\rii evreilor de c\tre regimul Antonescu
— cazul plutonierului major Gheorghe Pris\caru, în relatarea avocatului Segal din Hu[i
Povestea am notat-o în lag\r, dictat\ de avocatul Segal, pre[edintele de atunci al
Comunit\]ii Evreilor din Hu[i.
1 Acest articol reprezint\ — poate — o minim\ concesie fa]\ de un memoriu pe care un grup de doamne de religie

cre[tin\, casatorite cu evrei, l-au adresat la 19 august 1940 Patriarhului Nicodim, solicitându-i interven]ia pe lâng\
autorit\]i pentru schimbarea unor prevederi ale decretului-lege privitor la starea juridic\ a evreilor, adoptat înc\ în
timpul dictaturii lui Carol al II-lea. Iat\ un pasaj din respectivul memoriu, care ilustreaz\ caracterul aberant al separ\rii copiilor pe criterii etnice: „Cum, Înalt Prea Sfintite, copiii no[tri, rup]i din trupurile noastre de românce
cre[tine, sunt evrei? Aceste ml\di]e ale noastre, incomparabile tovara[e ale lui Isus, nu ne mai apar]in, nu mai fac
parte din Biserica cre[tin\? Nu mai sunt carne [i sânge românesc? [...] Am facut din copiii no[tri buni români [i
adev\ra]i cre[tini, iar acum legiuitorul ni-i r\pe[te. Da, Înalt Prea Fericite, ni-i ia [i-i arunc\ în bra]ele religiei mozaice. Pentru c\ scumpii no[tri copii nu vor putea înv\]a la [coala româneasc\ [i nu vor putea întemeia c\minuri cu
cre[tini. Ca s\ poat\ s\-[i fac\ un drum în via]\ vor trebui s\ adopte religia mozaic\“ (Lya Benjamin, Prigoana [i
rezisten]a în istoria evreilor din România 1940–1944. Studii, Bucure[ti, 2001, p. 445–446). Dup\ cum se poate
observa îns\, prevederile decretului-lege pentru reglementarea situa]iei evreilor în înv\]\mânt sunt extrem de
restrictive, astfel încât sistemul de excludere a continuat s\ afecteze atât pe copiii din familii evreie[ti, cât [i pe cei
din familii mixte.
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[…]. În noaptea de 21 spre 22 Iunie 1941, to]i evreii din Hu[i, între 15 [i 50 ani, au fost
aduna]i în curtea poli]iei. S-a refuzat orice explica]ie; atâta ni s-a spus: s\ ne lu\m un mic
bagaj [i alimente pentru 2–3 zile. Încolo nici o explicatie. Din diferite zvonuri, confirmate a
doua zi diminea]a, am aflat c\ vom fi „expedia]i“. Încotro, îns\, nu [tia nimeni.
Într-adev\r, a doua zi, am fost porni]i din Hu[i, sub paza unor jandarmi, f\r\ s\ ni se dea
vreo explica]ie, nici asupra destina]iei, nici asupra motivelor care au determinat aceast\
m\sur\. Dup\ trei zile de mers pe jos [i dup\ tot atâtea nop]i dormite pe gunoaiele de la marginea satelor (în sate nu ni se permitea intrarea), am ajuns în com. Bogdana din jud. Tutova.
[…]. A doua zi dup\ sosirea noastr\, ni s-a anun]at vizita d-lui [ef al sec]iei de jandarmi
[…]. Pe la amiaza zilei a sosit d. [ef de sec]ie [i imediat a dat ordin s\ fim aduna]i în curtea
[colii. […]. Ne-a cerut s\ facem cerc în jurul d-sale [i ne-a spus cam urm\toarele:
„Sunt plot. maj. Pris\caru Gheorghe, [eful sec]iei B\cani, de care ]ine comuna în care v\
afla]i. În numele acestei sec]ii v\ spun: bine a]i venit! {tiu cât zbucium este în sufletele voastre [i cât\ durere în inimile voastre, [tiindu-v\ în aceste vremuri de r\zboiu desp\r]i]i de cei
care v\ sunt dragi. În]eleg toat\ suferin]a dvs. {i v\ sf\tuiesc s\ nu v\ descuraja]i. În definitiv,
indiferent de felul cum ne închin\m, avem cu to]ii acela[i Dumnezeu [i nimeni nu ne întreab\
dac\ vrem s\ ne na[tem români, evrei, turci sau bulgari. To]i suntem oameni [i fi]i siguri c\
aceste vremuri vor trece [i c\ nebunia care a cuprins acum min]ile oamenilor, va trece [i ea.
V\ ve]i întoarce cu to]ii la casele [i familiile voastre [i ve]i considera aceste zile ca urâte aduceri aminte. Voi lua m\suri ca s\ fi]i caza]i pe la oamenii din sat, c\ci nu pute]i doar dormi pe
jos [i voi mai lua m\suri ca atâta timp cât ve]i sta în sec]ia mea s\ pute]i între]ine leg\turi cu
cei de acas\. […]“
Dup\ aceast\ nea[teptat\ cuvântare, s-a interesat îndeaproape de toate nemul]umirile
noastre [i, încurajat de o asemenea purtare, i-am spus pe [leau toate nemul]umirile. Între
altele, i-am povestit purtarea neomenoasa a poli]i[tilor din Hu[i, care pentru a-[i justifica nu
[tiu ce activit\]i, au botezat pe vreo 12 dintre noi „suspec]i comuni[ti“ [i date fiind apuc\turile
din acele vremuri se [tia ce-i poate a[tepta pe ace[tia. Mi-a promis ca dup\ o [edere de 2–3
s\pt\mâni în sec]ia lui, acest calificativ va dispare.
Este de la sine înteles c\ aceast\ minunat\ comportare [i-a produs imediat efectul, [i atât
autorit\]ile cât [i locuitorii din Bogdana s-au purtat ca adev\ra]i fra]i cu noi. Am fost g\zdui]i
prin case, am fost osp\ta]i, femeile ne-au sp\lat [i reparat rufele, [i când peste câteva zile am
primit ordinul s\ p\r\sim Bogdana, jalea era general\. Oamenii ne-au condus pâna la B\cani,
satul de destina]ie, c\rându-ne bagajele cu carele lor [i nevoind s\ primeasc\ plat\ pentru
aceste servicii.
}in s\ adaug un am\nunt care caracterizeaz\ de minune pe plutonierul major Pris\caru.
Cunoscând „obiceiul p\mântului“ [i moravurile acelor vremuri, am încercat s\-i ofer un cadou
de 20.000 de lei, sub pretextul de a cump\ra un radio pentru sec]ie. Plot. maj. Prisacaru a
în]eles inten]ia [i mi-a spus: „Nu m\ sup\r, c\ci cunosc moravurile de la noi. P\stra]i banii.
Pentru dvs. Banii sunt foc [i nu se stie ce zile v\ mai a[teapt\ [i v\ vor prinde bine“. I-am cerut
scuze pentru „oferta“ f\cut\ [i i-am mul]umit din nou pentru tot binele pe care ni l-a f\cut.
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Ajun[i la B\cani, plutonierul major Pris\caru m-a informat c\ a sosit ordinul s\ fim trimi[i
în lag\r, la Târgu Jiu […] Înainte de plecarea din B\cani, m-a chemat deoparte [i mi-a ar\tat
lista cu care plecam la Tg. Jiu [i din care calificativul de „suspect comunist“ disp\ruse din dreptul celor 12. În felul acesta, ace[ti 12 evrei datoreaz\ via]\ numai omeniei acestui vrednic
român.
(S. C. Cristian, Patru ani de urgie. Notele unui evreu din România, Bucure[ti [f.a.],
p. 69–71)
Nota Bene: Pentru mai multe exemple de români care au ajutat pe evrei în pofida politicii
de persecu]ie a regimului Antonescu, a se vedea [i Marius Mircu, Oameni de omenie în vremuri de neomenie, Bucure[ti, 1996.

Situa]ia rromilor `n România `n timpul regimului Antonescu
A. Locuitori din Dolj solicit\ scutirea fierarului Ilie Dinc\ de deportarea `n
Transnistria (1942)
EXCELEN}|
DOMNULE MARE{AL,
DOMNULE CONDUC|TOR AL STATULUI ROMÂN,
Subsemna]ii locuitori, români, domicilia]i `n comuna Balta Verde satul Popoveni [i din alte
comune [i municipiul Craiova, jud. Dolj.
Cu profund respect [i cu capul plecat, venind `naintea Domniei Voastre [i face urm\toarea
plângere:
Suntem muncitori manuali de p\mânt, agricultori, c\r\u[i, chirigii de nisip [i piatr\ ce
transport\m din prundul râului Jiu `n ora[ul Craiova, la diferite construc]ii [i la regimentele din
Garnizoana Craiova. Din tat\ `n fiu vehiculele noastre cum [i uneltele agricole au fost [i sunt
reparate [i construite din nou de dl. Ilie Dinc\, din Craiova, str. Calea Dun\rei, nr 36 de profesiune ferar [...].
Cum acest ferar cu familie compus\ din so]ie [i doi copii este de o bun\ reputa]ie `n societate, om cu bune purt\ri, se bucur\ de o mare onorabilitate recunoscut\ fa]\ de noi, nu are
la activul s\u nici cea mai mic\ pedeaps\, nu are cazier judiciar ca s\ fi fost vre-o dat\ pedepsit [...] ~n vedere c\ este sârguincios [i ascult\tor la timp `n acest\ bran[e de fer\rie, avem
absolut\ nevoe de prezen]a sa `n acest municipiu unde ne ducem a ne satisface orice repara]ii
la vehicule, construc]ii din nou, potcovitul boilor [i cailor, reparat de pluguri, groape [i `n fine
tot ce atinge de bran[a fer\riei, `n plus c\ se pricepe la rot\rie, lemn\rie [i etc... având [i pe
fiul s\u nec\s\torit tot de aceast\ meserie, care f\când parte din contg. 1944, urmeaz\ a fi
`ncorporat `n serviciul militar activ tot `n bran[a meseriei.
V\ rug\m s\ binevoi]i a aproba ca s\ nu fie trimis `n Transnistria sau teritoriile ruse[ti ca
f\când parte din români c\ci de mic copil [i pân\ ast\zi a fost numai cet\]ean al municipiului Craiova, unde `[i pl\te[te cu cinste [i drag d\rile impuse de Stat, jude] [i
comun\.
(Deportarea rromilor `n Transnistria. De la Auschwitz la Bug. Antologie [i prefa]\
de Vasile Ionescu, Bucure[ti, Aven amentza, 2000, p.124–125)
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B. Raport al poli]iei cu privire la atitudinile [i zvonurile legate de deportarea
rromilor (28 septembrie 1942)
M\sura luat\ recent pentru evacuarea unor ]igani din regiunea Sighi[oara, `n Transnistria,
a provocat o vie nemul]umire [i `ngrijorare `n rândul celor r\ma[i. Ace[tia se plâng c\ m\sura
a fost luat\ „pentru stârpirea lor“, deoarece altfel nu ar fi fost aplicat\ brusc `n pragul iernii,
mai ales c\ ei au dat totdeauna dovad\ de loia-litate fa]\ de Statul Român. Cele mai accentuate nemul]umiri se remarc\ `n rândul ]iganilor , care au case. O parte dintre ace[tia […] au
`nceput s\-[i vând\ bunurile, atât mobile cât [i imobile. Sa[ii urm\resc cu aten]ie aceast\
chestiune, `n scopul de a cump\ra averile care se ofer\ spre vânzare.
M\sura de mai sus a produs `ngrijor\ri [i `n rândul popula]iei române, dând na[tere la
diferite p\reri [i comentarii. Astfel, se discut\, `n unele cercuri, c\ m\sura ar fi justificat\ [i binevenit\ `n Vechiul Regat, `ns\ `n Ardeal ar putea fi defavorabil\ intereselor na]ionale, `n cazul
unui eventual plebiscit. Se [tie c\ totdeauna ]iganii au fost considera]i [i trecu]i la num\rul
românilor, nefiind socoti]i ca o minoritate aparte.
De asemeni, se mai comenteaz\ pe tema de mai sus urm\toarele:
-- Românii, `nt\ri]i cu efectivul ]iganilor, au putut totdeauna s\-[i asigure majoritatea de
voturi `n trecutele alegeri [i astfel s\ se impun\ `n locuri de conducere fa]\ de celelalte
minorit\]i;
– M\sura luat\ recent a `nstr\inat pe ]igani de loialitatea pe care o dovedeau fa]\ de elementul românesc;
-- M\sura ar putea s\ aib\ [i alte urm\ri, nu tocmai pl\cute pentru noi, deoarece ar putea
fi considerat\ ca `nceput de `mpingere a unor na]ionalit\]i mai spre R\s\rit pentru a proteja
un spa]iu mai mare pentru popoarele din Apus.
Printre români circul\ svonul [i se remarc\ temeri c\, dup\ evacuarea eventual\ a tuturor
]iganilor [i evreilor, ar putea fi evacua]i `n Transnistria [i românii. ~n locul acestor na]ionalit\]i
ar urma s\ fie adu[i germani; concep]iile de migra]iune for]at\ a acestor na]ionalit\]i fiind, se
crede, inspirate tot de c\tre germani.
(Deportarea rromilor `n Transnistria. De la Auschwitz la Bug. Antologie [i prefa]\ de Vasile
Ionescu, Bucure[ti, Aven amentza, 2000, p.125–126)
Ordinul de zi c\tre armat\ din 22 iunie 1941
Osta[i,
V-am f\g\duit din prima zi a noii domnii [i a luptei mele na]ionale s\ v\ duc la biruin]\.
S\ [terg pata de dezonoare din cartea neamului [i umbra de umilire de pe fruntea [i
epole]ii vo[tri.
Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor str\mo[e[ti [i a bisericii, lupta
pentru vetrele [i altarele române[ti de totdeauna.
Osta[i,
V\ ordon:
Trece]i Prutul.
Zdrobi]i vr\jma[ul din R\s\rit [i Miaz\noapte.
Dezrobi]i din jugul ro[u al bol[evismului pe fra]ii vo[tri cotropi]i.
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Reîmplini]i în trupul ]\rii glia str\bun\ a Basarabilor [i codrii voievodali ai Bucovinei,
ogoarele [i plaiurile voastre.
Osta[i,
Pleca]i azi pe drumul biruin]ei lui {tefan cel Mare, ca s\ cuprinde]i cu jertfa voastr\ ceea
ce au supus str\mo[ii no[tri cu lupta lor.
Înainte!
Fi]i mândri c\ veacurile ne-au l\sat aici straja drept\]ii [i zid de cetate cre[tin\.
Fi]i vrednici de trecutul românesc.
Comandant de c\petenie al Armatei, general Ion Antonescu
(„Monitorul oficial“, nr. 145, din 22 iunie 1941)
Nota Bene: De remarcat retorica documentului. Totodat\, este de avut `n vedere faptul c\ decizia
intr\rii `n r\zboi a apar]inut `n exclusivitate lui Ion Antonescu, f\r\ ca acesta s\ fi consultat pe rege sau
vreun alt factor politic intern

Decret-lege asupra regimului muncii în timp de r\zboi (2 octombrie 1941)
Art. 1. Legiuirile privitoare la raporturile de munc\ se modific\ [i completeaz\, pe tot
timpul st\rii de r\zboi în conformitate cu dispozi]iunile prezentului decret-lege.
Art. 2. Concediile de odihn\, prev\zute de art. 49 [i 89 din legea asupra contractelor de
munc\ din 5 aprilie 1929, cu modific\rile ulterioare, sunt suspendate.
Patronii sunt obliga]i, totu[i s\ pl\teasc\ salaria]ilor lor, func]ionari particulari [i lucr\tori,
indemniza]ia prev\zut\ de art. 49 pentru concediile cuvenite dar suspendate. […]
Art. 4. Durata de lucru va fi la întreprinderile industriale în care se lucreaz\ continuu (cu
trei echipe succesive) 8 ore pe zi, sau 56 ore pe s\pt\mân\; în celelalte întreprinderi
industriale, durata normal\ de lucru este de 10 ore pe zi sau 60 ore s\pt\mânal.
Comandan]ii militari de pe lâng\ întreprinderile militarizate, îndrum\torii militari [i
directorii întreprinderilor militare de acord cu inspectorii de munc\, iar în ceea ce prive[te
întreprinderile nemilitarizate, inspectorii de munc\ pot acorda pe timp de cel mult 3 luni,
autoriza]ia de a se dep\[i durata sus ar\tat\ a zilei de lucru pân\ la maximum 12 ore pe zi
sau 72 ore s\pt\mânal. De asemenea, vor putea aproba lucrul în zilele de duminic\ [i
s\rb\tori legale, dac\ necesit\]ile produc]iei vor reclama acest lucru. […]
Orele de lucru pierdute din cauza alarmelor se vor recupera prin orele lucrate peste orarul
întreprinderii, f\r\ ca totalul orelor lucrate s\ întreac\ maximum duratei s\pt\mânale de lucru
ar\tate în alin. 1 [i 2 de mai sus. […]
Evreii de orice cet\]enie nu beneficiaz\ de dispozi]iunile prezentului articol. […]
Art. 31. Sunt considerate crime de sabotaj [i se pedepse[te cu temni]\ grea de 5–20 ani:
a) Orice încetare de lucru individual\ sau colectiv\, f\r\ încuviin]area prealabil\ a
comandantului militar al întreprinderii militarizate […] sau directorul stabilimentului militar al
armatei, iar în ce prive[te celelalte întreprinderi, f\r\ încuviin]area prealabil\ a inspectorului de
munc\. […]
b) distrugerea, deteriorarea, sustragerea, falsificarea, fabricarea defectuoas\ ori erori
voite, manipul\ri sau manevr\ri frauduloase sau f\r\ calitate, a ma[inilor, a instala]iilor, a
instrumentelor de lucru, materialelor, m\rfurilor [i produselor în total sau în parte, fie din
partea salaria]ilor, fie din partea patronilor.
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Instigatorii la infrac]iunile prev\zute [i pedepsite conform prezentului articol se pedepsesc
cu maximum prev\zut la acest articol. […]
(Documente 1918–1944, p. 171–172)
Armata român\ pe frontul din Rusia (1942–1943) — însemn\rile generalului Constantin S\n\tescu
5 august 1942. Timp de [ase zile, am inspectat unit\]ile din Boto[ani, Dorohoi [i Cern\u]i,
pentru a m\ convinge dac\ sunt gata de plecare. Starea rechizi]iilor de cai este proast\,
c\ru]ele [i hamurile sunt îns\ bune.
Am g\sit Cern\u]i într-o stare înfloritoare; pr\v\liile evacuate de evrei au fost redeschise
de c\tre români; fabricile — toate în func]iune. Un singur lucru este trist: c\ se fac afaceri [i
chiar barbarii pe chestia evreilor ce trebuie evacua]i din Bucovina. În plus, o mul]ime de
aventurieri au venit [i au pus mâna pe fabrici, realizând beneficii mari. Am întâlnit o mul]ime
de pierde-var\ veni]i pentru pricopseal\ aici [i care nu se jenau s\ spun\ c\ au venit în
California României pentru îmbog\]ire. […].
13 octombrie 1942. A plouat peste noapte, f\r\ a desfunda drumurile. Iau cuno[tin]\ de
o directiv\ secret\ a Führer-ului, relativ la conducerea opera]iunilor pe timpul iernii. G\sesc
p\r]i bune, dar [i p\r]i neaplicabile. Ni se recomand\ ca atacurile inamice s\ fie zdrobite chiar
pe baza lor de plecare, cu avia]ia [i artileria. Foarte frumoas\ recomanda]ie, îns\ eu nu am
nici un avion la dispozi]ie, iar muni]ie de artilerie de-abia avem cât s\ ne ducem zilele.
[…] Iau leg\tura cu divizia german\ din dreapta mea [i v\d c\ are o situa]ie tot a[a de
proast\ ca [i diviziile mele. Constat c\ nu are frontul în întregime pe Don, c\ regimentele de
infanterie de-abia ating efectivul de 800 de oameni [i cu mare greutate se men]in pe pozi]ie.
Ne sunt superiori deoarece trupa are înc\ moralul ridicat [i nu duc lips\ de muni]ie.
Am dat ordin ca trupele s\ înceap\ s\-[i construiasc\ ad\posturi în vederea iernii, care vor
consta din bordeie s\pate în malurile v\ilor de râu din zon\; tot a[a trebuie f\cute [i
ad\posturile pentru cai [i ma[ini. Întreaga lucrare nu va fi u[oar\, din cauz\ c\ lipse[te
lemnul; p\duri pe aici nici pomeneal\. […].
Novo-Nikolaev, 1 decembrie 1942. Încep s\ mi se destind\ nervii — [i asta o constat, cu
bucurie, prin faptul c\ am dormit cinci ore la rând, lucru ce nu mi s-a mai întâmplat de mult;
apoi, pot diminua sim]itor num\rul ]ig\rilor fumate zilnic, care ajunsese prea mare în aceste
zile de reu[it\. M\ ocup [i de coresponden]a particular\, scriind acas\ [i la prieteni, care
trebuie s\ fie îngrijora]i ascultând la radio comentariile de la Londra [i Moscova asupra
înfrângerii noastre.
În zon\ se pare c\ s-au terminat coloanele [i r\zle]ii, pe care am reu[it a-i grupa la vest de
Done]. Ne-au mai r\mas doar trupele de pe Cir, pe care, dup\ informa]iile primite, germanii
le vor libera curând. Aflu c\ Mare[alul nu este pus la curent exact de c\tre Marele Cartier
General asupra situa]iei, din care cauz\ se întârzie a se lua o hot\râre judicioas\ — [i care nu
poate fi decât aceea de a duce în ]ar\ toate aceste resturi, care nu se mai pot reorganiza aici.
Numai astfel s-ar sc\pa via]a atâtor oameni [i cai precum [i ceva material, c\ci, de vor r\mâne
aici, vor pieri cu to]ii când vor veni gerurile cele mari din ianuarie [i februarie.
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Ninge lini[tit [i des. Alt\dat\ sim]eam o pl\cere când vedeam o asemenea ninsoare, acum
sunt plin de îngrijorare ca nu cumva drumurile s\ se-ntroieneasc\ [i s\ nu mai poat\ circula
ma[inile pentru aprovizion\ri; s\nii nu avem [i nici pe la locuitori nu g\sim. Problema
combustibilului este grea, îns\ avem noroc c\ am g\sit în apropiere o p\durice de brad, pe
care o punem în t\iere. S\ faci foc cu lemn de brad, [i înc\ ud, înseamn\ a nu te înc\lzi lucru
mare; singurul avantaj este c\ avem miros frumos de r\[in\ în camere. De-abia reu[im s\ avem
în camere 14–150, iar noaptea temperatura scade sim]itor, încât ne scul\m aproape în]epeni]i
de frig. Ne-am pârlit hainele de pe noi înghesuindu-ne prea aproape de foc.
Un fapt curios: prin toate p\r]ile pe unde am fost, popula]ia nu ne este ostil\. Partizanii
care au ap\rut pe ici, pe colo [i s-au dedat la acte de violen]\ nu sunt dintre localnici, ci
probabil dintre para[uti[tii l\sa]i în spatele frontului. În cursul retragerii noastre, mult\
popula]ie se refugiaz\ de bun\ voie spre înapoi, temându-se mai mult de sosirea ru[ilor decât
de noi, iar prizonierii ru[i merg nep\zi]i, f\r\ a încerca s\ fug\ sau s\ se ascund\ ca s\-i ajung\
armatele lor. Vorbind cu frunta[ii satelor, ne spun c\ au suferit mai mult de la armatele lor,
care s-au dedat la acte de violen]\ asupra femeilor [i fetelor, pe când nu au a se plânge de
germani [i mai ales de români. […].
23 ianuarie 1943. De-abia acum încep [i ofi]erii germani — ata[a]i pe lâng\
comandamentele noastre — s\-[i dea seama de gravitatea situa]iei. Pân\ acum to]i erau veseli,
cu o poft\ de mâncare bun\ [i poft\ de b\utur\ [i mai bun\. Asear\ i-am v\zut op\ri]i de tot
când au aflat c\ Grupul de Armate s-a retras de la Rostov la Taganrog. Tot spa]iul câ[tigat în
vara anului trecut cu mari sacrificii este pe punctul de a fi pierdut complet.
Oare Mare[alul ascult\ radio Londra, care spune: „actualmente, în Siberia este mai mult\
armat\ româneasc\ decât în România“ — aluzie la num\rul mare de prizonieri deporta]i
acolo? Radio Moscova spune: „]iganii Mare[alului Antonescu au terminat r\zboiul, au ridicat
coviltirele la c\ru]e [i au pornit spre ]ara lor.“ Dac\ mare[alul nu a auzit, G-ral {teflea le-a auzit
sigur.
Nu avem benzin\ deloc, cer[im prin toate p\r]ile dar f\r\ rezultat; armata unei ]\ri cu
atâta benzin\ ca România st\ în]epenit\ [i nu se poate mi[ca; multe anomalii se mai
întâmpl\ [i în lumea asta… Ar trebui, cei din Bucure[ti, s\ mai lase serb\rile [i discursurile [i
s\ se ocupe de ace[ti nenoroci]i (…).
(Constantin S\n\tescu, Jurnal, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1993, p. 34, 48–49, 78, 109)
Telegrame privind desf\[urarea convorbirilor de la Cairo pentru ie[irea
României din r\zboi
22 martie 1944
Secret, pentru ambasador1
Departamentul a primit urm\toarele dou\ telegrame2 referitoare la convorbirile ce au avut
loc la Cairo, la 17 martie, între reprezentan]ii Alia]i [i un emisar român:
1 Telegrama este adresat\ de c\tre Cordell Hull, secretarul de stat american, ambasadorul american la Londra,

Jonn C. Winant.
2 Cele dou\ telegrame provin de la ambasadorul american la Cairo, Lincoln Macveagh.
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[Telegrama de la] Cairo, 17 martie:
„Convorbirile cu {tirbei au început în diminea]a aceasta (vezi telegrama mea Yugos 60 din
16 martie, 6 p.m.) fiind prezen]i lordul Moyne, Novikov [i eu împreun\ cu Steel3 de la Foreign
Office, consilieri britanici, sovietici [i americani [i o secretar\. Procesele verbale oficiale vor fi
telegrafiate îndat\ ce vor fi dactilografiate [i aprobate. Pân\ atunci, cele ce urmeaz\ sunt din
noti]ele mele.
{tirbei a declarat c\ el îl reprezint\ pe Maniu [i nu pe mare[alul Antonescu de[i el „[tie“
ce crede acesta din urm\ [i c\ mare[alul s-a aflat în leg\tur\ cu Alia]ii la Madrid [i
Stockholm. El a spus c\ guvernul [i regele, precum [i opozi]ia sunt dornici s\ fac\ o schimbare a frontului [i c\ guvernul se afl\ într-o situa]ie mai bun\ decât opozi]ia pentru a face
asta, întrucât dispune de efective mai mari [i, bucurându-se de încrederea germanilor, ar
putea fi dornic s\ conduc\ o asemenea mi[care, c\ci „el [tie c\ r\zboiul este pierdut [i, ca
orice colabora]ionist, tot ce dore[te este s\-[i salveze pielea“. Pe de alt\ parte, dac\ Alia]ii
doresc o ac]iune imediat\, interesele lui Maniu sunt îndreptate spre o lovitur\ de stat, dar
înainte de a întreprinde aceasta, ar dori asigur\ri de la Alia]i în urm\toarele puncte: (1)
Independen]a României s\ fie men]inut\. (2) Drepturile ei teritoriale s\ fie respectate. (3)
S\ i se acorde statut de cobeligerant [i (4) În cazul în care este atacat\ de Bulgaria sau
Ungaria ea s\ fie ajutat\ de Alia]i în felul în care le va fi lor posibil, cum ar fi un bombardament sau sabotaj sau altceva de felul acesta. Întrebat despre „drepturile teritoriale“ el a
spus c\ acestea se refer\ la Transilvania [i c\ viitorul Basarabiei s\ fie hot\rât în cele din
urm\ printr-un plebiscit, dar c\ România nu are preten]ii la partea din Dobrogea cedat\
Bulgariei în 1940.
(Documente 23 August, II, p. 140–143)
Scrisoarea lui Iuliu Maniu [i Constantin I.C. Br\tianu adresat\ mare[alului
Ion Antonescu (21 martie 1944)
Domnule mare[al,
De la începutul r\zboiului v-am sf\tuit asupra atitudinii pe care România trebuie s\ o
p\streze în conflictul mondial.
Nu a]i ]inut nici un cont de sugestiile noastre [i a]i luat complecta r\spundere a
consecin]elor politice a ac]iunei ce a]i condus.
Ast\zi trebuie s\ constata]i c\, dup\ pierderile enorme rezultate din r\zboi, ]ara noastr\
este amenin]at\ de un pericol la care nu mai poate face fa]\.
Armatele germane înfrânte nu ne mai pot asigura în contra unei invazii ruse[ti [i
concursul pe care l-am mai putea da s\ o împiedic\m va fi cu totul insuficient. A coopera mai
departe cu armatele germane ar fi s\ sacrific\m în mod inutil ceea ce ne-a mai r\mas ca
putere militar\ [i s\ provoc\m din partea armatelor bol[evice victorioase represalii [i distrugeri
iresponsabile.
Orice gest a]i face de aici înainte pentru a ne solidariza într-o ac]iune care s-ar putea
considera ca vr\jma[\ în contra puterilor aliate, ar constitui o grav\ gre[eal\.
3 Christopher Eden Steel, consilier adjunct al Ambasadei britanice la Cairo.
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Pentru c\ în acest moment nimeni nu poate lua r\spunderea situa]iei ce a]i creat, trebuie
ca tot d-voastr\ s\ ar\ta]i germanilor c\ trebuie s\ retrage]i restul trupelor noastre care mai
opereaz\ în Rusia, c\ nu le mai pute]i da concursul militar de pân\ acum [i c\ ]ara se g\se[te
în situa]ie de nebeligeran]\. Pe de alt\ parte, s\ comunica]i alia]ilor anglo-ruso-americani
hot\rârea ce a]i luat.
Dac\ nu pute]i face aceste acte, nu mai r\mâne decât s\ ar\ta]i M.S. regelui c\ nu pute]i
conduce mai departe politica ]\rii [i c\ trebuie s\ avizeze la formarea unui nou guvern, care
s\ poat\ îndrepta, cel pu]in în parte, situa]iunea în care ne afl\m [i care s\ nu expun\ ]ara la
noi complica]iuni.
Primi]i, v\ rug\m, domnule mare[al, asigurarea înaltei noastre considera]iuni.
C.I.C. Br\tianu, Iuliu Maniu
(Documente 23 August, II, p. 589)
Declara]ia dat\ de guvernul sovietic dup\ trecerea de c\tre trupele sovietice a grani]elor României (2 aprilie 1944)1
Guvernul sovietic informeaz\ c\ unit\]ile de înaintare ale Armatei Ro[ii, urm\rind armatele
germane [i trupele române aliate cu acestea, au trecut în câteva puncte râul Prut [i au p\truns
pe teritoriul românesc. Comandamentul Suprem al Armatei Ro[ii a ordonat unit\]ilor sovietice de înaintare s\ urm\reasc\ inamicul pân\ la înfrângerea total\ [i capitulare.
În acela[i timp, guvernul sovietic declar\ c\ nu urm\re[te scopuri de cucerire a unei p\r]i
din teritoriul românesc sau de schimbare a regimului social existent în România [i c\ intrarea
trupelor sovietice în România este în exclusivitate dictat\ de necesitatea militar\ [i de
continua rezisten]\ opus\ de trupele du[mane.
(Documente 23 August, II, p. 184–185)
Condi]iile armisti]iului propuse de U.R.S.S. guvernului României la 12 aprilie
1944
1. România p\r\se[te alian]a sa cu Axa;
2. România recunoa[te U.R.S.S.-ului dreptul de a anexa Basarabia [i Bucovina de Nord;
3. Trupele române vor fi dezarmate de Armata Ro[ie. Dac\ România dore[te s\ participe
la R\zboiul împotriva Germaniei, diviziile române, reinstruite [i reechipate de U.R.S.S., vor fi
puse la dispozi]ia mare[alului Antonescu [i a lui Maniu.
4. România se angajeaz\ s\ pl\teasc\ U.R.S.S.-ului 600 milioane de dolari, cu titlul de
desp\gubiri.
5. U.R.S.S. se oblig\ s\ nu se amestece în treburile interne ale României [i s\ respecte
structura sa social\.
6. Alia]ii se angajeaz\ s\ ajute România în a-[i recupera în totalitate sau în cea mai mare
parte teritoriile cedate Ungariei în 1940.
(Gh. Barbu, Memorial Antonescu, al treilea om al Axei, Institutul european, Ia[i, 1992)
1 Declara]ia guvernului sovietic a fost publicat\ în ziarele din Moscova la 2 aprilie 1944.
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Declara]ia de constituire a Blocului Na]ional Democrat (20 iunie 1944)
Partidul Na]ional-Liberal, Partidul Na]ional-}\r\nesc, Partidul Comunist [i Partidul SocialDemocrat, prin delega]ii lor, împuternici]i pentru Partidele Na]ional-Liberal [i Na]ional}\r\nesc de preziden]ii partidelor respective, iar pentru partidele Comunist [i Social-Democrat
de organele lor de conducere, având în vedere situa]ia grav\ în care se g\se[te România
ast\zi, în urma înl\tur\rii regimului politic constitu]ional-democratic [i a guvern\rilor cu
caracter fascist au hot\rât s\ constituie un Bloc Na]ional Democrat, care s\ activeze pentru
salvarea ]\rii, având urm\toarele ]eluri:
1. Încheierea, f\r\ întârziere, în baza ofertei f\cute de Alia]i a unui armisti]iu cu Na]iunile
Unite (Uniunea Sovietic\, Marea Britanie [i Statele Unite ale Americii), c\utând a ob]ine
condi]iunile posibile, cele mai bune pentru interesele ]\rii.
2. Ie[irea României din Ax\, eliberarea ]\rii de ocupa]ia german\, al\turarea ei de
Na]iunile Unite [i restabilirea independen]ei [i suveranit\]ii na]ionale.
3. În acest scop: înl\turarea actualului regim de dictatur\ [i înlocuirea lui cu un regim constitu]ional democratic, pe baza acord\rii drepturilor [i libert\]ilor civice tuturor cet\]enilor ]\rii.
4. Men]inerea unei ordini democratice [i realizarea p\cii, conform cu interesele statului [i
poporului român.
5. Prezentul acord intr\ imediat în vigoare [i oblig\ partidele contractante la organizarea
[i ducerea în comun, f\r\ nici o întârziere, a ac]iunii, pentru realizarea punctelor mai sus
stabilite.
P.S. Se face men]iunea c\, în timpul discu]iunilor pentru constituirea acestui bloc, delega]ii
partidelor Comunist [i Social-Democrat au propus [i participarea grup\rilor: Frontul Plugarilor,
Uniunea Patriotic\ [i Partidul muncitoresc [i ]\r\nesc. În urma discu]iilor avute asupra acestei
propuneri delega]ii partidelor Na]ional-}\r\nesc [i Na]ional-Liberal declar\ c\ întrucât cele
patru partide democratice din acest bloc, reprezint\ aproape unanimitatea de opinii a ]\rii [i
a for]elor politice care au comb\tut în permanen]\, atât orientarea al\turi de Ax\, cât [i
regimurile de dictatur\, în interior, to]i delega]ii au c\zut de acord ca „blocul“ s\ fie
constituit numai din aceste patru partide.
Forma]iunile politice care alc\tuiesc Blocul Na]ional Democrat î[i p\streaz\ întreaga
independen]\ ideologic\ [i politic\, acordul intervenit neprivind decât punctele mai sus fixate.
20 iunie 1944
(„România Liber\“, an II, nr. 9 din 10 august 1944)
Evadarea din închisoare a liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
august 1944 — m\rturia lui Ion Gheorghe Maurer1
A[a a fost pl\nuit\ evadarea. De la plan [i pân\ la înf\ptuirea lui au fost ni[te modific\ri,
datorate unor întâmpl\ri neprev\zute. Leg\tura mea în aceast\ ac]iune era un agent de
strad\ — un poli]ist, deci — care era [eful unui depozit de haine militare ce se afla într-o
circumscrip]ie din Târgu-Jiu. Eu nu puteam îns\, în a[teptarea evad\rii, s\ stau la Târgu-Jiu,
1

Ion Gheorghe Maurer — unul dintre principalii oameni politici ai regimului Dej; prim-ministru al
României între 1961–1974.
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pentru c\ era un ora[ mic, unde-a[ fi fost u[or de depistat. A[a c\ st\team în Craiova. Când
am discutat cu conducerea de partid despre evadarea lui Dej, pentru ca planul s\ aib\ reu[it\
deplin\, le-am cerut o ma[in\ bun\. Cu ea pl\nuiam s\-l iau pe Dej [i în cea mai mare vitez\
s\ ajungem la Bucure[ti. Mi s-a pus la dispozi]ie aceast\ ma[in\. Era un Cadillac. Cu ea am [i
c\l\torit de la Bucure[ti la Craiova. Gazda mea de la Craiova era un comunist ce lucra la o
baz\ de avia]ie [i locuia într-o cas\ simpl\ dintr-o zon\ modest\ a ora[ului. Cadillacul ce-l
primisem ar fi atras, acolo, aten]ia poli]iei. În cel mai scut timp, puteam fi depista]i. {i pentru
c\ evadarea nu putea avea loc imediat, am trimis ma[ina, înapoi la Bucure[ti. Când a fost totul
aranjat, am cerut s\ vin\ ma[ina dar mi s-a r\spuns c\ ma[ina nu poate veni. Mi-au trimis,
îns\, ni[te parale s\ cump\r eu o ma[in\ potrivit\ cu planul meu de evadare. Aici, iar\[i, se
încurcau lucrurile din cauz\ c\ eu eram dezertor. Cump\rarea unei ma[ini se f\cea cu acte de
proprietate semnate [i de poli]ie. S\ te sustragi, pe vremea aceea, fie [i numai pentru câteva
zile, când erau atât de pu]ine ma[ini în circula]ie, nu se putea […]. Cu ajutorul omului la care
st\team, am g\sit o ma[in\ stricat\. I-am trimis vorb\ lui Dej s\-[i mai amâne dorin]a de
evadare pentru c\ eu trebuie s\ mai întârzii pân\ repar ma[ina. A durat [i repara]ia o bun\
bucat\ de timp. Dup\ care eu l-am rugat pe fostul ei proprietar s\ cumpere pentru ma[in\
[ase cauciucuri noi. |sta, ca s\ mai câ[tige ceva, peste în]elegere, nu a cump\rat cauciucuri
noi [i, din cauza vechiturilor ce mi le-a pus, am p\]it-o, din nou.
M\ în]elesesem cu Dej s\ ias\ din lag\r la 12 noaptea. Era o or\ la care santinelele cele
fricoase cu siguran]\ c\ nu aveau curajul nici s\ se uite spre cimitir. La 11 noaptea, eu trebuia
s\ fiu în apropierea cimitirului, s\-l a[tept cu ma[ina gata preg\tit\ de drum. Sergentul de
strad\ din Târgu-Jiu, leg\tura noastr\, urma s\-l a[tepte pe Dej lâng\ mormântul stabilit ca
loc de întâlnire. Când am mers eu din Craiova spre Târgu-Jiu cu ma[ina aceea cump\rat\, în
primii 20 de kilometri parcur[i am avut trei explozii de cauciuc. R\m\sesem, deci, pe drumuri.
Am avut, totu[i, noroc cu o ma[in\ ce trecea în sens invers, m-a adus înapoi la Craiova de
unde-am cump\rat [ase cauciucuri noi. Cu o alt\ ma[in\, m-am întors la ma[ina mea, l\sat\
în drum, am schimbat cauciucurile vechi [i am plecat spre Târgu-Jiu. […]
Numai c\, din cauza celor întâmplate, am ajuns la destina]ie cam în jur de trei diminea]a.
În cimitir nu mai era nimeni dar gardul de sârm\ ghimpat\ fusese t\iat iar în jur era lini[te.
Semn c\ Dej ie[ise cu bine. Unde-l puteam g\si pe Dej? M-am gândit c\ nu putea fi decât la
sergentul de strad\, ce-l a[teptase la mormântul stabilit de noi ca loc de întâlnire. Se f\cuse
diminea]\ bine când am ajuns acolo. Omul mi-a spus c\ Dej se afl\ într-o înc\pere vecin\,
unde-am [i intrat, pe dat\, f\r\ s\ mai schimb cu el [i alte cuvinte.
Dej dormea când am intrat eu. Eram îmbr\cat în vederea evad\rii, în uniform\ de ofi]er [i
îmi l\sasem [i ni[te must\]i mari pentru a fi mai greu de recunoscut, pe care Dej nu le [tia.
Cum dormea el, cu nervii înc\ încorda]i, în urma evad\rii, la zgomotul ce l-am f\cut intrând a
s\rit drept la mine. În mân\ avea un cu]it, pe care-l luase, probabil, cu gândul ca, dac\
intervine ceva neprev\zut în evadare, s\ aib\ cu ce s\ se apere. A[a c\ a s\rit la mine convins
c\ nu pot fi altcineva decât unul dintre urm\ritorii lui. Ne-am recunoscut… „Hai, m\!“, i-am
pus [i am plecat la drum…
(Lavinia Betea, Maurer [i lumea de ieri. M\rturii despre stalinizarea României, Funda]ia
„Ioan Slavici“ — Editura Felix, Arad, 1995, p. 44–45)
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23 august 1944
A. Relatarea generalului Constantin S\n\tescu
22 august 1944, miercuri. Zi memorabil\, care va r\mâne în istoria poporului român.
Mai toat\ noaptea m-am zb\tut cu [tirile proaste ce soseau de pe front; este cert c\ la
aceast\ or\ frontul nostru este destr\mat [i trupele în derut\. Peste m\sur\ de obosit, am
a]ipit despre ziu\.
La ora 9 am intrat în biroul meu destul de ab\tut. Aflu c\ Mare[alul a venit de pe front [i
a convocat un consiliu de mini[tri la Snagov, unde probabil va lua o ultim\ hot\râre; de-ar fi
hot\rârea cea bun\, adic\ cererea armisti]iului [i încheierea ostilit\]ilor […]
Dinu Br\tianu1 îmi comunic\ prin telefon s\ trec imediat pe la el. La 9.30 am fost la el
acas\ unde-mi spune c\ a trimis pe George Br\tianu2 la Antonescu pentru a se decide în
favoarea armisti]iului; tot de la el aflu c\ [i Maniu a trimis pe Mihalache3, în acela[i scop.
Vorbind cu Dinu Br\tianu asupra unui guvern politic în cazul demisiei Mare[alului, se arat\
intransigent, fiind de p\rere c\ numai un guvern de militari se poate alc\tui în asemenea
împrejur\ri. Prin urmare cade dezideratul ce am propus mereu — s\ se fac\ un guvern
politic.
Pe la ora 11.30 sunt chemat la telefon de Pre[edin]ia de Consiliu [i vorbesc cu Mihai
Antonescu4, care m\ întreab\ dac\ Regele este în Bucure[ti. Îi comunic c\ este [i atunci Mihai
Antonescu îmi spune c\ la ora 15.30 va veni la Palat cu Mare[alul spre a vedea pe Rege. Am
comunicat aceasta imediat Majest\]ii Sale Regele, iar eu am plecat la Maniu spre a-i aduce la
cuno[tin]\ acest fapt pe care-l socoteam important. Eram înso]it de Col. D\m\ceanu5. La
Maniu acas\, i-am spus c\ dac\ Antone[tii au cerut s\ vad\ pe Rege înseamn\ c\ au luat o
hot\râre în urma consiliului de mini[tri ]inut [i c\ aceast\ hot\râre nu poate fi decât: sau face
Mare[alul armisti]iu, sau î[i depune demisia. În primul caz nu avem nimic de f\cut, în al doilea
caz trebuie s\ facem guvernul. {i Maniu ezita asupra unui guvern politic. V\zând cum stau
lucrurile, am plecat la Palat spre a raporta Regelui c\, în cazul c\ trebuie s\ facem un guvern,
apoi îl vom face din generali întrucât oamenii politici nu sunt dispu[i la riscuri.
La ora 13 am luat masa cu Majestatea Sa Regele într-o atmosfer\ de mare îngrijorare.
La ora 15.30 a sosit Mihai Antonescu singur; Mare[alul a întârziat cam vreun sfert de or\.
Dup\ venirea lui am trecut la Casa Mic\, unde ne a[tepta Regele. Am intat în salon: Regele,
Mare[alul, Mihai Antonescu [i cu mine, luând loc în jurul unei mese rotunde. Al\turi, în biroul
Regelui, a[teptau ner\bd\tori Buze[ti, Stârcea, G-ral Aldea, Col. D\m\ceanu, G-ral Anton [i
Ioani]iu.
Voi c\uta s\ redau cât mai fidel aceast\ întrevedere dintre Rege [i Antone[ti, întrucât se
vor g\si mul]i care s\ denatureze adev\rul.
1 Dinu (Constantin) Br\tianu — [ef al Partidului Na]ional Liberal.
2 Gheorghe (George) Br\tianu — descendent al familiei Br\tianu, istoric [i om politic, una dintre personalit\]ile

reprezentative ale Partidului Na]ional Liberal.
3 Ion Mihalache — fondator [i conduc\tor al Partidului Na]ional-}\r\nesc.
4 Mihai Antonescu — profesor universitar, ministru de Externe al României în timpul regimului Antonescu.
5 Dumitru D\m\ceanu — colonel al armatei regale române, ulterior membru al delega]iilor române la semnarea

Armisti]iului cu Na]iunile Unite (Moscova, septembrie 1944) [i la semnarea Tratatului de Pace (Paris, 1947).

350

Trebuie s\ spun de la început c\ nu ne gândisem s\-i arest\m, întrucât eram convins c\
vin s\-[i prezinte demisia, ipotez\ ce o socoteam mai probabil\, întrucât a face ei armisti]iul
era o chestiune mai delicat\, c\ci trebuiau luate m\suri contra germanilor.
Dup\ ce am luat loc în jurul mesei, Regele întreab\:
— Care este situa]ia, domnule Mare[al?
— Disperat\, Majestate. Frontul este str\puns [i în Moldova [i în Basarabia.
Dup\ obiceiul Mare[alului, în continuare începe tot el s\ atace, f\când r\spunz\toare de
acest dezastru armata care nu mai vrea s\ lupte, [i aceasta din cauza agita]iei oamenilor
politici, [i l\sând chiar s\ se în]eleag\ c\ [i Regele cu mine avem parte de vin\, c\ci am stat
de vorb\ cu oamenii politici, pe care i-am încurajat în ac]iunea lor. Regele are r\bdarea s\-l
lase s\-[i verse focul [i, profitând de o pauz\, pune întrebarea:
— Ce trebuie s\ facem? Nu crede]i c\ este momentul a încheia armisti]iul, fie dumneavoastr\, fie un alt guvern?
Mare[alul r\spunde categoric c\ nu trebuie s\ încheiem armisti]iul.
Acest r\spuns produce asupra Regelui [i a mea o mare consternare, pe care probabil o
sesizeaz\ Mihai Antonescu, care intervine:
— Se poate s\ cerem [i armisti]iul, îns\ s\ mai a[tept\m dou\ zile, c\ci trebuie s\ vin\
ni[te r\spunsuri de la Ankara [i Madrid.
— Domnule vicepre[edinte, zic eu, nu crede]i c\ a[teptând dou\ zile risc\m s\ ni se
retrag\ condi]iile de armisti]iu [i s\ c\dem în capitulare f\r\ condi]ii? Am impresia c\
evenimentele se precipit\ [i c\ e vorba de ore, nu de zile.
Majestatea Sa Regele se adreseaz\ Mare[alului:
— Ce inten]iona]i s\ face]i?
— Vom încerca s\ rezist\m pe frontul fortificat Foc[ani-Oancea-Bolgrad, zice mare[alul.
— Cu ce? — întreb eu — întrucât lucr\rile de fortifica]ii nu sunt gata [i trupele germane [i
române ce se retrag nu vor fi în stare s\ ocupe aceste pozi]ii, fiindc\ se retrag în mare
dezordine.
— Cu batalioanele de recru]i, zice Mare[alul, pe care le-am trimis acolo, [i cu alte trupe ce
vor veni din interior. De altfel, dac\ nu vom reu[i s\ oprim inamicul pe aceast\ linie, ne vom
retrage în mun]i [i vom încerca s\ mai rezist\m, nu putem p\r\si pe germani.
Fa]\ de acest r\spuns categoric, Regele s-a sculat în picioare [i, f\r\ a rosti o vorb\, le-a
întins mâna [i a ie[it afar\. Antone[tii au r\mas cu mine, în picioare, într-o t\cere chinuitoare.
Cei din biroul Regelui au auzit convorbirea [i au luat m\suri de arestare; îndat\ ce Regele
a intrat la ei, a dat aprobare s\ trecem la arestarea Antone[tilor [i s\ facem lovitura de stat.
Prea pu]in timp s-a scurs de la ie[irea Regelui, [i a intrat în salon maiorul Dumitrescu
Anton, din Batalionul de Gard\ al palatului, cu patru solda]i, care a procedat la arestarea
Antone[tilor. Mare[alul s-a îng\lbenit [i mi s-a adresat mie — cum puteam s\-i facem aceast\
ofens\? Nu i-am r\spuns nimic, întrucât eram [i eu destul de emo]ionat, fiindc\ îmi d\deam
seama de greut\]ile [i r\spunderile ce urmau acum.
Era ora 17. Dimpreun\ cu Regele, am trecut cu to]ii în Palat, în biroul meu, pentru a porni
la cele ce trebuia s\ facem.
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Col. D\m\ceanu a plecat imediat la comandamentul Capitalei, s\ alarmeze trupele [i s\
întrerup\ leg\turile telefonice între comandamentele germane [i trupele lor. Planul era f\cut
cu tot de-am\nuntul, r\mânea numai punerea lui în aplicare.
Regele a dictat decretul prin care eram numit Pre[edinte de Consiliu. Înarmat cu acest
decret, am plecat la Marele Stat Major s\ dau ordinele necesare de pe front [i din restul ]\rii
pentru a înceta ostilit\]ile [i pentru felul cum trebuiau s\ se grupeze.
(Constantin S\n\tescu, Jurnal, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1993, p. 160–163)
B. Proclama]ia Regelui Mihai I c\tre ]ar\
Români,
În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplin\ în]elegere cu poporul meu,
c\ nu este decât o singur\ cale, pentru salvarea ]\rii de la o catastrof\ total\: ie[irea noastr\
din alian]a cu puterile Axei [i imediata încetare a r\zboiului cu Na]iunile Unite.
Români,
Un nou guvern de uniune na]ional\ a fost îns\rcinat s\ aduc\ la îndeplinire voin]a hot\rât\
a ]\rii de a încheia pacea cu Na]iunile Unite. România a acceptat armisti]iul oferit de Uniunea
Sovietic\, Marea Britanie [i Statele Unite ale Americii. Din acest moment înceteaz\ lupta [i
orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum [i starea de r\zboi cu Marea Britanie
[i Statele Unite. Primi]i pe solda]ii acestor armate cu încredere. Na]iunile ne-au garantat
independen]a ]\rii [i neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea
dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost r\pit\.
Români,
Poporul nostru în]elege s\ fie st\pân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hot\rârii noastre
libere luate [i care nu atinge drepturile nim\nui este un du[man al neamului nostru. Ordon
armatei [i chem poporul s\ lupte prin orice mijloace [i cu orice sacrificii împotriva lui. To]i
cet\]enii s\ se strâng\ în jurul tronului [i al guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va
da ascultare guvernului se opune voin]ei poporului [i este un tr\d\tor de ]ar\.
Români,
Dictatura a luat sfâr[it [i cu ea înceteaz\ toate asupririle. Noul guvern înseamn\ începutul
unei ere noi în care drepturile [i libert\]ile tuturor cet\]enilor ]\rii sunt garantate [i vor fi
respectate.
Al\turi de armatele Aliate [i cu ajutorul lor, mobilizând toate for]ele na]iunii, vom trece
hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera p\mântul Transilvaniei
noastre de sub ocupa]ia str\in\.
Români,
De curajul cu care ne vom ap\ra cu armele în mân\ independen]a împotriva oric\rui
atentat la dreptul nostru de a ne hot\rî singuri soart\ depinde viitorul ]\rii noastre.
Cu deplin\ încredere în viitorul neamului românesc, s\ p\[im hot\râ]i pe drumul înf\ptuirii
României de mâine, a unei Românii libere, puternice [i fericite.
(„România liber\“, an II, nr. 11 din 24 august 1944)
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Semnarea Conven]iei de Armisti]iu de la Moscova (12 septembrie 1944) —
m\rturie a lui Lucre]iu P\tr\[canu în Consiliul de Mini[tri, pe 15 septembrie
1944
Domnul ministru P\tr\[canu cite[te actul de armisti]iu, f\când la preambul urm\toarele
observa]ii: Delega]ia noastr\ a cerut ca s\ dispun\ din textul Armisti]iul cuvintele
„recunoscând învingerea, România a cerut armisti]iu.“ D-l Molotov a argumentat c\
înfrângerea noastr\ este o realitate, c\ trupele sovietice sunt pe teritoriul României [i c\
armatele române se retrag, b\tute. Aceasta, deci, fiind o realitate nu trebuie s\ se evite
argumentele trecute în text.
Delega]ia român\ a revenit, ar\tând c\ armisti]iul s-a produs nu prin for]a înfrângerii
noastre militare, ci prin o ac]iune politic\ [i c\ aceste condi]ii care urmeaz\ s\ fie stabilite în
actul de Armisti]iu au fost de mult\ vreme discutate cu alia]ii [i deci Guvernul actual, care este
emana]ia acelor care au ajutat armisti]iul [i nu este vechiul Guvern, care poate fi f\cut
r\spunz\tor pentru situa]ia militar\ a României are o alt\ baz\ juridic\ decât dac\ ar fi r\mas
Guvernul vechi.
Punctul de vedere românesc, totu[i, nu a fost recunoscut. […]
Domnul Maniu: Domnilor, ]in de la început s\ constat c\ textul acestui Armisti]iu nu
corespunde cu acele conversa]ii [i acele încheieri pe care emisarii no[tri din Cairo au
convenit cu reprezentan]ii alia]i. Lucrul acesta este foarte important. Eu mul]umesc comisiei
pe care am trimis-o, prin sârguin]ele depuse pentru rezultatele ob]inute, desigur cu mare
trud\ [i desigur dup\ multe discu]ii. Îns\ aceasta nu m\ împiedic\ s\ constat c\ alia]ii nu
[i-au respectat în]elegerile de la Cairo. La Cairo s-au f\cut în]elegeri precise. Baza acestor
condi]ii era fixat\ în 6 puncte, care con]ineau anumite asigur\ri foarte pre]ioase pentru
România [i noi când am f\cut armisti]iul [i când am trimis comisia la Moscova, am fost de
credin]\ c\ aceste stipula]ii vor fi respectate. Spre marea noastr\ durere, vedem c\ acele
condi]ii nu au fost respectate. Vedem o situa]ie extrem de grea, în special pentru noi care am
lucrat de atâta vreme spre a putea ajunge acest scop de a avea armisti]iu de acord cu
Na]iunile Unite. Tocmai pentru a ne elibera de sub orice învinuire am ]inut s\ constat acest
lucru. Condi]iile pe care le-am stabilit noi atunci erau neasemuit mai favorabile decât cele de
acum [i, fiindc\ eu am cutezat s\ recomand partidului [i Majest\]ii sale s\ fac\ acest
armisti]iu, ne doare foarte mult la ce s-a ajuns.
(Stelian Neagoe, Istoria politic\ a României între anii 1944–1947, Ed. Noua Alternativ\,
Bucure[ti, 1996, p. 57–58)
Ur\ri dedicate Regelui Mihai I pe prima pagin\ a ziarului P.C.R. —
„Scânteia“ (9 noiembrie 1944)
De ziua M.S. Regelui Mihai I
Aducem M.S. Regelui Mihai I, de ziua onomastic\, ur\rile noastre de bine.
În momentele cele mai grele ale poporului român, în pragul pr\bu[irii ]\rii noastre sub
greutatea hitlerismului cotropitor [i a guvern\rii tr\d\toare a lui Antonescu, M.S. a [tiut s\
al\ture prerogativelor sale regale for]ele antifasciste ale ]\rii, dând o contribu]ie remarcabil\
pentru d\râmarea regimului dictatorial fascist [i pentru promovarea democra]iei.
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Prin aceast\ contribu]ie, M.S. Regele a s\vâr[it un act de înalt patriotism pe care ziarul
nostru ]ine s\-l releveze, s\-l aprecieze la justa sa valoare.
}ara mai are clipe dificile de înfruntat. Lupta pentru zdrobirea definitiv\ a fascismului cere
înc\ multe eforturi [i cere mai cu seam\ unirea tuturor for]elor însufle]ite de dragostea de
popor.
Dorim tân\rului Rege al României s\ fie la în\l]imea misiunii sale.
Nota Bene: Textul este relevant pentru rela]iile aparent amicale existente, în toamna anului 1944,
între Partidul Comunist [i regele Mihai. De remarcat recunoa[terea de c\tre comuni[ti a rolului jucat de
regele Mihai în actul de la 23 august 1944. În perioada urm\toare — [i mai ales dup\ 1947 — rolul
regelui va fi trecut sub t\cere, întregul merit pentru r\sturnarea regimului Antonescu revenind
Partidului Comunist.

Activitatea guvernamental\ [i presiunile f\cute de partidul comunist —
însemn\rile primului ministru Constantin S\n\tescu (14 noiembrie 1944)
14 noiembrie 1944. Primesc numeroase reclama]ii; o delega]ie a petroli[tilor reclam\ c\
ru[ii au ridicat aproape 2000 de vagoane de materiale pentru front, ceea ce va face s\ scad\
produc]ia.
Seara, ministrul afacerilor externe a dat un dineu în onoarea lui Vâ[inski, la care au luat
parte to]i membrii guvernului [i unde s-au ]inut discursuri pentru leg\tura cât mai
prieteneasc\ dintre Rusia [i România.
De[i guvernul actual e compus din oameni politici, deci mai pricepu]i în treburile statului,
trebuie s\ recunosc cu durere c\ pân\ la finele lunii noiembrie nimic nu am realizat, fiindc\
membrii guvernului nu au în vedere decât politica [i nicidecum gospod\ria statului. Liberalii
au fost mai modera]i; lupta se d\ între comuni[ti [i na]ional-]\r\ni[ti.
Comuni[tii î[i urmeaz\ planul dictat de Moscova [i scot masele de lucr\tori la manifesta]ii.
Mini[trii comuni[ti din guvern nici nu se intereseaz\ de treburile departamentului lor, fiind
ocupa]i cu întrunirile [i discursurile incendiare ce trebuie s\ ]in\ la aceste întruniri. Sufletul
partidului Comunist Român este o evreic\ — Ana Pauker —, sosit\ din Rusia, [i un ungur —
Vasile Luca. Manifesta]iile lucr\torilor produc dezordine [i o sc\dere în produc]ie.
Cu toate apelurile ce fac c\tre membrii guvernului, nu g\sesc în]elegerea necesar\ la
comuni[ti — de-a ne a[terne pe lucru serios [i a sc\pa ]ara asta din greut\]ile prin care trece.
(Constantin S\n\tescu, Jurnal, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1993, p. 180–181)
Nota Bene: Andrei I. Vâ[inski — vice-comisar sovietic al Afacerilor Externe, unul dintre oamenii cei
mai de încredere ai lui Stalin. Explicarea comportamentului prin referire la originea etnic\ (în acest caz,
a comuni[tilor Ana Pauker [i Vasile Luca) reprezint\ o modalitate simplist\ [i eronat\ de în]elegere a
unei realit\]i care întotdeauna este mult mai complex\.

Decretul-lege privind urm\rirea [i sanc]ionarea celor vinova]i de dezastrul
]\rii (20 ianuarie 1945)
Art. 1. — Sunt vinova]i de dezastrul ]\rii:
a) Acei care au instaurat regimul de dictatur\ [i, având r\spunderea politic\ efectiv\, au
pus în primejdie securitatea statului, prin încheierea de tratate de alian]\ politic\ cu Germania
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hitlerist\, prin permiterea intr\rii armatelor operative germane pe teritoriul ]\rii sau prin
pornirea r\zboiului împotriva U.R.S.S. [i a Na]iunilor Unite.
b) Acei care militând printr-o activitate sus]inut\ pentru o politic\ extern\ al\turi de
Germania hitlerist\, au consim]it la cedarea Transilvaniei de Nord;
c) Acei care prin amenin]\ri, prin acte de teroare sau orice ac]iune ilegal\ au urm\rit s\
impun\ României o orientare politic\ al\turi de Germania hitlerist\;
d) Acei care interesat s-au pus în slujba organelor de propagand\ german\, activând în
scopul de a al\tura [i a aservi România Germaniei hitleriste.
Art. 2. — Pentru faptele prev\zute la art. 1 se va pronun]a una din urm\toarele pedepse:
a) Munca silnic\ pe via]\;
b) Munca silnic\ pe timp de 5–20 ani;
c) Temni]\ grea de la 3–20 ani;
d) Închisoare corec]ional\ de la 5–20 ani.
O dat\ cu pedeapsa pronun]at\, instan]a va putea pronun]a fa]\ de cel condamnat, ca
desp\gubiri în favoarea Statului, [i confiscarea total\ sau par]ial\ a averii acestuia, cum [i
degrada]iunea civic\ sau pierderea drepturilor politice de la 3 la 10 ani.
(„Monitorul Oficial“, nr. 17, 27 ianuarie 1945, p. 418)
Nota Bene: Astfel de m\suri împotriva celor ce au sprijinit, în diverse feluri, Germania nazist\, s-au
luat în mai multe ]\ri europene. Specificul situa]iei din România ([i a altor ]\ri ale Europei de Est) este
c\ aceast\ pedepsire a c\p\tat foarte repede un caracter politic, impus de controlul Uniunii Sovietice
asupra zonei.

Problema Transilvaniei [i rela]iile dintre România [i U.R.S.S. în contextul
impunerii la Bucure[ti a unui guvern pro-comunist — cuvântarea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej la [edin]a Consiliului F.N.D. din 24 ianuarie 1945
[…] Tov. Gheoghiu-Dej: De asemenea, problema Transilvaniei nu este numai o problem\
care intereseaz\ numai pe ardeleni, ci intereseaz\ întreg poporul nostru [i ar da o satisfac]ie
sentimentului na]ional al poporului nostru. Pân\ acum Transilvania, datorit\ tocmai atitudinii
politice a lui Maniu [i a cercurilor politice care-l sprijin\ pe Maniu, n-a revenit complet
României, a[a cum de altfel sunt [i stipula]iunile conven]iei de armisti]iu, cum sunau
declara]iile f\cute de Vâ[inski sau de factorii responsabili ai Uniunii Sovietice. C\ Ardealul de
Nord este al României, nici nu poate fi pus în discu]ie. Atunci de[i este eliberat, de ce pân\
azi nu este legat de România, de ce nu sunt autorit\]i [i bani române[ti, de ce nu se permite
nici azi intrarea autorit\]ilor române[ti? Tocmai datorit\ acestei neîncrederi. Dac\ aceast\
neîncredere ar fi înl\turat\ [i am ar\ta hot\rârea noastr\ de a merge pe linia democratiz\rii
]\rii [i am avea încrederea celorlalte na]ionalit\]i, care se îngrozesc numai la auzul c\ ar putea
veni autorit\]i române[ti, cu care au avut ocazia s\ fac\ cuno[tin]\ când au fost trimise de
Iuliu Maniu acolo, Transilvania ar reveni României. {i revenirea Transilvaniei la corpul nostru
na]ional ar da satisfac]ie întregului nostru popor, ar da satisfac]ie ardelenilor [i tuturor celor
din Transilvania de Nord. Dar asta presupune o politic\ clar\. V\ aduce]i aminte câte discu]ii
am avut în privin]a expresiei de: na]ionalit\]i conlocuitoare sau minorit\]i. Voiau s\ pun\
popula]iile acestea în condi]ia de inferioritate fa]\ de poporul român [i de aceea [i ]ineau la
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terminologia de minorit\]i, pornind de la ideea c\ o alt\ na]ionalitate trebuie privit\ ca un
minor. Pân\ la sfâr[it au trebuit s\ admit\ recunoa[terea acestor na]ionalit\]i ca na]ionalit\]i
conlocuitoare. {i f\r\ o politic\ de recunoa[tere cu drepturi egale ale poporului român cu
aceste na]ionalit\]i, nu poate fi vorba de o revenire practic\ a Ardealului la corpul na]ional.
Imediat dup\ constituirea unui guvern de Front Na]ional Democrat, Ardealul de Nord va
reveni la corpul na]ional, va intra practic administra]ia româneasc\ [i aceasta ar da satisfac]ie
[i ardelenilor [i întregului popor român.
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p. 80–81)
Nota Bene: Dup\ ce Armata român\ (în alian]\ cu Armata Ro[ie sovietic\) a eliberat partea de
N–V a ]\rii alungând trupele horthyste [i hitleriste, Transilvania a intrat sub administra]ie provizorie
sovietic\, sub pretextul unor incidente de natur\ etnic\ ce avuseser\ loc în zon\. Redarea Transilvaniei
în administra]ie româneasc\ a fost unul dintre factorii de presiune folosi]i de Moscova pentru
impunerea la Bucure[ti a guvernului pro-comunist condus de Petru Groza (6 martie 1945).

Politica partidului comunist de subminare a guvernului R\descu1 —
cuvântare a lui Vasile Luca2 la [edin]a Consiliului F.N.D.3 din 24 ianuarie 1945
[…] Nu avem nevoie de un eveniment politic special, ci în orice moment se poate trece la
o criz\, pe motiv c\ guvernul actual este unul care nu se bucur\ de încrederea alia]ilor,
sistemul de coali]ie cu reac]ionari e fals [i nu rezolv\ problemele ]\rii, deci o schimbare e
necesar\, c\ci altfel nu putem scoate ]ara din greaua situa]ie în care se g\se[te. Aceast\
propagand\ o vom duce prin pres\ etc. [i va duce la spargerea reac]iunii organizate.
Elementele democratice se vor desolidariza când vor chema s\ intre în F.N.D. Acest lucru va
produce fr\mânt\ri în partidele istorice, ceea ce a [i început. Declara]iile tov. Gheorghiu au
pus în mi[care aceste elemente [i aceasta reiese [i din ziare. La noi muncitorimea nu este
numerice[te cea mai tare, dar rolul ei nu trebuie subestimat. Ea este acea care trebuie s\
mearg\ în frunte. Nu muncitorimea va colabora cu industria[ii, ci industria[ii cu muncitorimea,
c\ci puterea muncitorimii, în alian]\ cu ]\r\nimea, garanteaz\ c\ democra]ia popular\ va fi
cea dominant\ [i va lua m\suri. Vom renun]a la na]ionalizare. În ultimul timp am început de
altfel s\ explic\m c\ nu vrem confiscarea industriilor, ci numai punerea lor sub control. Prin
Banca Na]ional\ îns\ nu l\s\m frâu liber industria[ilor [i bancherilor. Dac\ mo[ierii se vor
opune, burghezia va pune problema c\ ei trebuiesc sacrifica]i, ca s\ câ[tige astfel timp. Decât
s\ ri[te totul, încearc\ mai bine s\ salveze ce pot. Chestiunea cu confiscarea nu va speria
]\r\nimea [i pl\tind statului pentru p\mânt primit, se va sim]i mai sigur pe el. Noi vom sili
U.G.I.R.4-ul s\ colaboreze cu noi. Acum noi suntem acei care colabor\m cu ei. Îi vom încadra
în planul nostru economic, îi vom sili s\ fac\ o politic\ de real\ refacere a ]\rii noastre, nu una
monopolist\.
1 Nicolae R\descu — general al armatei române, prim-ministru al ]\rii între decembrie 1944 [i februarie 1945.
2 Vasile Luca — în acel moment, unul dintre cei mai importan]i lideri ai partidului comunist; el petrecuse anii

r\zboiului la Moscova, în echipa condus\ de Ana Pauker.
3 F.N.D. — Frontul Na]ional Democrat, alian]\ de partide controlat\ de Partidul Comunist.
4 U.G.I.R. — Uniunea General\ a Industria[ilor din România, asocia]ie profesional\ a proprietarilor industriali români.
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Privind în acest fel chestiunea, nu mai trebuie s\ ne întreb\m pe ce chestiuni putem
r\sturna guvernul.
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p. 91)
Nota Bene: Textul este ilustrativ pentru politica partidului comunist de r\sturnare a guvernului
condus în acel moment de generalul Nicolae R\descu, guvern nefavorabil planurilor sovietice de
impunere a controlului în România.

Manifesta]ia F.N.D. din 24 februarie 1945 pentru impunerea unui guvern
pro-comunist — Discursul radio al primului ministru N. R\descu
Fra]i români,
Cei f\r\ neam [i f\r\ Dumnezeu, a[a cum i-a botezat poporul, au pornit s\ aprind\ focul
în ]ar\ [i s-o înece în sânge. O mân\ de in[i, condu[i de doi venetici Ana Pauker [i ungurul
Luca, caut\ prin teroare s\ supun\ neamul. Vor c\dea strivi]i.
Acest neam care a [tiut întotdeauna s\-[i apere fiin]a, nu de câ]iva neispr\vi]i se va l\sa
acum îngenuncheat.
Sub masca democra]iei, democra]ie pe care la fiecare pas o calc\ în picioare, aceste
fioroase hiene n\d\jduiesc s\ ajung\ în st\pânirea ]\rii. Sunt nenum\rate blestematele lor
fapte, pe tot cuprinsul ]\rii. Voi avea în curând prilejul s\ v\ vorbesc de toate.
Ast\-sear\ voi spicui, în treac\t, numai pe cele petrecute ast\zi, fiindc\ vreau s\ spulber
toate infamiile care au [i început s\ fie aruncate asupra mea [i asupra armatei, în scopul de a
ascunde odioasele lor crime.
Din informa]iile mele de pân\ acum, în urma celor petrecute în provincie [i în Capital\, v\
aduc la cuno[tin]\ urm\toarele:
În Craiova, grup\ri armate au atacat puternic prefectura [i au luat-o cu asalt. La Caracal,
mica dar viteaza garnizoan\ a rezistat cu îndârjire atacului dat, astfel c\ prefectura a putut fi
salvat\. În Bra[ov au devastat o cooperativ\.
În capital\ crimele lor nu vor putea fi cunoscute în întregime decât mâine. Au tras focuri
[i în palatul regal, dou\ gloan]e p\trunzând în cabinetul mare[alului Palatului. Au tras [i în
Prefectura Poli]iei capitalei [i au atacat [i palatul Ministerului de Interne, unde m\ g\seam, un
glonte p\trunzând lâng\ masa mea de lucru. Acum trei sferturi de or\ un grup ce manifesta
simpatie [i adeziune a fost atacat de focuri de arme într-o ma[in\ [i sunt 2 (doi) mor]i [i 11
(unsprezece) r\ni]i.
Acestea sunt pe scurt faptele petrecute ast\zi. Criminalii care s\vâr[esc aceste nelegiuiri
nu au m\car curajul faptelor lor. Vor c\uta s\ arunce vina asupra armatei care, dup\ spusele
lor, ar fi provocatoare. Afirm cu toat\ t\ria c\ nu poate fi o insinuare mai infam\. Armata a
avut ordinul meu categoric s\ nu atace decât dac\ este atacat\ [i ea a f\cut ceva mai mult,
peste tot unde armata a fost atacat\, a tras în aer numai în scop de intimidare.
În ceea ce m\ prive[te am f\cut tot ce este cu putin]\ ca s\ împiedic orice tulburare. Am
interzis adunarea popular\ proiectat\ de na]ional-]\r\ni[ti [i am l\sat liber\ demonstra]ia pe
strad\ a F.N.D.-ului anun]at\ dinainte.
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Acestea sunt faptele, ace[tia sunt oamenii!
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p. 149)
Nota Bene: „Cei f\r\ neam [i f\r\ Dumnezeu“ se dore[te a fi, în discursul primului ministru
R\descu, o trimitere direct\ la cele trei ini]iale ale Frontului Na]ional Democrat (F.N.D.), alian]a politic\
condus\ de comuni[ti.
Aceast\ cuvântare la radio a lui Nicolae R\descu, din seara zilei de 24 februarie 1945, era o
consecin]\ a tulbur\rilor produse în aceea[i zi, în mai multe ora[e din ]ar\, cu prilejul unor manifesta]ii
de strad\ ale Frontului Na]ional Democrat. Tonul discursului este, în spiritul epocii, construit dup\
regulile retoricii; el era menit s\ conving\ pe ascult\tori c\ pericolul – pentru ]ar\ – vine din partea unor
comuni[ti care, în plus, nici nu erau români din punct de vedere etnic.

Planul în 10 puncte de comunizare a ]\rii primit de un grup de comuni[ti
români din partea unui emisar al Moscovei (7 martie 1945)
(A) Des\vâr[irea reformei agrare prin confiscarea marilor mo[ii [i ruinarea mo[ierilor.
(B) Desfiin]area armatei în forma ei actual\ [i crearea unei armate noi din diviziile „Tudor
Vladimirescu“1 [i „Avram Iancu“ (ultima este înc\ în Rusia) ca [i din to]i ofi]erii care activeaz\
acum pe teritoriul sovietic.
(C) Lichidarea tuturor b\ncilor prin atacuri împotriva Partidului Na]ional Liberal, ai c\rui
membri sunt proprietarii celor mai multe dintre ele.
(D) Micile gospod\rii ]\r\ne[ti trebuie desfiin]ate pentru a-i lipsi pe ]\ranii mici proprietari
de p\mânt, de ma[ini [i vite. Aceasta va deschide calea spre absorbirea lor în sistemul
colectivist.
(E) Abdicarea Regelui [i exilul Familiei Regale.
(F) Suprimarea treptat\ a firmelor de import-export, care fac afaceri cu S.U.A., Marea
Britanie [i îndreptarea exportului României spre Uniunea Sovietic\ [i ]\rile de sub domina]ia
sovietic\.
(G) Suprimarea partidelor istorice, prin arestarea, uciderea [i r\pirea membrilor lor.
(H) Crearea unei organiza]ii de poli]ie, întemeiat\ pe o „mili]ie popular\“ de timpul NKVD2.
(J) Îndreptarea popula]iei rurale spre industrie. Dezvoltarea întreprinderilor de industrie în
România.
(K) Nici un str\in, cu excep]ia celor din ]\rile de sub influen]a sovietic\, nu i se va permite
intrarea în România.
Detaliile celor dou\ planuri pe 5 ani vor fi date Anei Pauker în decurs de o lun\.

Anex\
Evaluarea raportului (31 martie 1945)
[…] Un informator neverificat declar\ c\ la 7 martie un grup de opt comuni[ti, incluzând
pe Ana Pauker [i trei români ca [i patru ru[i s-au întâlnit la Bucure[ti pentru a discuta un plan
1 Divizia „Tudor Vladimirescu“ — divizie format\ pe teritoriul U.R.S.S. din prizonieri români, intrat\ în lupt\ dup\
23 august 1944 [i folosit\ ulterior ca model pentru reorganizarea armatei române.
2 NKVD — comisariatul (ministerul) sovietic pentru Afaceri Interne.
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de comunizare a ]\rii despre care se spune c\ a fost prezentat de Gheorghi Dimitrov,
pre[edintele Partidului Comunist Bulgar [i fost secretar al defunctului Komintern3. Procesul
ini]ial de transformare a României într-o societate comunist\ se spune c\ este subiectul
planului de trei ani [i el va fi urmat de dou\ planuri succesive de cinci ani, pe care d-na Pauker
se a[teapt\ s\ le primeasc\ în aprilie.
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p. 190)
Nota Bene: Acest plan a intrat spre sfâr[itul lunii martie 1945 în posesia unuia dintre serviciile
secrete americane (O.S.S., Office of Strategic Studies), care l-a considerat mai curând ca fiind un produs al temerii de comunism a celor mai mul]i români. Totu[i, în urm\torii ani cele mai multe puncte
ale acestui plan s-au concretizat prin m\surile luate de regimul comunist din România.

Reforma agrar\ (23 martie 1945)
[…] Art. 3. — În scopul înf\ptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împ\r]ite
plugarilor îndrept\]i]i la împropriet\rire [i pentru a constitui rezervele prev\zute la art. 2, pct.
c [i d, urm\toarele bunuri agricole cu inventarul viu [i mort afectat lor:
a) p\mânturile [i propriet\]ile agrare de orice fel apar]inând cet\]enilor germani [i
cet\]enilor români, persoane fizice sau juridice, de na]ionalitate (origine etnic\) german\, care
au colaborat cu Germania hitlerist\;
b) p\mânturile [i alte propriet\]i agricole ale criminalilor de r\zboi [i ale celor vinova]i de
dezastrul ]\rii;
c) p\mânturile celor care s-au refugiat în ]\rile cu care România este în stare de r\zboi, ori
s-au refugiat în str\in\tate dup\ data de 23 august 1944;
d) terenurile [i toate bunurile agricole ale absentei[tilor;
e) terenurile acelor care în ultimii [apte ani consecutivi nu [i-au cultivat p\mânturile în regie
proprie, cu excep]ia loturilor pân\ la 10 ha;
f) bunurile agricole de orice fel ale cet\]enilor români care s-au înscris voluntar pentru a
lupta împotriva Na]iunilor Unite;
g) bunurile de mân\ moart\;
h) prisosul terenurilor agricole constituind propriet\]i ale persoanelor fizice care dep\[esc
suprafa]a de 50 ha, [i anume: p\mântul arabil, livezile, fâne]ele, b\l]ile [i iazurile artificiale,
fie c\ servesc sau nu pentru pescuit, mla[tinile [i terenurile inundabile. […].
Excep]ii de la exproprieri
Art. 8. — Sunt exceptate de la expropriere [i l\sate în proprietatea actualilor titulari:
orez\riile existente, bunurile agricole apar]inând m\n\stirilor, mitropoliilor, episcopiilor,
bisericilor, parohiilor [i a[ez\mintelor biserice[ti, bunurile Domeniilor Coroanei, ale Eforiilor [i
A[ez\mintelor spitalice[ti, precum [i cele ale Academiei Române, Casei [colilor [i celorlalte
a[ez\minte de cultur\, ale composesoratelor, urbariatelor, ob[tiilor [i cooperativelor s\te[ti,
3 Komintern (sau Comintern) — Interna]ionala a III-a Comunist\, organism conduc\tor al preconizatei revolu]ii

comuniste mondiale, format la Moscova în 1919 în scopul control\rii tuturor partidelor [i grup\rilor comuniste din
lume.
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de asemenea [i fâne]ele [i p\[unile apar]inând comunelor [i în general toate bunurile f\când
parte din patrimoniul Statului.
(„Monitorul Oficial“, nr. 68 bis, 23 martie 1945, p. 2205.)

Manifesta]ia din 8 noiembrie 1945
A. M\rturia lui Roy M. Melbourne (reprezentant SUA la Bucure[ti)
[…] Între timp suporterii Guvernului continuau s\ circule în camioane în vreme ce altele
noi soseau. Trebuie s\ men]ionez c\, dup\ sosirea camioanelor comuni[tilor înc\rcate cu
suporteri ai Guvernului, grup\rile de poli]i[ti [i solda]i care patrulaser\ pân\ atunci parc\
disp\ruser\.
Pe la ora 10,45, lumea din fa]a hotelului a început în mod sincer [i spontan s\ cânte Imnul
Na]ional, în vreme ce mul]imea din pia]\ cre[tea din ce în ce, ca pe o scen\ uria[\.
La ora 11 grupuri mari de tineri purtând steaguri au p\truns în pia]\ dinspre Calea Victoriei
pe lâng\ hotel [i în scurt timp s-au contopit cu mul]imea.
La ora 11,20 s-au auzit primele împu[c\turi, persoanele din mul]imea mereu crescând\ au
început s\ arunce pietre unii într-al]ii, iar suporterii Guvernului afla]i în camioane, dându-[i
seama c\ sunt cople[i]i de mul]ime, au hot\rât, la ordin sau din propria ini]iativ\, s\ se
retrag\.
În timp ce aceste camioane se retr\geau, la ora 11,25, în fa]a statuii din pia]\ un camion
a fost r\sturnat [i incendiat. Acesta a fost urmat la scurt timp de un al doilea camion, c\ruia
i s-a dat foc. Atunci, s-au tras focuri de arm\, cu pu]in înainte de a se vedea venind dinspre
Calea Victoriei o mare de steaguri care se apropiau de pia]\ [i care — am aflat pu]in mai
târziu – purtau însemnele Partidului Na]ional Liberal, ai c\rui reprezentan]i veneau în pia]\
s\-l aclame pe Rege.
[…] Marea de oameni cu steaguri aclamându-l pe Rege [i-a f\cut loc lâng\ statuie. În
fruntea procesiunii era purtat\ o pancart\ pe care scria: „Tr\iasc\ Majestatea Sa Regele
Mihai“. Un informator mi-a spus printre altele c\ ieri-sear\ a fost imposibil s\ se cumpere
portrete ale Regelui din magazine, iar oamenii din pia]\ au fost nevoi]i s\ ia tablouri de pe
pere]ii de acas\ sau ai magazinelor, ca s\ aib\ cu ce defila.
O persoan\ din anturajul Partidului Liberal mi-a spus c\ seara trecut\ s-au operat multe
arest\ri printre liderii partidelor Na]ional }\r\nesc [i Na]ional Liberal, care se ocupau cu
preg\tirea manifesta]iei de ast\zi din pia]\ în cinstea Regelui. Unii dintre ei au plecat de acas\
pentru a nu fi aresta]i [i a putea participa la manifesta]ia de ast\zi din pia]\, demonstrându-[i loialitatea fa]\ de Rege.
Pe la ora 11,30 pia]a ar\ta ca o mare de oameni masa]i în fa]a palatului, un alt mare grup
în fa]a hotelului [i o mare mas\ de oameni care se întindeau pe jos în Calea Victoriei, cât
vedeam cu ochiul. Grupuri mici de demonstran]i circulau prin pia]\ purtând portretele Regelui
[i Reginei mam\, iar o ma[in\ de pompieri condus\ de solda]i sosise în grab\ pentru a stinge
focul camioanelor incendiate lâng\ statuie.
[…] Deodat\, pu]in înainte de prânz, dinspre cl\direa Ministerului de Interne s-au tras
puternice rafale de arm\.
(Stelian Neagoe, Istoria politic\ a României între anii 1944–1947, Editura Noua
Alternativ\, Bucure[ti, 1996, p. 314)
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Nota Bene: Pe 8 noiembrie 1945, de ziua onomastic\ a regelui Mihai, un mare num\r de
bucure[teni — în special liceeni [i studen]i — au venit în Pia]a Palatului Regal pentru a-[i demonstra
sus]inerea [i ata[amentul fa]\ de rege, perceput ca fiind ultimul obstacol împotriva comuniz\rii ]\rii.

B. Propunerile primului-ministru Petru Groza privind m\surile represive de adoptat
Nechiti1: La demonstra]ie au fost folosite mari mase de elevi [i studen]i. E clar c\ ace[tia
au fost în[ela]i prin lozinci ca: „Tr\iasc\ Regele!“ [i altele. Dup\ cercet\rile f\cute a reie[it clar
c\ în fruntea acestor tineri s-au pus profesori, care i-au îndrumat. Noi, Tineretul Progresist,
c\ut\m s\ p\trundem în [coli, dar ne lovim de rezisten]a profesorilor. Noi începem o
campanie larg\ pentru a demasca pe to]i profesorii, elevii [i studen]ii care au luat parte la
demonstra]ie.
Dr. Petru Groza: Pune]i-v\ pe treab\, profita]i de aceast\ ocazie când îi pute]i scoate pe
profesorii din acest fel. La {coala Central\, de exemplu, unde sunt mai mul]i copii de oameni
boga]i, putem face alt\ garnitur\ de elevi. Din [colile de unde vin elevi care au luat parte la
demonstra]ie îi scoatem [i-i trimitem la [coli de periferie, înlocuindu-i cu copii de muncitori.
Nechiti: Noi cerem s\ avem un reprezentant în Consiliul Educativ al Ministerului Educa]iei.
La înmormântare trebuie s\ ias\ masa tineretului aparte. S\ demonstr\m prin aceasta c\
adev\ratul tineret n-a ie[it la demonstra]ia din 8 noiembrie, ci c\ el este cu noi.
Dr. Petru Groza: Ce num\r de elevi sunt în Bucure[ti?
R\spuns: Circa 80 000.
Dr. Petru Groza: Câ]i au participat la demonstra]ie?
R\spuns: Vreo 6–7 000.
Dr. Petru Groza: Atunci în cele 2–3 institu]ii de unde apar]in ace[ti elevi, s\ aducem copii
de muncitori. D\m câteva milioane pentru a acoperi cheltuielile cu ace[ti copii.
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p. 416)
Comunicat al Misiunii Americane privind solu]ionarea „grevei regale“
(ianuarie 1946)
Comunicat
La 31 decembrie o comisie format\ din d-nii: A.I. Vâ[inski, W.A. Harriman2 [i
Sir A. Clark-Kerr3, a sosit în Bucure[ti pentru a comunica Majest\]ii Sale Regelui României
propunerea Guvernelor U.R.S.S., Statelor Unite [i Regatului Unit, în leg\tur\ cu hot\rârile
luate de cei trei mini[tri de externe în recenta lor întâlnire la Moscova.
Între 1 [i 8 ianuarie 1946, comisia a avut o serie de consult\ri cu Regele Mihai I [i
membrii actualului Guvern român. În cursul acestor consult\ri, comisia a fost informat\ c\
regele Mihai I [i actualul Guvern român au acceptat toate hot\rârile mini[trilor de externe. Ca
un rezultat înaintat al consult\rilor, a fost oferit\ din partea Partidului Na]ional-}\r\nesc
1 Gheorghe Nechiti — conduc\tor al „Tineretului Progresist“, organiza]ie de tineret controlat\ de Partidul

Comunist.
2 W.A. Harriman — ambasadorul Statelor Unite la Moscova.
3 Arthur Clark-Kerr — ambasadorul Marii Britanii la Moscova.
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candidatura d-lui Emil Ha]ieganu [i din partea Partidului Na]ional Liberal aceea a d-lui Mihail
Romniceanu, pentru a fi inclu[i în Guvernul român. Comisia a apreciat c\ ace[ti candida]i
îndeplinesc condi]iile formulate în hot\rârea de la Moscova.
Dup\ propunerea primului ministru al României [i cu aprobarea regelui, d-l Ha]ieganu [i
d-l Romniceanu au fost inclu[i în Guvern printr-un decret regal datat la 7 ianuarie.
Comisia [i-a încheiat astfel sarcina sa.
(Scânteia, nr. 422, 10 ianuarie 1946)
Nota Bene: Acest comunicat a fost elaborat în condi]iile în care, dup\ 19 august 1945, regele Mihai
i-a cerut în câteva rânduri primului ministru Petru Groza s\ demisioneze, deoarece guvernul s\u (impus
sub presiuni sovietice la 6 martie 1945) nu fusese înc\ recunoscut de Statele Unite ale Americii [i Marea
Britanie. Petru Groza a refuzat ideea demisiei, spunând c\ guvernul s\u este recunoscut [i sprijinit de
U.R.S.S.. În urma acestui refuz, regele Mihai s-a retras în a[a-numita „grev\ regal\“, refuzând s\ mai
contrasemneze actele guvernului (a[a cum cerea Constitu]ia României din acea vreme).

Disfunc]iile propagandei comuniste — discursul lui Iosif Chi[inevschi1 în
cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. (29 ianuarie 1946)
Tov. Iosif Chi[inevschi: Tovar\[i, când ne gândim c\ de rezultatul alegerilor, de b\t\lia
alegerilor depinde viitorul ]\rii noastre [i când în]elegem c\ pentru a câ[tiga aceast\ b\t\lie,
pentru a dobândi victoria e necesar de a cunoa[te for]ele noastre reale, for]ele alia]ilor no[tri,
adic\ for]ele comune ale democra]iei, a cunoa[te for]ele reale ale adversarilor no[tri, e clar c\
întregul partid, conduc\torii de partid, fiecare membru de partid, trebuie s\ depun\ o munc\
uria[\ în spiritul lucr\rilor [i hot\rârilor plenare ale C.C.-ului nostru.
Pentru a putea duce o munc\ larg\ de l\murire a maselor populare, e absolut necesar —
a[a cum au ar\tat atât de profund tov. Gheorghiu, tov. Ana Pauker, tov. Luca, tov. Miron
Constantinescu — de a fi am\nunt cu am\nuntul bine informat despre întreaga noastr\ influen]\, despre întreaga noastr\ capacitate de mobilizare, despre mobilitatea organiza]iilor de
partid [i despre tot ce se întâmpl\ în lag\rul advers.
S-a scris aceasta [i în carnetul activistului. Dar tovar\[ii no[tri nu citesc, nu folosesc nici
pentru ei, nici pentru mas\, bog\]ia mare ce a dat-o C.C.-ul întregului partid, nu folosesc
materialul dat de editura partidului nostru.
Tovar\[i, când pornim la organizarea muncii de propagand\ pentru alegeri [i dac\ vom
merge [i în aceast\ campanie a[a cum am mers pân\ acum în difuzarea literaturii,
materialului de propagand\ de partid, atunci nu vom reu[i în l\murirea maselor [i în
mobilizarea lor. Munca noastr\ de organizare nu va putea s\ dobândeasc\ succesul f\r\ o
l\murire temeinic\.
Tovar\[ii au cerut material de popularizare, adic\ articole asupra diferitelor probleme.
Comitetul Central, Biroul Politic au dat un ajutor efectiv [i educa]ia politic\ central\, de asemenea, editurii de partid pentru ca s\ poat\ s\ aprovizioneze partidul cu material necesar
educa]iei fiec\rui membru de partid [i educa]iei noastre. Noi ne mândrim c\ în aceast\
1 Iosif Chi[inevschi — unul dintre personajele reprezentative ale Partidului Comunist la sfâr[itul anilor 1940,

îns\rcinat cu activit\]ile de agita]ie [i propagand\.
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privin]\, în privin]a tip\ririi, a edit\rii operelor clasicilor marxism-leninismului, a lucr\rilor
conduc\torilor partidului nostru, a materialului de propagand\, ocup\m un prim loc în
Europa. Dar mi-e tare team\ c\, în ceea ce prive[te difuzarea acestui material, ocup\m un
ultim loc în Europa. Sunt cazuri nenum\rate, [i atrag în special aten]ia asupra acestei
chestiuni în campania electoral\, când materialul trimis zace luni de zile în dulapurile
comitetelor regionale. Tovar\[ii spun uneori când sunt întreba]i de ce nu au achitat la timp
banii la editur\: „Ne-am plictisit. Nu exist\ s\pt\mân\ s\ nu ne bombardeze de la editur\, [i
e unul Gri[a acolo, care mereu ne bombardeaz\ pe chestia banilor“. Tovar\[ii de la editur\
sunt oameni politici, pe ei îi preocup\ difuzarea materialelor [i încasarea banilor ca s\ poat\
edita alt material de propagand\. Datorit\ acestor sl\biciuni ale regionalelor C.C. al Partidului
s-au pierdut peste 100 milioane lei, care ar fi putut fi v\rsa]i în editarea de zeci [i sute de alte
bro[uri. {i în tipografiile noastre stau azi lucr\ri pe care n-am putut s\ le scoatem datorit\ faptului c\ tovar\[ii nu s-au gr\bit cu difuzarea [i achitarea materialelor trimise. Sunt, între noi
fie vorba, cazuri când s-a vândut materialul, dar banii se cheltuiesc pentru alte chestiuni. E
vorba doar de Comitetul Central [i suntem în familie, deci putem lua mai mult [i da mai pu]in,
a[a gândesc unii tovar\[i. N-a[ fi vrut s\ ating tocmai exemplul acesta, pentru c\ e o
regional\ bun\ [i care lucreaz\ bini[or în munca de educa]ie politic\, dar totu[i o ating
tocmai pe ea, fiind o regional\ care lucreaz\ bine. Aici [i tovar\[ii din secretariatul politic vor
afla unele lucruri care pân\ acum m-am ferit oarecum s\ le spun. Din Statutul P.C.R. mai au
în depozit, trimis din septembrie, 5 000 exemplare.
Tov. Ana Pauker: Câte s-au trimis în total?
Tov. Iosif Chi[inevschi: 10 000 de exemplare. „Alian]a distrug\toare cu Germania“ [i
„Armisti]iul generos cu U.R.S.S.“, o bro[ur\ de propagand\, de l\murire, stau nevândute.
Oamenii cer mereu teze despre diferite chestiuni. Aceasta nu e just, e un sistem r\u. Oamenii
trebuie s\ înve]e pe baza materialelor, s\-[i preg\teasc\ singuri tezele pe baza materialelor.
Din aceste bro[uri, mai exist\ în regionala Cluj vreo trei sute de exemplare, [i n-am trimis
multe.
(Strategii [i politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 (V. }âr\u [i
I.M. Bucur coord.), Centrul de Studii Transilvane, Funda]ia Cultural\ Român\, Cluj-Napoca,
1998, p. 66–68)
Alegerile din 19 noiembrie 1946
A. Rezultatele reale ale alegerilor în regiunea Some[ — raport confiden]ial al
Comitetului Regional P.C.R. Cluj (4 decembrie 1946)
Raport strict confiden]ial […]
Situa]ia real\ a rezultatelor alegerilor parlamentare de la 19 XI 1946 din jude]ul Some[ nu
o cunoa[tem cu exactitate, pentru c\ în unele locuri voturile nici nu erau num\rate, iar în alte
locuri din diferite motive tot nu am putut afla situa]ia exact\.
Totu[i, pe baza rezultatelor reale cunoscute din jude], am putut restabili cu o exactitate
foarte apropiat\ de realitate cifrele dup\ cum urmeaz\:
Înscri[i: 117 704
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Denumirea

Cifra real\

%

Cifra oficial\

%

B.P.D.
U.P.M.

22.000

22,8

65.807

67,9

18.000

18,6

14.971

Maniu

15,4

50.000

51,6

10.766

11,1

Br\tianu

2.500

2,5

1.146

1,2

Lupu

2.000

1,9

1.779

1,8

1.708

1,7

1.708

1,7

706

0,9
100%

776

Cele 3 liste
independente depuse de noi
Voturi anulate

0,9
100%

Votan]i: 96 904 (82,33%)
Observa]ii
În general am putut constata c\ B.P.D.-ul a ob]inut voturi mai masive în ora[ele Dej, Gherla
[i regiunea minier\ Strâmbu-B\iu].
La Strâmbu chiar [i popula]ia maghiar\ a votat în bun\ parte lista B.P.D.
În ora[e au votat cu B.P.D. majoritatea muncitorilor români, o parte mic\ a func]ionarilor
[i evreii.
La ]ar\ am avut câteva puncte de sprijin mai puternice, unde nu s-a dat p\mânt deloc. În
general, unde s-a dat p\mânt [i în multe p\r]i [i f\r\ exproprieri, majoritatea ]\ranilor a votat
pentru Maniu.
Popula]ia maghiar\ atât la ora[e cât [i la ]ar\ — cu mici excep]ii — a votat cu o disciplin\
impun\toare pentru UPM.
La armat\, dup\ unele informa]iuni verificate, cca 55-60% s-a votat pentru Maniu, iar
restul 3–35% pentru B.P.D. [i 5–8% pentru U.P.M.
Femeile, — mai ales ]\rancele —, în majoritatea lor covâr[itoare au votat cu P.N.}. Maniu.
De asemenea, au votat cu Maniu acele categorii de muncitori de la C.F.R. [i de la salina
Ocna-Dej care nu demult au venit de la ]ar\, au ceva p\mânt [i sunt înc\ [i ast\zi în strâns\
leg\tur\ cu satul.
O analiz\ mai am\nun]it\ a evenimentelor petrecute în jude]ul Some[, precum [i date
despre metodele de lupt\ folosite de reac]ionari o dau în raportul politic al jude]ului de pe
luna noiembrie.
Cluj la 4 XII. 1946
Simo Iuliu, fost instructor al Comitetului Regional Cluj în jude]ul Some[
(Strategii [i politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, V. }âr\u
[i I.M. Bucur coord.), Centrul de Studii Transilvane, Funda]ia Cultural\ Român\, Cluj, 1998,
p. 312–313)
Nota Bene: Acest document este unul dintre pu]inele descoperite referitoare la rezultatul real al
alegerilor din 19 noiembrie 1946. În rest, pentru falsificarea alegerilor [i impunerea rezultatelor oficiale
anun]ate de guvernul Groza, au fost distruse toate datele care puteau conduce c\tre rezultatele
adev\rate.
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B. Rezultatele oficiale ale alegerilor
23 noiembrie. — Rezultatele provizorii ale alegerilor parlamentare din 19 noiembrie au fost
date publicit\]ii de Ministerul Justi]iei. Din totalul de 6 934 583 de voturi, 4 766 639 voturi
(71,80%) reveniser\ forma]iunilor politice din B.P.D.1 În rest, P.N.}. — 878 927; Uniunea
Oamenilor Muncii Maghiari (MADOSZ) — 569 651 voturi; P.N.L. — 259 306; Partidul }\r\nesc
Democrat (dr. Lupu) — 156 775 voturi; Partidul Social Democrat Independent (C. Titel
Petrescu) — 65 528 voturi etc.
În consecin]\, cele 414 mandate parlamentare ar fi avut configura]ia: 368 (84%) pentru
B.P.D.; 32 (7,72%) pentru P.N.}.; 29 (7%) pentru MADOSZ; 3 (0,72%) pentru P.N.L.; 2
(0,48%) pentru P.}.D. (dr. N. Lupu).
(Stelian Neagoe, Istoria politic\ a României între anii 1944–1947, Editura Noua
Alternativ\, Bucure[ti, 1996, p. 417)
Tratatul de Pace dintre România [i Na]iunile Unite (10 februarie 1947)
Articolul 1
Frontierele României, indicate în harta anexat\ Tratatului de fa]\ (Anexa I), vor fi cele care
erau în fiin]\ la 1 ianuarie 1941, cu excep]ia frontierei româno-ungare care este definit\ în
articolul 2 al Tratatului de fa]\.
Frontiera sovieto-român\ este astfel fixat\ în conformitate cu Acordul sovieto-român din
28 iunie 1940 [i cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945.
Articolul 2
Hot\rârile Sentin]ei de la Viena din 30 august 1940 sunt declarate nule [i neavenite.
Frontiera dintre România [i Ungaria este restabilit\ prin articolul de fa]\ astfel cum exista
la 1 ianuarie 1938.
Articolul 22
1. România va desp\gubi Uniunea Sovietic\ pentru pierderice cauzate ei prin opera]iuni
militare [i prin ocuparea de c\tre România a teritoriului sovietic, `ns\ ]inând seama de faptul
c\ România nu numai c\ s-a retras din r\zboiul `mpotriva Na]iunilor Unite, dar a declarat
r\zboi Germaniei [i a dus efectiv r\zboi `mpotriva acesteia, s-a convenit c\ repara]iunile
pentru pierderile de mai sus nu vor fi efectuate de c\tre România `n `ntregime, ci numai `n
parte , anume pentru o valoare de 300.000.000 dolari S.U.A., pl\tibili `n decurs de opt ani de
la 12 septembrie 1944, `n bunuri (produse petrolifere, cereale, lemn, vase maritime [i fluviale,
utilaj divers [i alte m\rfuri).
2. Baza de calcul pentru reglementarea prev\zut\ `n acest articol va fi dolarul Statelor
Unite la peritatea lui aur la dat semn\rii Conven]iunii de armisti]iu, adic\ 35 dolari pentru o
uncie de aur.
(România. Via]a politic\ în documente, 1945 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p.92, 97)
1 B.P.D. (Blocul Partidelor Democratice) — alian]\ politic\ dirijat\ de comuni[ti în vederea particip\rii pe liste

comune la alegerile din 19 noiembrie 1946.
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Expunerea de motive a guvernului Groza pentru dizolvarea P.N.}. — discursul ministrului de Interne Teohari Georgescu în Adunarea Deputa]ilor
(29 iulie 1947)
Teohari Georgescu 1: Domnule pre[edinte, doamnelor [i domnilor deputa]i, s\-mi permite]i
s\ fac în fa]a dvs. expunerea prezentat\ pe baz\ de raport, în fa]a Consiliului de Mini[tri,
azi-diminea]\.
A[a cum s-a prezentat prin comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, în diminea]a zilei
de 14 iulie a.c., au fost aresta]i pe islazul comunei T\m\d\u, jud. Ilfov, în timp ce încercau s\
se urce în dou\ avioane IAR 39, pentru a fugi în str\in\tate: Ion Mihalache, Nicolae Penescu,
Ilie Laz\r, Nicolae Carandino2 [i al]ii.
Acest grup de conspiratori urma s\ realizeze în str\in\tate hot\rârile [i directivele
conducerii P.N.}., în frunte cu Iuliu Maniu, care constau în organizarea de ac]iuni menite s\
[tirbeasc\ suveranitatea na]ional\, s\ primejduiasc\ pacea [i s\ declan[eze r\zboiul civil.
Aceast\ activitate antina]ional\ merge pe linia politicii urmate totdeauna de P.N.}. [i
intensificat\ dup\ 23 august 1944 […].
Astfel, conducerea Partidului Na]ional-}\r\nesc a organizat „g\rzile Iuliu Maniu“, de jaf [i
masacrare împotriva popula]iei civile din Ardealul de Nord eliberat, a împiedicat executarea
condi]iilor generoase ale Armisti]iului, s-a opus categoric împ\r]irii p\mânturilor la ]\rani, prin
reforma agrar\, a ini]iat [i sprijinit represiunea sângeroas\ împotriva maselor populare
executat\ de generalul R\descu.
Dup\ înfrângerea Germaniei hitleriste P.N.}. Maniu, urm\rind împiedicarea operei de
reconstruc]ie a ]\rii întreprins\ de regimul nostru democrat, a trecut la organizarea de
grupuri subversive teroriste ca Organiza]ia „T“, „Sumanele Negre“. „Haiducii lui Avram
Iancu“, „H.N.R.“, „Graiul Sângelu“, iar în ultimul timp organiza]iile: „Partizanii Adev\ratei
Democra]ii“ [i „Corpul Partizanilor Albi“, care, prin manifeste [i bro[uri a]â]\toare la sabotaj [i asasinat, urm\reau s\ creeze o atmosfer\ de panic\, favorabil\ declan[\rii unui
r\zboi civil. […]
În timpul alegerilor, P.N.}. a dezl\n]uit o campanie de învr\jbire a popula]iei prin
propagand\ de tip fascist, [ovin\, rasist\ [i antisovietic\, trecând la devastarea sediilor
partidelor democratice, asasinate, incendieri de sate, îndemnuri la rebeliune [i atacarea
sec]iilor de votare în scopul de a produce tulbur\ri ca s\ împiedice libera exprimare a voin]ei
populare [i s\ creeze pretexte de interven]ie str\in\.
(România. Via]a politic\ în documente, 1947 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din
România, Bucure[ti, 1994, p.192–193)
Nota Bene: Aceste motive invocate de Teohari Georgescu pentru scoaterea în afara legii a P.N.}. nu
erau decât pretexte pentru luarea unei m\suri pe care comuni[tii o doreau de mult timp. Incidentul
evocat este cel petrecut la T\m\d\u, pe 14 iulie 1947, în apropiere de Bucure[ti, unde câ]iva dintre
liderii na]ional-]\r\ni[ti au fost atra[i într-o curs\, promi]ându-li-se scoaterea din ]ar\.
1 Teohari Georgescu — membru important al Partidului Comunist din România, în acel moment ministru al

Afacerilor Interne în guvernul condus de Petru Groza.
2 N. Penescu, I. Laz\r, N. Carandino — lideri ai Partidului Na]ional-}\r\nesc.
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Actul de abdicare a regelui Mihai — 30 decembrie 1947
Prin gra]ia lui Dumnezeu [i voin]a na]ional\ Rege al României
La to]i de fa]\ [i viitori s\n\tate!
În via]a statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice [i
sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vie]ii de stat.
Aceste raporturi nu mai corespund ast\zi condi]iilor stabilite de pactul fundamental —
Constitu]ia ]\rii — ele creând o grabnic\ [i fundamental\ schimbare.
În fa]a acestei situa]ii, în deplin\ în]elegere cu factorii de r\spundere ai ]\rii, con[tient de
r\spunderea ce-mi revine, consider c\ institu]ia monarhic\ nu mai corespunde actualelor
condi]iuni ale vie]ii noastre de stat, ea reprezentând o piedic\ serioas\ în calea dezvolt\rii
României.
În consecin]\, pe deplin con[tient de importan]a actului ce fac în interesul poporului
român,
Abdic
pentru mine [i pentru urma[ii mei de la tron, renun]ând pentru mine [i pentru ei la toate
prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al României.
Las poporului român libertatea de a-[i alege noua form\ de stat.
Mihai R.
Dat la Bucure[ti
ast\zi 30 decembrie 1947
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 757)
Instaurarea republicii — relatarea Regelui Mihai
[Pe 30 decembrie 1947] Am ajuns la casa din [oseaua Kiseleff. N-am a[teptat mult [i
Groza s-a ar\tat înso]it de Gheorghiu-Dej.1 […] Am intrat în salon, ne-am a[ezat [i f\r\ s\
a[tepte mult timp, Groza, pe buze cu un zâmbet jovial, a spus: „Am venit s\ discut\m despre
un divor] amiabil“. Noi n-am în]eles ce vrea s\ zic\. „Despre ce divor] este vorba?“ l-am
întrebat. Atunci, Groza a început s\ se încurce într-un [ir lung de explica]ii, c\ momentul
politic e foarte grav, c\ marile puteri a[teapt\, c\ nu mai e nevoie de monarhie, c\ monarhia
împiedic\ democratizarea [i modernizarea ]\rii [i a[a mai departe […]. Abera]ii. Dac\
monarhia n-ar fi respectat regulile de joc ale democra]iei, nici ei n-ar fi ajuns a[a de u[or la
mine. […] Dup\ ce a încetat încâlcita lui explica]ie, mi-a întins o hârtie. Am luat-o [i am
citit-o la repezeal\. Când am în]eles despre ce este vorba, am protestat cu atât mai mult cu
cât mi se cerea acordul pe loc. […]
Am cerut s\ mi se dea documentul, ca s\-l citesc în lini[te, [i m-am retras în biroul meu.
I-am chemat pe Negel2 [i pe Ioani]iu, care se aflau în cas\ [i a[teptau pe culoar s\ poat\ lua
leg\tura cu mine. Alarma]i, mi-au comunicat c\ firele telefoanelor fuseser\ t\iate, c\ garda
1 Gheorghe Gheorghiu-Dej — secretarul general al Partidului Comunist Român (1945-1965) [i, în acel moment,

ministru al Economiei în guvernul Groza.
2 Dimitrie D. Negel — mare[alul Cur]ii regale; Mircea Ioani]iu - secretarul regelui Mihai.
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Palatului a fost arestat\ [i înlocuit\ cu solda]i din alte regimente [i c\ suntem ]inta unor trupe
de artilerie gata în orice moment s\ trag\. […]
Am încercat s\ tratez cu cei doi în termeni ra]ionali. N-a fost chip s\ ne în]elegem. De fapt,
Constitu]ia pe care o invocam încetase de mult s\ aib\ o putere asupra lor. Au recurs la [antaj.
Mi-au comunicat c\, tergiversându-se semnarea actului, locuitorii Bucure[tiului î[i vor da
seama c\ aici se întâmpl\ ceva deosebit iar ei, membrii guvernului, adic\ [i comuni[tii, vor fi
nevoi]i, pentru a contracara orice form\ de opozi]ie, s\ execute peste o mie de studen]i dintre cei ce fuseser\ aresta]i în ultimul an. […]
Începusem s\ cunosc ferocitatea acestui om care se d\dea în fa]a lumii drept
reprezentantul celor mai democratice vederi. […] Nu era ie[ire. Am uitat pân\ [i de faptul c\
sunt înconjurat. Asta era înainte de prânz, pe la zece, unsprezece diminea]a… […]
Totul n-a durat decât un ceas, un ceas [i jum\tate.
(Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1997,
p. 59–62)
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XV. ROMÂNIA ~N PERIOADA COMUNIST|
Constitu]iile României în timpul regimului comunist
A. Constitu]ia Republicii Populare Române — 13 aprilie 1948
Art. 1. — Republica Popular\ Român\ este un Stat popular, unitar, independent [i
suveran.
Art. 2. — Republica Popular\ Român\ a luat fiin]\ prin lupta dus\ de popor în frunte cu
clasa muncitoare împotriva fascismului, reac]iunii [i imperialismului.
Art. 3. — În Republica Popular\ Român\ întreaga putere de Stat eman\ de la popor [i
apar]ine poporului.
Poporul î[i exercit\ puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct
[i secret. […]
Art. 5. — În Republica Popular\ Român\, mijloacele de produc]ie apar]in Statului ca bunuri
ale întregului popor, sau organiza]iilor cooperative, sau particularilor, persoane fizice sau
juridice.
Art. 6. — Bog\]iile de orice natur\ ale subsolului, z\c\mintele miniere, p\durile, apele,
izvoarele de energie natural\, c\ile de comunica]ie ferate, rutiere, pe ap\ [i în aer, po[ta,
telegraful, telefonul [i radio-ul apar]in Statului ca bunuri comune ale poporului.
Prin lege se vor stabili modalit\]ile de trecere în proprietatea Statului, a bunurilor
enumerate în alineatul precedent, care, la data intr\rii în vigoare a prezentei Constitu]ii se
aflau în mâini particulare.
Art. 7. — Bunurile comune ale poporului constituiesc temelia material\ a prop\[irii
economice [i independen]ei na]ionale a Republicii Populare Române.
Ap\rarea [i dezvoltarea bunurilor comune ale poporului sunt o îndatorire a fiec\rui
cet\]ean.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 769)
B. Constitu]ia Republicii Populare Române — 27 septembrie 1952
Capitol introductiv
Republica Popular\ Român\ este un stat al oamenilor muncii de la ora[e [i sate.
Republica Popular\ Român\ a luat na[tere ca urmare a victoriei istorice a Uniunii Sovietice
asupra fascismului german [i a eliber\rii României de c\tre glorioasa Armat\ Sovietic\,
eliberare care a dat putin]\ poporului muncitor, în frunte cu clasa muncitoare condus\ de
Partidul Comunist, s\ doboare dictatura fascist\, s\ nimiceasc\ puterea claselor exploatatoare
[i s\ f\ureasc\ statul de democra]ie popular\, care corespunde pe deplin intereselor [i
n\zuin]elor maselor populare din România.
Astfel s-au putut încununa cu o victorie istoric\ lupta de secole dus\ de poporul muncitor
român pentru libertate [i independen]\ na]ional\, luptele eroice ale clasei muncitoare aliat\
cu ]\r\nimea pentru doborârea regimului capitalisto-mo[ieresc [i scuturarea jugului
imperialist.
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F\urirea [i înt\rirea statului de democra]ie popular\, prietenia [i alian]a cu marea Uniune
Sovietic\, sprijinul [i ajutorul ei dezinteresat [i fr\]esc asigur\ independen]a [i suveranitatea
de stat, dezvoltarea [i înflorirea Republicii Populare Române.
For]ele armate ale Republicii Populare Române stau de straj\ hotarelor ]\rii, suveranit\]ii
[i independen]ei poporului român, securit\]ii sale [i p\cii.
Politica extern\ a Republicii Populare Române este o politic\ de ap\rare a p\cii, de
prietenie [i alian]\ cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste [i cu ]\rile de democra]ie
popular\, o politic\ de pace [i prietenie cu toate popoarele iubitoare de pace.
Minorit\]ile na]ionale din Republica Popular\ Român\ se bucur\ de deplin\ egalitate în
drepturi cu poporul român. În Republica Popular\ Român\ se asigur\ autonomie administrativ-teritorial\ popula]iei maghiare din raioanele secuie[ti, unde ea formeaz\ o mas\ compact\.
Prezen]a Constitu]ie a Republicii Populare Române consacr\ rezultatele ob]inute pân\
acum de oamenii muncii, în frunte cu clasa muncitoare, în opera de construire a societ\]ii
socialiste în ]ara noastr\.
Politica statului de democra]ie popular\ este îndreptat\ spre lichidarea exploat\rii omului
de c\tre om [i construirea socialismului.
Capitolul I
Orânduirea social\
Art. 1. — Republica Popular\ Român\ este un stat al oamenilor muncii de la ora[e [i sate.
Art. 2. — Baza puterii populare în Republica Popular\ Român\ este alian]a clasei
muncitoare cu ]\r\nimea muncitoare, în care rolul conduc\tor apar]ine clasei muncitoare.
Art. 3. — Republica Popular\ Român\ s-a n\scut [i s-a înt\rit ca rezultat al eliber\rii ]\rii
de c\tre for]ele armate ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de sub jugul fascismului [i
de sub domina]ia imperialist\, ca rezultat al doborârii puterii mo[iere[ti [i capitali[tilor de c\tre
masele populare de la ora[e [i sate în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului
Comunist Român.
Art. 4. — În Republica Popular\ Român\ puterea apar]ine oamenilor muncii de la ora[e [i
sate, care o exercit\ prin Marea Adunare Na]ional\ [i Sfaturile Populare.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 791–792)
C. Constitu]ia Republicii Socialiste România — 21 august 1965
Art. 1. — România este republic\ socialist\. Republica Socialist\ România este un stat al
oamenilor muncii de la ora[e [i sate, suveran, independent [i unitar. Teritoriul s\u este
inalienabil [i indivizibil.
Art. 2. — Întreaga putere în Republica Socialist\ România apar]ine poporului, liber [i
st\pân pe soarta sa.
Puterea poporului se întemeiaz\ pe alian]a muncitoreasc\-]\r\neasc\. În strâns\ unire,
clasa muncitoare — clasa conduc\toare în societate — ]\r\nimea, intelectualitatea, celelalte
categorii de oameni ai muncii, f\r\ deosebire de na]ionalitate, construiesc orânduirea
socialist\, creând condi]iile trecerii la comunism.
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Art. 3. — În Republica Socialist\ România, for]a politic\ conduc\toare a întregii societ\]i
este Partidul Comunist Român.
Art. 4. — De]in\tor suveran al puterii, poporul o exercit\ prin Marea Adunare Na]ional\ [i
prin consiliile populare, organe alese prin vot universal, egal, direct [i secret.
Marea Adunare Na]ional\ [i consiliile populare constituie baza întregului sistem de organe
ale statului.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 812)
Metode de tortur\ folosite de Securitate în închisorile comuniste
Înjur\turile cele mai abjecte, care puteau ie[i numai din gura unor indivizi primitivi [i
sadici; nu cred s\ fi sc\pat vreun de]inut politic s\ nu fie înjurat [i amenin]at în timpul
anchetelor la care a fost supus.
Loviturile a[a-zise „libere“: cu palma, cu pumnul sau piciorul (înc\l]at cu cizm\) distribuite
absolut la întâmplare [i la „inspira]ie“: peste obraz, gât (la venele jugulare), în abdomen,
lovituri cu cizma în spate. […]
B\taia la t\lpi.
Cea mai periculoas\ b\taie la t\lpi era varianta peste înc\l]\minte, cu victima întins\ pe
mas\, deoarece [ocul loviturii se transmitea pân\ în cre[tet, unde de obicei aveau loc
desprinderi [i distrugeri ale meningelui, cel torturat r\mânând cu sechele grave, de multe ori
sucombând dup\ o astfel de b\taie. […]
B\taia la palme cu crava[a, cu vâna de bou sau o scurt\tur\ din lemn rezistent.
Atârnarea anchetatului cu capul în jos cu ajutorul unui scripete special.
B\taia cu be]e sub]iri de lemn sau de cauciuc pe spate, dup\ ce anchetatul era prins de
blatul mesei sau al biroului, cu mâinile legate de picioarele mesei sau ale biroului.
Strivirea unghiilor cu un cle[te special.
Introducerea de be]i[oare între degetele victimei, dup\ ce acestea erau strâns legate.
Arderea t\lpilor anchetatului cu flac\ra oxiacetilenic\. […]
Prinderea mâinilor între dou\ mese [i b\taia la palme deasupra meselor.
}ipetele de groaz\ [i gemete (ale so]iilor ancheta]ilor sau ale unor persoane necunoscute),
înregistrate pe benzi de magnetofon [i apoi redate cu intensitate maxim\ pentru a îndupleca
pe cei ancheta]i s\ fac\ m\rturisiri complete.
B\taia în cap cu ciocanul. Aceast\ metod\ ducea în mod sigur la alienarea victimei [i la
moartea acesteia; variantele acestei metode erau izbirea de pere]i a capului anchetatului sau
izbirea cap în cap a doi tortura]i sub supravegherea tor]ionarilor. […]
B\taia cu sacul de nisip cu care era lovit\ victima legat\ [i culcat\ pe o mas\ sau pe
du[umea. Loviturile aveau drept efect dislocarea organelor interne [i moartea victimei.
B\taia cu vârful sau cu tocul cizmei peste gura anchetatului, legat [i târât pe du[umea.
Crucifarea pe perete. Victima, cu bra]ele desf\cute [i legate de dou\ belciuge ancorate în
perete, era spânzurat\, f\r\ s\ ating\ du[umeaua cu picioarele [i era ]inut\ a[a [i b\tut\ pân\
f\cea m\rturisiri complete.
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Ancheta cu o pisic\ introdus\ sub c\ma[a victimei. Securistul enerva pisica cu lovituri nu
prea puternice, aceasta c\uta s\ ias\ de sub c\ma[\ [i-[i înfigea ghearele în carnea celui supus
la un astfel de supliciu.
B\taia cu cablul de cupru peste gambele picioarelor.
B\taia pe pl\gi deschise (pl\gi de dup\ opera]ii, pl\gi împu[cate, r\ni produse de b\t\i
anterioare etc.).
B\taia cu ciomagul [i apoi aruncarea victimei pe o cale ferat\, astfel încât s\ se simuleze
o sinucidere.
Smulgerea unghiilor de la mâini [i de la picioare; metoda era aplicat\ în special de
Securitatea din Bucure[ti.
Ancheta cu proiectoare puternice îndreptate spre ochii victimei, f\r\ ca aceasta s\ se
mi[te; acest tip de anchet\ a fost folosit de toate Securit\]ile din ]ar\.
Ancheta continu\, zile [i nop]i, prizonierul fiind supus unor interogatorii f\r\ întreruperi,
f\r\ s\ fie l\sat s\ închid\ un ochi (Securistul ]ipa la victim\: „Ei, ai venit aici s\ dormi? Crezi
c\ noi avem timp de pierdut cu tine?“ etc.).
Ancheta înso]it\ de [ocuri electrice, metod\ folosit\ în întreaga ]ar\.
Ancheta cu regim alimentar cu sare în exces, f\r\ ap\.
Ancheta înso]it\ de izolare în celule umede [i întunecoase, cu victima dezbr\cat\, celule
în care mi[unau [obolani fl\mânzi; aceast\ metod\ era de asemenea „specialitatea“
securi[tilor bucure[teni.
Izolarea de unul singur a de]inutului în celule strâmte, pe lungi perioade de timp,
s\pt\mâni, luni sau chiar ani, încât acesta uita chiar s\ vorbeasc\. Cazul lui Corneliu Coposu,
care a fost izolat în acest mod în închisoarea de la Râmnicu S\rat, este cel mai cunoscut.
(Cezar Zugravu, Metodele de tortur\ din Securitate, din închisori [i din lag\rele de
exterminare, în Anul 1947 — c\derea cortinei, `n „Analele Sighet“ nr. 5 (Romulus Rusan ed.),
Funda]ia „Academia Civic\“, 1997, Bucure[ti, p. 478–485)
Epur\rile politice la Universitatea din Cluj — scrisoare a lui Ovidiu Drâmba
c\tre Tudor Vianu (1951)
Stimate domnule Profesor,
Am fost quasi-obligat îns\ s\-mi termin cursul, fire[te, benevol, în schimbul promisiunii c\
voi fi plasat undeva. Am a[teptat [i a[tept, nu m\ voi duce la Oficiul de plasare, unde câ]iva
prieteni (un conferen]iar, doi [efi de lucr\ri [i un asistent) au fost îndruma]i la Fabrica de
C\r\mid\ ca muncitori necalifica]i. A[a c\, mi-am încheiat cursul, dar n-am mai fost l\sat s\
fac [i lec]iile de sintez\, colocvii, examene etc. Astea le face fosta mea asistent\, foarte
proasp\t numit\, c\reia — întrucât recuno[tea cu disperare c\ „nu [tie“ — i s-a admis s\
înlocuiasc\ colocviile cu... extemporalele.
Postul de profesor a fost [ters.
(Maria Alexandrescu Vianu, Vlad Alexandrescu (ed.), Scrisori c\tre Tudor Vianu, III, Editura
Minerva, Bucure[ti, 1997, p.20)
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Cazul P\tr\[canu
A. Comunicatul oficial al Tribunalului Suprem al R.P.R. — 18 aprilie 1954
De la Tribunalul Suprem al R.P.R.
Comunicat
Între 6–14 aprilie 1954, Colegiul Militar al Tribunalului Suprem al Republicii Populare
Române, compus din colonelul Ilie Moisescu, pre[edinte, colonel Demeter Alexandru [i
colonel Ciulei Ion, asesori populari, procurori fiind colonel Aurel Ardeleanu, colonel Rudolf
Rosman, colonel Grigore Râpeanu [i maior Ion Pahon]u, a judecat procesul grupului de spioni
[i comploti[ti în frunte cu L. P\tr\[canu […]
Cercet\rile au dovedit c\ înc\ din 1940 P\tr\[canu a între]inut leg\tura cu directorul
general al Siguran]ei legionare, Al. Ghica. El a devenit unul din cei mai mâr[avi agen]i ai
Siguran]ei [i ulterior unul din principalii agen]i ai serviciilor de spionaj ale unor puteri
imperialiste.
În timpul r\zboiului criminal antisovietic, ace[ti provocatori [i spioni au dat pe mâna
Siguran]ei un mare num\r de lupt\tori patrio]i antifasci[ti, dintre care mul]i au fost executa]i
de autorit\]ile fasciste.
În anul 1943, L. P\tr\[canu [i-a aranjat cu ajutorul subsecretarului de stat la Interne în
guvernul fascist, generalul Piki Vasiliu, o internare de câteva luni în lag\rul de la Tg. Jiu
pentru a-[i acoperi astfel leg\turile cu Siguran]a fascist\ [i pentru a desf\[ura acolo ac]iuni
provocatoare împotriva interna]ilor antifasci[ti.
Ac]ionând ca du[man al poporului român, L. P\tr\[canu s-a întâlnit, în iulie 1944, cu Ion
Antonescu [i a c\utat prin felurite mijloace s\ întârzie r\sturnarea clicii fasciste de c\tre for]ele
patriotice.
Dup\ eliberarea ]\rii noastre de c\tre for]ele armate ale Uniunii Sovietice, când for]ele
patriotice au reu[it s\ doboare dictatura fascist\ [i s\ aresteze c\peteniile antonesciene, L.
P\tr\[canu prime[te din partea serviciilor de spionaj ale unor puteri imperialiste directiva de a
p\stra cu orice pre] func]ia înalt\ în care se strecurase, în vederea intensific\rii activit\]ii criminale împotriva statului [i poporului român. El are în acest scop o serie de întrevederi secrete
cu agen]i ai serviciilor de spionaj ale S.U.A.
Folosind situa]ia sa în guvern, P\tr\[canu organizeaz\ un grup complotist antistatal, având
agen]i atât în aparatul exterior al ministerului de Externe, cât [i în Ministerul Justi]iei, Institutul
de statistic\ [i în alte institu]ii de stat.
În preajma lui 24 februarie 1945, P\tr\[canu transmite lui R\descu, prin spionul american
L. Madison, asentimentul s\u pentru organizarea unei lovituri militaro-fasciste. […]
Tribunalul a stabilit, de asemenea, o serie de fapte care ar\ta totala descompunere moral\
a lui P\tr\[canu [i a complicilor s\i.
În cursul dezbaterilor procesului, a fost dovedit\ pe deplin vinov\]ia acuza]iilor prin
documente originale descoperite de organele de cercet\ri, prin coresponden]a personal\ a
acuza]ilor, precum [i prin depozi]iile unui num\r de 89 martori.
În fa]a probelor incontestabile, acuza]ii au confirmat în instan]\ declara]iile f\cute la
cercet\ri, recunoscându-[i vina pentru crimele s\vâr[ite.
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Tribunalul Suprem al R.P.R. a stabilit c\ acuzatul L. P\tr\[canu se face vinovat de tr\dare
de patrie, de ac]iunea de paralizare a luptei for]elor patriotice împotriva fascismului, de
organizarea unui grup complotist contrarevolu]ionar [i antistatal, în scopul acapar\rii puterii
[i restabilirii regimului burghezo-mo[ieresc [i a domina]iei imperialiste asupra României. […]
Tribunalul Suprem al R.P.R. hot\r\[te:
Condamn\ pe L. P\rt\[canu [i R. Koffler la pedeapsa cu moartea; […]
Sentin]a este definitiv\.
Sentin]a Tribunalului Suprem de condamnare la moarte a lui L. P\tr\[canu [i R. Koffler a
fost executat\.
(„Scânteia“, nr. 2950, din 18 aprilie 1954, p. 3)
B. Reabilitarea de c\tre Plenara C.C. al P.C.R. din 22–25 aprilie 1968
Hot\rârea Comitetului Central al Partidului Comunist cu privire la reabilitarea unor activi[ti
de partid
[…] Pornind de la necesitatea de a se clarifica situa]ia politic\ a unor activi[ti ai partidului
care, cu mul]i ani în urm\, au fost aresta]i sau condamna]i, Comitetul Executiv al Comitetului
Central a hot\rât s\ se analizeze cazurile acestora, iar concluziile s\ fie supuse dezbaterii
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. În acest scop, a fost constituit\ o comisie
de partid alc\tuit\ din tovar\[ii Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv al
C.C. al P.C.R., Vasile Patiline], secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Guin\ [i Ion Popescu-Pu]uri,
membri al C.C. al P.C.R.
1. Ca urmare a acestei hot\râri, comisia a cercetat, începând din luna noiembrie 1965,
învinuirile pe baza c\rora a fost condamnat [i executat Lucre]iu P\tr\[canu. […]
Comisia a analizat toate materialele care au stat la baza procesului, a purtat discu]ii cu
principalii anchetatori [i procurori, cu membrii completului de judecat\, cu persoanele
implicate în proces, cu inculpa]i sau martori, afla]i în ]ar\, precum [i cu unele persoane care
aveau func]ii de r\spundere în acea vreme la Ministerul de Interne [i aparatul de Securitate al
statului.
Comisia a ajuns la concluzia c\ sunt lipsite de orice temei învinuirile c\ P\tr\[canu ar fi fost
agent al Siguran]ei, c\ ar fi activat în slujba serviciilor de spionaj str\ine în vederea destr\m\rii
din interior a partidului comunist, c\ ar fi organizat un grup complotist antistatal [i c\ ar fi
dus o ac]iune de r\sturnare prin violen]\ a regimului democratic, c\ ar fi uneltit împotriva
independen]ei ]\rii, precum [i celelalte învinuiri din actul de acuzare.
Plenara Comitetului Central, apreciind juste]ea [i temeinicia concluziilor comisiei de partid,
consider\ c\ procesul intentat lui Lucre]iu P\tr\[canu a fost o înscenare, acesta fiind osândit
prin înc\lcarea celor mai elementare norme de legalitate [i dreptate.
Lucre]iu P\tr\[canu a fost arestat în mod abuziv, în ziua de 28 aprilie 1948, [i cercetat
ini]ial de o comisie din care f\ceau parte tov. Teohari Georgescu, Iosif Ranghe] [i tov.
Alexandru Dr\ghici. De[i aceste cercet\ri au durat 17 luni, ele nu au scos la iveal\ fapte care
s\ dovedeasc\ vinov\]ia lui L. P\tr\[canu. Cu toate acestea, el a fost predat organelor de stat
[i anchetat în continuare sub stare de arest, mai întâi de serviciul secret de informa]ii [i apoi
de organe de Securitate din Ministerul Afacerilor Interne. […]
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La 18 martie 1954, pe baza inform\rii prezentate de tov. Alexandru Dr\ghici, Biroul Politic
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a hot\rât „s\ se treac\ la judecarea
grupului de spioni în frunte cu P\tr\[canu“.
Procesul a avut loc în zilele de 6–13 aprilie 1954, înc\lcându-se pe parcursul lui cele mai
elementare garan]ii procesuale. La 14 aprilie, s-a pronun]at sentin]a de condamnare la
moarte, iar în noaptea de 16/17 aprilie 1954, Lucre]iu P\tr\[canu a fost executat la
penitenciarul Jilava. […]
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hot\r\[te:
— reabilitarea politic\ post-mortem a lui Lucre]iu P\tr\[canu;
— s\ se recomande organelor de justi]ie revizuirea, potrivit legii, a sentin]ei de
condamnare;
— în semn de pre]uire a activit\]ii revolu]ionare [i pentru a se cinsti memoria lui Lucre]iu
P\tr\[canu, osemintele sale vor fi str\mutate la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea
poporului [i a patriei, pentru socialism (în hemiciclu);
— s\ se ia m\suri pentru reabilitarea politic\ [i juridic\ a celorlalte persoane din procesul
P\tr\[canu.
(Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 22–25 aprilie 1968, Ed.
Politic\, Bucure[ti, 1968, p. 63–78)
Realismul socialist în artele plastice, descris într-un text destinat propagandei externe (1954)
În ultimii ani artele plastice au prins un mare avânt în ]ara noastr\.
Pictorii, sculptorii, graficienii no[tri aduc contribu]ia lor entuziast\ la opera întreprins\ de
c\tre Statul nostru popular democrat pentru ridicarea nivelului cultural al poporului nostru, ei
fac serioase eforturi pentru a deprinde m\iestria artistic\, condi]ie indispensabil\ pentru
crearea unor opere mereu mai frumoase. […]
Plasticienii no[tri sunt, în operele lor, inspira]i în primul rând, de noul nostru mod de via]\,
de diversele [i multiplele aspecte ale edific\rii socialismului.
Pictura cu tematic\ istoric\ ocup\ un loc important în expozi]ie.
Cea mai mare parte a operelor care trateaz\ acest subiect ne prezint\ aspecte ale
trecutului de lupt\ a poporului nostru, marii oameni ai istoriei noastre [i imagini ale luptei
duse de c\tre poporul nostru pentru eliberarea de sub jugul fascist. […]
Vitalie Nereu]\, unul dintre tinerii pictori care [i-au prezentat opera de diplom\, a abordat
o tem\ dificil\, pe care a tratat-o folosind propor]ii vaste.
Compozi]ia sa Protestele muncitorilor la Doftana, pentru ca regimul politic s\ fie acordat
de]inu]ilor reprezint\ un episod din lupta clasei muncitoare din ]ara noastr\ pentru dreptate
[i pentru o via]\ mai bun\. […]
Una dintre cele mai remarcabile realiz\ri este electrificarea statelor.
Un mare num\r de pictori [i de sculptori au fost inspira]i de c\tre aceasta.[…] În pânza
intitulat\ {i la noi va lumina lampa lui Ilici – adic\ lumina electric\, considerat\ de c\tre
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Vladimir Ilici Lenin ca fiind extrem de important\ pentru progres — Anastasiu a reu[it s\ redea
perspectivele pe care electrificarea le deschide ]\ranilor no[tri.
(Gheorghe {aru, L’Exposition annuelle d’Etat des Arts Plastiques, L'Art dans la Republique
Populaire Roumaine, Bucure[ti, 1954, p.7–9)

Cultul personalit\]ii — ode pentru conduc\tori
A. I.V. Stalin — Emil Dorian, ~nchinare lui Stalin
Poe]ii limbii mele,
Poe]ii ]\rii române[ti,
În care numele-]i de fier [i piatr\,
E cântecul pe care-l întâlne[ti
Pe orice drum [i-n ori[icare vatr\,
Se-n[iruie cu to]ii azi în soare
S\ cânte imnul t\u de s\rb\toare. […]
Azi to]i tovar\[ii,
Poe]ii ]\rii române[ti,
Cari vin poemele s\ [i le-nchine,
În fa]a anilor t\i vulture[ti,
Sunt ferici]i c\-n lupt\ lâng\ tine,
Liberi î]i pot sl\vi m\re]ul nume,
Cu to]i poe]ii lupt\tori din lume.
(Poezia unei religii politice. Patru decenii de agita]ie [i propagand\ (coord. Eugen Negrici),
Ed. PRO, Bucure[ti, p. 28–29)
B. Gheorghe Gheorghiu-Dej — Florin Saioc, Spune-mi mândr\...
— Coase mândra, coase-ntr-una,
Se-mpline[te s\pt\mâna
[i ea coase [i tot coase,
Cu arnici [i cu m\tase,
Cânt\ într-una, coase-ntr-una
[i nu [tiu ce coase.
[…]
…Coase mândra [i tot coase,
Cu arnici [i cu m\tase.
Coase mândra f\r\ gre[
Chipul lui Gheorghiu-Dej.
S\ mi-l dea de ziua lui,
Lumin\ c\minului…
[…]
Sala geme, plin\ toat\.
Unii stau gr\mad\-n prag;
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[i to]i ochii se îndreapt\
Spre rama-n arnici brodat\,
Unde-i chipul scump [i drag,
C\ci crescuse-un glas de fat\
[i de-aplauze, vârtej,
Vocea-aceasta fu urmat\;
Se p\rea c\ ]ara toat\
Cheam\, strig\-nfl\c\rat\:
„Tr\iasc\ Gheorghiu-Dej…“
(Poezia unei religii politice. Patru decenii de agita]ie [i propagand\ (coord. Eugen Negrici),
Ed. PRO, Bucure[ti, p. 64–68)
C. Nicolae Ceau[escu — Nicolae Drago[, Al patriei eroi `ntre eroi
[…] {i s-a ivit erou între eroi,
Jurându-[i via]a luptei pentru oameni,
Purtând cu b\rb\]ie spre zori noi
Maturitatea unui nalt examen.
C\lit în focul luptelor de strad\,
{tiind ce-nseamn\ via]a s\ [i-o ri[te,
El prin durere a-nv\]at s\ vad\
{i prin convingeri demne, comuniste.
[…] El vine din adânc de ve[nici ani,
Istoria îi este testament,
Cum au zidit-o veacuri de ]\rani,
Cum muncitorii-au dus-o spre prezent.
El vine din al Patriei izvor,
Cu ea unit, în sacru leg\mânt.
Tr\ie[te-n cultul propriului popor
Zidit în omenescul lui cuvânt.
[…] Ce-i bun, ce-i drept, ce-i mândru [i viteaz,
Tot ce ne este crezul [i mândria
Ni le-a redat prin cuget mereu treaz —
Iubirea lui se cheam\ România.
[…] Ne e cârmaci, prieten [i e steag
Sub care ]ara î[i adun\ vrerea,
Simbol al unit\]ii-n liber veac,
[i cutezan]a faptei, [i puterea.
[…] Când Ceau[escu spunem într-un glas,
Ne [tim, o ]ar\, sufletul rostit,
[i-n diminea]a unui singur azi
Uni]i, urc\m sub flamuri de partid… […]
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D. Nicolae Ceau[escu — Adrian P\unescu, Viitorul României
[…]
Eroul României chiar de aceea este
Eroul României prin toat\ fapta sa,
Lui adev\rul însu[i îi d\ întâi de veste,
De piept cu orice rele el [tie s\ se ia.
{i mai ales el simte ce-i r\u [i ce e bine
{i el aude glasul durerilor de jos,
În]elegând întreaga putin]\ ce-i revine,
El face doar ce ]\rii îi este priincios.
Câte idei la mod\, ce azi le-ncearc\ molii,
Au str\lucit o clip\, stingându-se curând
{i au pl\tit popoare absurde orgolii
Cu sânge [i cu lacrimi eroarea unui gând.
Urmându-ne Eroul, vom birui dezastre,
Urmându-ne Eroul, vom face totu-n jur
S\ fie pe potriva însufle]irii noastre,
Popor cu suflet nobil, popor cu suflet pur.
(Poezia unei religii politice. Patru decenii de agita]ie [i propagand\ (coord. Eugen Negrici),
Ed. PRO, Bucure[ti, p. 326–329 [i 334–336)
Nota Bene: Aceste poezii ilustreaz\ fenomenul numit „cultul personalit\]ii“. În cazul liderilor
comuni[ti, aceast\ form\ de omagiu era în flagrant\ contradic]ie cu statutul lor oficial, acela de
„tovar\[i“ [i „egali“ cu restul membrilor societ\]ii. În cazul românesc, cultul personalit\]ii lui Nicolae
Ceau[escu a împrumutat nuan]e atât din omagiile adresate regelui Carol al II-lea cât [i din uria[a
produc]ie omagial\ dedicat\ lui Stalin.

Cooperativizarea
A. Raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 3–5 martie
1949.
~n etapa actual\, lupta `mpotriva exploat\rii capitaliste la sate [i politica de `ngr\dire a
chiaburimii, de limitare a puterii sale economice [i a influen]ei sale politice trebue dus\ cu [i
mai mare hot\râre.
Aceast\ sarcin\ se `ndepline[te pe baze politicii de clas\ la sate:
1 - prin ap\rarea intereselor proletariatului agricol, ale ]\ranului s\rac [i mijloca[ fa]\ de
chiabur, chiar `n problemele cele mai m\runte;
2 - printr-o politic\ fiscal\ de clas\, care s\ u[ureze situa]ia ]\ranului s\rac [i mijloca[, pe
de o parte, [i s\ apese pe chiabur, pe de alt\ parte.
Aceast\ politic\ de `ngr\dire a chiaburului nu `nseamn\ desfiin]area chiburimii ca clas\,
dar ea va `mpiedica `nt\rirea sa economic\, va limita exploatarea maselor ]\r\nimii muncitoare [i ne va permite s\ trecem --- atunci când condi]iile vor fi preg\tite --- la politica de desfiin]are complect\ a exploat\rii chiabure[ti la sate, mobilizând `n acest\ lupt\ `ntreaga
]\r\nime muncitoare.
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Partidul Muncitoresc Român `[i pune ca sarcin\ s\ duc\ o astfel de politic\ la sate, s\ aplice
astfel de m\suri practice, `ncât s\ apere ]\r\nimea muncitoare de ruinarea s\lbatic\ [i de
exploatarea barbar\ din partea chiaburilor [i a c\m\tarilor de tot soiul, preg\tind treptat
condi[iile `n vederea trecerii ]\r\nimii la socialism.
~n acest scop, partidul va c\uta:
1 - s\ limiteze chiaburimea [i s\ preg\teasc\ condi]iile desfiin]\rii treptate a exploat\rii
omului de c\tre om la sate;
2 - s\ interzic\ vânzarea, cump\rarea [i arendarea p\mântulu, spre a feri ]\r\nimea s\rac\
[i mijloca[\ de primejdia de a pierde p\mântul;
3 - s\ dezvolte toate modurile de coopera]ie `n agricultur\;
4 - s\ contribue la mecanizarea [i electrificarea tot mai larg\ a gospod\riei agricole cu ajutorul S.M.T. [sta]iuni ma[ini-tractoare] [i a mijloacelor proprii ale cooperativelor;
5 - s\ dea un larg ajutor financiar cooperativelor, prin credite ieftine [i ajutor ]\r\nimii
muncitoare.
(Gh. Gheorghiu-Dej, Articole [i cuvânt\ri, Editura P.M.R., 1951, p. 263-264)
B. }\rani comdamna]i pentru c\ s-au `mpotrivit colectiviz\rii — tabel nominal al
Ministerului Afacerilor Interne pentru regiunea Gala]i (1958–1961)
2. BALCAN APOSTOL, n\scut la 8.06.1911, `n comuna Hângule[ti, Gala]i, fiul lui Ion [i
Marioara, [ef de cuib legionar, cu ultim domiciliu `n comuna natal\.
A fost re]inut de D.R.M.A.I. Gala]i la 20.01.1958 [i condamnat la 8 ani `nchisoare
corec]ional\.
Cu ocazia [edin]ei ce a avut loc `n localul [colii din comun\ pe 18.01.1958, cu colectivi[tii,
unde se ar\ta `nsemn\tarea Gospod\riei Colective [i avantajele ce le au a strigat cu glas tare
lozinci potrivnice colectiviz\rii ca „Jos colectivul!“, „Vrem p\mânt [i cererile `napoi!“ `n urma
c\rora li s-au restituit cererile. […]
54. PLOPEA SAVU, n\scut la 25.10.1910, `n comuna Turcoaia, raion M\cin, fiul lui Vasile
[i Domnica, membru `n G.A.C., fost membru legionar, c\s\torit, are doi copii, cu ultimul domiciliu `n comuna natal\.
A fost arestat la 14 august 1959 [i condamnat la 4 ani `nchisoare corec]ional\.
De[i a fost membru `n G.A.C., `n nenum\rate rânduri s-a manifestat du[m\nos `mpotriva
acestei forme socialiste, afirmând fa]\ de mai multe persoane c\ „degeaba muncim la strâns
muguri, c\ brânza [i lâna de la oi nu este a noastr\, ci ne-o ia tot statul, iar noi nu lu\m nimic
[i vom ajunge muritori de foame“.
A instigat mai mul]i cet\]eni s\ se retrag\ din G.A.C. [i s\ mearg\ `n Transilvania unde,
spunea el, vor putea câ[tiga mai mul]i bani.
A adus injurii [i calomnii la adresa regimului democrat popular din R.P.R. [i Uniunea
Sovietic\, precum [i la adresa conduc\torilor de partid [i de stat.
(Octavian Roske, Accente `n strategia colectiviz\rii. Articolul 209 Cod Penal, „Arhivele
Totalitarismului“, II, 1-2/1994, p. 284, 294-295)
Nota Bene: ~n practica organelor represive, acuza]ia de legionarism era de cele mai multe
ori lipsit\ de fundamentare real\ fiind privit\ `ns\ ca o circumstan]\ extrem de agravant\.
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Destinul unui frizer `n perioada instaur\rii regimului comunist — amintirile
lui Petre Dogaru
Deoarece m\ plictisisem b\tând mingile din cârp\1 pe un teren viran, cu dou\ b\nci [i un
patrulater cimentat plin cu nisip, de la „Ni]\ Stere“, numit „Solar“, p\rin]ii m\ luaser\ la luxosul salon de frizerie din centru, al c\rui patron era tat\l meu [i `n care, `[i investise, `mpreun\ cu mama, economiile de o via]\. Aceste economii se realizaser\ cu trud\, tat\l mau
`nv\]ând frizeria de la vârsta de 12 ani, când tundea urcat pe un sc\unel ca s\ ajung\ la
clien]i, iar mama, la aceea[i vârst\, `nv\]a perucheria la vestitul Teatru T\nase de pe Calea
Victoriei.
Salonul de frizerie pe care l-am men]ionat era „de clas\“, intrând `n rândul frizeriilor de
clasa I-a, fiind dotat cu scaune „americane“ rabatabile, asem\n\toare scaunelor de dentist,
care se `n[irau `n fa]a unor oglinzi imense, de cristal gros, câte patru de fiecare latur\. La unul
din scaune, servea clientela tradi]ional\, cu dare de mân\, sau ocazional\, care nu avea
abonament, chiar patronul, adic\ tata, iar mama f\cea serviciul de manichiurist\ `ntr-un
salona[ la care se ajungea pe o scar\. Salona[ul, ce se deschidea [i cu un balcon, servea [i ca
`nc\pere unde se lua masa de c\tre personal. Sistemul pauzei de mas\ fusese introdus de
liderul de sindicat, Hans, un sas […]. P\rin]ii `[i sub]iaser\ substan]ial veniturile. De[i tata nu
f\cuse niciodat\ politic\, având o frizerie de lux `n centrul Bucure[tiului, asupra sa se f\ceau
presiuni de tot felul ca s\ intre `n cooperativ\. […] Oricum, tata era catalogat burghez [i, dup\
consult\ri cu al]i patroni care aveau frizerii `n centru, a intrat cu toate ustensilele, mobolierul
[i efectele `n cooperativa „Progresul“, cam prin anul 1953.
Era moda dosarelor de cadre [i, fo[tii patroni, deveni]i simpli frizeri, erau ironiza]i [i umili]i
pe toate c\ile de cei care fuseser\ [i r\m\seser\ simpli frizeri. Tata, devenit un banal frizer `n
cartierul Uranus, `[i pierduse clientela select\ din centru. Mi-l amintesc, depersonalizat, la noul
loc de munc\, `ntr-un halat care se `ncheia pân\ sus, cu nasturii la spate, dup\ moda sovietic\, halat care avea `nscris pe buzunare — culmea ridicolului — lozinca „Nu primim bac[i[“.
Acela[i slogan era `nscris cu s\pun de b\rbierit [i pe oglinzile frizeriei. (Cristian Scutariu,
Adrian Ion, Copil\ria [i adolescen]a unui bucure[tean `n anii stalinismului (1950–1957),
Lucrare prezentat\ la edi]ia I a concursului ISTORIA MEA — EUSTORY, organizat de Funda]ia
„Noua Istorie“. Arhiva concursului ISTORIA MEA — EUSTORY, 14/2000, p. 5–6, 11)
Industrializarea socialist\ — memoriile lui Gheorghe Gaston Marin în
leg\tur\ cu construirea combinatului siderurgic de la Gala]i
Amplasarea la Gala]i a noului centru siderurgic avea mai multe motive: aprovizionarea
direct\ pe Dun\re cu materii prime, transport pe cale ferat\, cu linie direct\ din U.R.S.S. a
minereului de la Krivoi Rog [i a cocsului sau a c\rbunelui cocsificabil din Donbas [i multe alte
avantaje regionale [i locale.
Realizarea combinatului de la Gala]i era unul dintre principalele obiective ale planului
1 Mingea era confec]ionat\ din ciorapi sco[i din uz, de obicei din bumbac. Oricât de bine ar fi fost executat\, avea o form\, pe departe, sferic\, iar traiectoriile erau de multe ori imprevizibile. Un alt mare
dezajantaj era c\, pe ploaie, mingile se `mbibau cu ap\ [i nu s\reau de loc , iar pe teren uscat deveneau adev\rate depozite de praf.
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[esenal 1960–1965. […]
Întregul combinat a fost realizat pe baza concep]iei [i proiectelor Institutului de Proiect\ri
Metalurgice (IPROMET) din Bucure[ti de un grup numeros de ingineri metalurgi, constructori, automati[ti, electroni[ti cu o vast\ experien]\ în produc]ie [i care au efectuat
numeroase vizite în str\in\tate pentru a vedea cele mai recente realiz\ri ale siderurgiei mondiale.
Echipamentele combinatului pentru furnale, cocserie, depozite de minereu [i c\rbune,
transporturi cu vagoane specializate [i altele, au fost produse în cea mai mare parte în ]ar\.
Au fost achizi]ionate laminorul de tabl\ groas\ din Fran]a, laminorul sleabing [i laminorul de
benzi la cald din U.R.S.S., cea mai mare parte a o]el\riei L-D1, laminorul de benzi la rece,
instala]iile de zincare [i cositorire din R.F. Germania, fabrica de oxigen necesar o]el\riei din
Marea Britanie.
Construc]ia [i montarea combinatului au fost realizate în întregime de ingineri, tehnicieni
[i muncitori români, cu asisten]a unor speciali[ti str\ini trimi[i de firmele furnizoare ale
echipamentelor importate. {antierul, organizat pentru construirea [i montarea combinatului,
avea un regim de lucru în trei schimburi continuu, f\r\ oprire duminica sau de s\rb\tori, având
cantine [i puncte de alimentare […].
În general, instala]iile de import s-au comportat bine [i reprezentan]ii furnizorilor pe
[antier au ar\tat în]elegere [i flexibilitate fa]\ de problemele ridicate de beneficiar. Singura
defec]iune mai important\, în perioada intr\rii în probe, a avut loc la fabrica de oxigen, al
c\rei compresor principal, livrat de firma Demag din RFG s-a gripat [i a atras dup\ sine oprirea
o]el\riei [i, în consecin]\, a întregului combinat. La o chemare telefonic\, Demag a trimis în
aceea[i zi cu avionul un specialist cu un nou lag\r, pe care l-am adus cu ma[ina de la aeroport [i care din aceea[i sear\ [i pân\ a doua zi la prânz a montat lag\rul [i a repus în
func]iune compresorul avariat. Am stat, cu sufletul la gur\, […] lâng\ tehnicianul german,
admirându-i competen]a [i con[tiinciozitatea, refuzând orice propunere de a face o pauz\ [i
de a servi o gustare.
(Gheorghe Gaston Marin, În serviciul României lui Gheorghiu-Dej. Însemn\ri din via]\,
Bucure[ti, 2000, p.169–171)
Nota Bene: În anii '60, când a fost construit combinatul de la Gala]i, Gheorghe Gaston Marin a fost
vicepre[edinte al Consiliului de Mini[tri, îns\rcinat cu coordonarea ministerelor industriei grele, [i totodat\ pre[edinte al Comitetului de Stat al Planific\rii (pân\ în 1965). De remarcat faptul c\ în anii '60'70 România a suplinit absen]a tradi]iei industriale de vârf prin importul de tehnologie atât din U.R.S.S.,
cât [i din ]\rile occidentale.

„Politica de independen]\“ a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
A. Declara]ia din aprilie 1964
Construirea noii societ\]i este opera istoric\ a poporului din ]ara respectiv\, rodul activit\]ii
sale creatoare, al eforturilor [i muncii sale.
Succesele ob]inute de R.P. Român\, ca [i de celelalte ]\ri socialiste, arat\ c\ solu]ionarea
1 O]el\rie folosind procedeul Linz-Donawitz, bazat pe convertizoare cu oxigen.
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cu succes a sarcinilor dezvolt\rii economiei depinde în primul rând de folosirea tuturor
posibilit\]ilor interne ale fiec\rei ]\ri, prin mobilizarea intens\ a propriilor for]e [i maxima
valorificare a resurselor ei naturale. Hot\râtoare pentru dezvoltarea ]\rilor care au mo[tenit
de la capitalism o stare de înapoiere economic\ este industrializarea socialist\, singura cale
prin care se asigur\ cre[terea armonioas\, echilibrat\, pe o linie mereu ascendent\ [i în ritm
rapid a întregii economii na]ionale, sporirea continu\ a productivit\]ii muncii sociale,
dezvoltarea intensiv\ [i complex\ a agriculturii, ridicarea sistematic\ a nivelului de trai al
poporului. […]
Progresul economic [i tehnico-[tiin]ific al ]\rilor socialiste se sprijin\ totodat\ pe rela]iile de
colaborare [i întrajutorare între ele. […]
În vederea deplinei folosiri a avantajelor acestor rela]ii a fost constituit Consiliul de Ajutor
Economic Reciproc care, potrivit statutului s\u, are ca scop s\ contribuie,
În ce prive[te metoda colabor\rii economice, ]\rile socialiste membre ale C.A.E.R. au
stabilit c\ mijlocul principal de înf\ptuire a diviziunii interna]ionale socialiste a muncii, forma
principal\ de colaborare între economiile lor na]ionale este coordonarea planurilor pe baza
în]elegerilor bi- [i multilaterale.
Pe parcursul dezvolt\rii rela]iilor de colaborare între ]\rile socialiste membre ale C.A.E.R.
s-au preconizat forme [i m\suri ca planul unic [i organul unic de planificare, comun pentru
toate ]\rile membre, uniunile interna]ionale tehnico-productive de ramur\, întreprinderile
proprietate comun\ a mai multor ]\ri, complexele economice interstatale etc.
Partidul nostru [i-a exprimat cu toat\ claritatea punctul s\u de vedere, ar\tând c\, întrucât
esen]a m\surilor preconizate const\ în trecerea unor func]ii de conducere economic\ din
competen]a statului respectiv în atribu]iile unor organe sau organisme suprastatale, ele nu
sunt corespunz\toare principiilor care stau la baza rela]iilor dintre ]\rile socialiste.
Ideea organului unic de planificare, comun pentru toate ]\rile din C.A.E.R., comport\
implica]ii economice [i politice dintre cele mai serioase. Conducerea planificat\ a economiei
na]ionale este unul din atributele fundamentale, esen]iale [i inalienabile ale suveranit\]ii
statului socialist — planul de stat fiind principalul instrument prin care acesta î[i realizeaz\
obiectivele sale politice [i social-economice, stabile[te direc]iile [i ritmul de dezvoltare a
economiei na]ionale, propor]iile ei fundamentale, acumul\rile, m\surile pentru ridicarea
nivelului de trai material [i cultural al poporului. Suveranitatea statului socialist presupune ca
el s\ dispun\ efectiv [i integral de mijloacele îndeplinirii practice a acestor atribu]ii, de]inând
în mâinile sale totalitatea pârghiilor de conducere a vie]ii economice [i sociale. Trecerea unor
asemenea pârghii în competen]a unor organe suprastatale sau extrastatale ar transforma
suveranitatea într-o no]iune lipsit\ de con]inut.
Toate acestea sunt întru totul valabile [i în ce prive[te uniunile interstatale tehnico-productive de ramur\ […] [i întreprinderile proprietate comun\ a dou\ sau mai multe state.
Planul de stat este unic [i indivizibil, din el nu se pot extrage p\r]i sau sec]iuni care s\ fie transferate în afara statului. Conducerea economiei na]ionale în ansamblu nu este posibil\ dac\
problemele conducerii unor ramuri sau întreprinderi sunt scoase din competen]a partidului [i
guvernului ]\rii respective [i trecute unor organe extrastatale. […]
Dat\ fiind diversitatea condi]iilor de construc]ie socialist\ nu exist\ [i nu pot exista tipare
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sau re]ete unice, nimeni nu poate hot\rî ce este just [i ce nu pentru alte ]\ri sau partide.
Elaborarea, alegerea sau schimbarea formelor [i metodelor construc]iei socialiste constituie un
atribut al fiec\rui partid marxist-leninist, un drept suveran al fiec\rui stat socialist.
(Declara]ia cu privire la pozi]ia Partidului Muncitoresc Român în problemele mi[c\rii
comuniste [i muncitore[ti interna]ionale adoptat\ de Plenara l\rgit\ a C.C. al P.M.R. din
aprilie 1964, Editura Politic\, Bucure[ti, 1964, p. 30–33, 40–41)
Nota Bene: Aceast\ declara]ie semnific\ ie[irea regimului de la Bucure[ti de sub tutela ideologic\
a Moscovei [i îmbr\]i[area, de c\tre Gheorghe Gheorghiu-Dej [i echipa sa, a c\ii „comunismului
na]ional“.

B. Respingerea de c\tre România a „planului Valev“ — articol din „Via]a
Economic\“, 12 iunie 1964
Concep]ii potrivnice principiilor de baz\ ale rela]iilor economice dintre ]\rile socialiste
Despre „Complexul economic interstatal“, în general, [i despre concretizarea lui
„dun\rean\“, în special
[…] În ultimii ani, în unele ]\ri prietene sunt emise cu insisten]\ p\reri potrivit c\rora adâncirea colabor\rii economice dintre statele socialiste membre al C.A.E.R. ar trebui „s\
dep\[easc\ barierele na]ionale“, economia na]ional\ a acestor ]\ri s\ fie „eliberat\“ din
„strânsoarea c\m\[ii de for]\ na]ional\“, iar statele socialiste „s\-[i l\rgeasc\ orizontul peste
grani]ele respective“.
Asemenea teze sunt menite s\ ofere suportul teoretic unor propuneri concrete f\cute în
cadrul C.A.E.R., propuneri care comport\ implica]ii economice [i politice dintre cele mai
serioase, fiind de natur\ s\ [tirbeasc\ grav independen]a [i suveranitatea na]ional\ a ]\rilor
membre. Este vorba de cunoscutele propuneri privind elaborarea unui plan unic [i crearea
unui organ de planificare comun pentru toate ]\rile membre; înfiin]area de uniuni interstatale
tehnico-productive de ramur\ [i de întreprinderi proprietate comun\ a mai multor ]\ri; crearea
de complexe economice interstatale etc.
România, dup\ cum se [tie, a respins cu fermitate aceste propuneri, deoarece — a[a cum
se subliniaz\ în Declara]ia plenarei l\rgite a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964 — asemenea forme
[i m\suri contravin principiilor care stau la baza rela]iilor dintre ]\rile socialiste; respectarea
strict\ a independen]ei [i suveranit\]ii na]ionale, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc,
întrajutorarea tov\r\[easc\, neamestecul în treburile interne, respectarea integrit\]ii
teritoriale.
Aceste principii se afl\ într-o indisolubil\ intercondi]ionare reciproc\ [i alc\tuiesc, toate
împreun\, legea de neclintit a dezvolt\rii întregului sistem mondial socialist, chez\[ia înt\ririi
for]ei lui economice, sociale [i politice, a îndeplinirii rolului s\u de factor determinant al
dezvolt\rii istorice contemporane. […]
Cu toate acestea, constat\m c\ în leg\tur\ cu ideea planului unic [i cu celelalte idei care
fac corp comun cu ea (organ unic de planificare, uniuni interstatale de ramur\, complexe
interstatale etc.), s-a dezvoltat cu repeziciune, în ultimii ani, o considerabil\ literatur\ pus\ în
slujba propag\rii lor. Ideile men]ionate sunt reluate sistematic, sub diferite forme [i în cele mai
diferite ocazii ca probleme actuale, ca propuneri la a c\ror înf\ptuire practic\ ]\rile socialiste
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ar trebui s\ treac\.
În aceast\ ordine de preocup\ri, observ\m aten]ia tot mai mare care se acord\ încerc\rilor
de a se promova propunerile privind înfiin]area a[a-numitelor „complexe economice
interstatale“. […]
Nesocotind necesitatea respect\rii neab\tute a principiilor rela]iilor dintre ]\rile socialiste,
unii economi[ti afirm\ îns\ c\, din punct de vedere al dezvolt\rii for]elor de produc]ie,
solu]ia „ra]ional\“ ar fi crearea în zonele de grani]\ a unor „complexe economice interstatale“.
Dup\ cum se [tie, complexele economice interstatale ar urma s\ fie alc\tuite, în concep]ia
promotorilor lor, prin contopirea arbitrar\ a economiilor unor teritorii învecinate a dou\ sau
câtorva state socialiste, înc\lcându-se astfel nu numai suveranitatea, ci [i integritatea lor
teritorial\.
(„Via]a economic\“, 12 iunie 1964)
Nota Bene: Acest articol polemic viza un plan tehnic elaborat de economistul sovietic E. Valev; în
realitate, sub aceast\ form\ se ascundea un mesaj ce viza direct conducerea Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice [i factorii de decizie din Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.).

Alegerea lui Nicolae Ceau[escu în func]ia de secretar general al partidului,
martie 1965 — m\rturia lui Ion Gheorghe Maurer
Mi-am dat seama [i c\ mai tinerii Dr\ghici1 [i Ceau[escu sunt cei care doresc mai tare
puterea [i c\ sunt în stare de multe pentru a o avea. Ceilal]i p\reau indiferen]i. Dac\ nimeni
dintre cei vechi nu avusese nimic de obiectat, la votul de împotrivire al celor mai tineri,
pentru mine era clar c\ nu vor putea st\vili — [i poate nici nu vor încerca — manevrele lui
Dr\ghici sau Ceau[escu pentru a ajunge la putere. […]
— Cum îl aprecia]i, atunci pe Ceau[escu? […]
— Cum nu [tiam multe despre el, m\ bazam pe recomandarea lui Dej. }i-am mai spus c\
nu st\tusem cu el de vorb\, s\ avem o discu]ie mai lung\. A fost, îns\, o întâmplare — a[a
pot s\-i spun acum — care m-a f\cut s\-l socotesc pe Ceau[escu un posibil conduc\tor al
României, cu o pozi]ie destul de puternic\ împotriva ru[ilor. În vara lui '62, Hru[ciov2 a venit
la Bucure[ti, într-o vizit\ mai lung\ ca de obicei. A fost la Craiova, la Constan]a, a vizitat
fabrici, a ]inut cuvânt\ri. C\l\toream cu trenul oficial [i de la fereastra vagonului se tot uita
peste câmpuri, nemul]umit ba de una, ba de alta din cele ce vedea. Nu ceea ce vedea îl
nemul]umea, de fapt, pe el, ci politica României, tot mai deschis\ de ie[ire de sub hegemonia sovietic\. […]
În [edin]a Biroului Politic ce-a urmat dup\ vizita sa, eu am spus c\ asemenea lucruri n-ar
trebui s\ se mai întâmple [i c\ ar fi bine ca Dej s\ discute cu Hru[ciov despre acest lucru. […]
Bineîn]eles c\ s-a g\sit cineva s\-i transmit\ lui Hru[ciov pozi]ia mea. Când Hru[ciov a venit
1 Alexandru Dr\ghici — personaj important în elita comunismului românesc, ministru de Interne în timpul regimului Dej [i unul dintre posibilii succesori la conducerea partidului dup\ moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
2 Nikita Hru[ciov — primul secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, conduc\torul de facto al U.R.S.S.,
`ntre anii 1953–1964.
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data viitoare, în vizit\, în ]ar\ la [edin]a Biroului Politic la care a luat parte, m-a criticat pe mine
c\ mi-am permis s\-l critic pe el. Din nou, peste membrii Biroului Politic s-a a[ternut t\cerea.
Nimeni nu a spus nimic. Cu excep]ia lui Ceau[escu. Care a replicat: „Nu-i adev\rat“. A spus c\
nu-i adev\rat c\ eu îl criticasem pe Hru[ciov. Adic\ a min]it. Dar a avut îndr\zneala s\ spun\
ceva, în fa]a lui Hru[ciov, în timp de ceilal]i t\ceau cu to]ii. Bineîn]eles c\ eu i-am confirmat lui
Hru[ciov pozi]ia mea [i motivele ce-au sus]inut-o. Dar am socotit, atunci, c\ singurul dintre
to]i care are curajul s\ dea replic\ unui conduc\tor sovietic este Ceau[escu. Chiar dac\ a
min]it, a spus ceva. Pe când ceilal]i nimic, nici minciun\, nici adev\r. De aceea, temându-m\
de posibilitatea restabilirii unor raporturi umilitoare cu sovieticii, l-am propus pe Ceau[escu
succesor al lui Dej.
— L-a]i propus înaintea mor]ii lui Dej sau dup\ aceea?
— Dup\ ce-a murit Dej.
— Dintre ceilal]i membri ai Biroului Politic nu a obiectat nimeni împotriva lui Ceau[escu?
Alexandru Dr\ghici, Gheorghe Apostol3 ce-au spus?
— N-a spus nimeni, nimic.
— De ce? Pentru c\ b\nuiau c\ Dej î[i d\duse acordul la aceast\ nou\ propunere, pentru
c\ îl pre]uiau pe Ceau[escu sau pentru c\ a[a era obiceiul?
— Cred c\ au t\cut pentru c\ a[a era obiceiul. Vezi c\ [i prima dat\ s-au împotrivit doar
cei care erau mai tineri: Dr\ghici [i Ceau[escu. Propunerea cu Ceau[escu nici n-am mai
supus-o la vot în Biroul Politic, ci direct în Comitetul Central. {i acolo, crezând probabil, c\
înainte s-a c\zut de acord, asupra propunerii în cadrul Biroului Politic, s-au uitat unii la al]ii, au
t\cut [i au votat „pentru“.
(Lavinia Betea, Maurer [i lumea de ieri. M\rturii despre stalinizarea României, Funda]ia
„Ioan Slavici“ — Editura Felix, Arad, 1995, p. 172–173)

Cuvântarea lui Nicolae Ceau[escu la mitingul din Pia]a Palatului Republicii din Bucure[ti (21 august 1968)
Dragi tovar\[i,
Cet\]eni ai ]\rii române[ti,
[…] P\trunderea trupelor celor cinci ]\ri socialiste în Cehoslovacia constituie o mare
gre[eal\ [i o primejdie grav\ pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este
de neconceput în lumea de ast\zi […] ca un stat socialist, ca state socialiste s\ încalce
libertatea [i independen]a altui stat. Nu exist\ nici o justificare, nu poate fi acceptat nici un
motiv de a admite, pentru o clip\ numai, ideea interven]iei militare în treburile unui stat
socialist fr\]esc.
[…] Am hot\rât ca începând de ast\zi s\ trecem la constituirea g\rzilor patriotice
înarmate, alc\tuite din muncitori, ]\rani [i intelectuali, ap\r\toare ale independen]ei patriei
noastre socialiste. […] S-a spus c\ în Cehoslovacia exist\ pericolul contrarevolu]iei; se vor g\si
poate mâine unii care s\ spun\ c\ [i aici, în aceast\ adunare, se manifest\ tendin]e
3 Gheorghe Apostol — unul dintre liderii comuni[tilor români, prieten apropiat al lui Dej [i, dup\ moartea acestu-

ia, unul dintre posibilii candida]i la succesiunea politic\ în partid.
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contrarevolu]ionare. R\spundem tuturor: întregul popor român nu va permite nim\nui s\
încalce teritoriul patriei noastre. Uita]i-v\, aici e întregul nostru Comitet Central, Consiliul de
Stat, guvernul. Cu to]ii suntem hot\râ]i s\ servim cu credin]\ poporul în construc]ia
socialismului, în ap\rarea cuceririlor revolu]ionare, a independen]ei sale. […] Fi]i siguri,
tovar\[i, fi]i siguri, cet\]eni ai României, c\ niciodat\ nu vom tr\da patria noastr\, nu vom
tr\da interesele poporului nostru.
(I. P\troiu, Al. O[ca, V. Popa, Înghe] în plin\ var\. Praga — august 1968, Ed. Paideia,
Bucure[ti, 1998, p. 94–95)
Nota Bene: Cuvântarea a fost prilejuit\ de interven]ia armat\ (în noaptea de 20–21 august 1968)
a trupelor Pactului de la Var[ovia, în frunte cu Uniunea Sovietic\, în Cehoslovacia, pentru în\bu[irea
mi[c\rii reformatoare din aceast\ ]ar\ (mi[care numit\ metaforic „Prim\vara de la Praga“). Din cauza
neîncrederii liderului sovietic Leonid Brejnev în Nicolae Ceau[escu, România nu a fost invitat\ s\ participe la aceast\ interven]ie. În zilele urm\toare lui 21 august 1968, conducerea de partid de la
Bucure[ti, dar [i comunitatea interna]ional\, s-au temut c\ Uniunea Sovietic\ va încerca [i o interven]ie
în România, pentru domolirea „independen]ei“ lui Ceau[escu. Aceast\ condamnare foarte dur\ din
partea lui Nicolae Ceau[escu l-a transformat pe conduc\torul român într-o „vedet\“ a politicii interna]ionale [i a crescut foarte mult popularitatea sa intern\. Pentru Nicolae Ceau[escu, august 1968 a
fost momentul s\u de glorie.

Politica demografic\ a regimului Ceau[escu
A. Decretul privind interzicerea întreruperilor de sarcin\ — 29 septembrie 1966
Decret
pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii
Având în vedere c\ întreruperea cursului sarcinii reprezint\ un act cu grave consecin]e
asupra s\n\t\]ii femeii [i aduce mari prejudicii [i sporului natural al popula]iei,
Consiliul de Stat al Republicii Populare România decreteaz\:
Art. 1. — Întreruperea cursului sarcinii este interzis\.
Art. 2. — În mod cu totul excep]ional întreruperea cursului sarcinii va fi autorizat\ potrivit
prevederilor art. 5, în cazurile în care:
a) sarcina pune via]a femeii într-o stare de pericol care nu poate fi înl\turat printr-un alt
mijloc;
b) unul din p\rin]i sufer\ de o boal\ grav\, care se transmite ereditar, sau care determin\
malforma]iuni congenitale grave;
c) femeia îns\rcinat\ prezint\ invalidit\]i grave fizice, psihice sau senzoriale;
d) femeia este în vârst\ de peste 45 de ani;
e) femeia a n\scut patru copii [i îi are în îngrijire;
f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest.
Art. 3. — Întreruperea în cazurile prev\zute la art. 2 se poate efectua în primele trei luni
ale sarcinii.
În caz excep]ional, când se constat\ o stare patologic\ grav\ care pune în pericol via]a
femeii, întreruperea cursului sarcinii se poate face pân\ la [ase luni. […]
Art. 5. — Autorizarea întreruperii cursului sarcinii se d\ de c\tre o comisie medical\
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raional\ sau or\[eneasc\ instituit\ în acest scop prin decizia comitetului executiv al sfatului
popular regional sau al ora[elor Bucure[ti [i Constan]a.
Art. 6. — În cazuri de extrem\ urgen]\ medical\, când întreruperea cursului sarcinii trebuie
imediat efectuat\, medicul are obliga]ia ca înainte de interven]ie, sau când nu este posibil, în
cel mult 24 ore de la aceasta, s\ anun]e în scris pe procuror, care urmeaz\ a constata, pe
baza avizului medicului legist [i a oric\ror alte date, dac\ interven]ia pentru întreruperea
cursului sarcinii a fost necesar\.
Art. 7. — Efectuarea întreruperii cursului sarcinii în alte condi]ii decât cele prev\zute în
acest decret constituie infrac]iune [i se pedepse[te potrivit dispozi]iilor Codului penal.
Art. 8. — Prezentul decret intr\ în vigoare la 30 de zile de la publicare. În acela[i termen,
ministrul s\n\t\]ii [i prevederilor sociale emite instruc]iuni de aplicare a acestui decret. […]
Bucure[ti, 29 septembrie 1966
Nr. 770
Pre[edintele Consiliului de Stat
Chivu Stoica
(„Buletinul Oficial“, II, nr. 60, partea I, 1 octombrie 1966)
Nota Bene: Acest decret a avut drept consecin]\ o cre[tere pe termen scurt a natalit\]ii în România;
în deceniile urm\toare, pe baza acestui decret, regimul Ceau[escu a dus o politic\ demografic\ din ce
în ce mai dur\, soldat\ deseori cu grave înc\lc\ri ale drepturilor omului [i ale demnit\]ii individului.

B. Consecin]e asupra femeilor — rezultatul unei anchete de istorie oral\
[Modelul] unui avort era aparent simplu [i bine definit. Existau patru pa[i importan]i în
efectuarea unui avort:
1. Locul de munc\ — o cuno[tin]\

`]i f\cea leg\tura sau te ducea la

2. O abor]ionist\, un doctor
(mai rar) (sau) o asistent\

aceasta `]i punea sonda [i apoi plecai

3. Acas\

aici avea loc de obicei avortul propriu-zis [i `ncepea calvarul `n cazul `n care era nereu[it, ajungând astfel la

4. Spital

situa]ia devenea ambigu\ pentru c\ existau:
a) doctori care acceptau avortul [i acest lucru `nsemna
via]a, chiar dac\ mai treceai prin câteva chinuri;
b) doctori care refuzau avortul [i atunci erai aproape
sigur condamnat\ la moarte.

[…] Pentru femeile intervievate, experien]a avortului s-a încheiat cu un amar happy-end.
Toate au supravie]uit fizic dar au r\mas cu sechele psihologice. În spatele acestei aparente
resemn\ri se ascunde revolta. Revolt\ c\ au fost folosite, c\ pentru o perioad\ de timp (pentru ele, cei mai frumo[i ani ai vie]ii), ele nu [i-au apar]inut lor, ci au fost proprietate de stat.
(Elena B\rbulescu, Femeia [i avortul în perioada 1966–1989, „Anuarul de istorie oral\“,
nr.1, 1998, p.180–181)
C. Efectele politicii demografice a regimului Ceau[escu. Rata mortalit\]ii materne1
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în diverse ]\ri europene (1988)
România
210
Albania
100
U.R.S.S.
45
Bulgaria
40
Ungaria
21
Polonia
15
Finlanda
15
Cehoslovacia
14
Fran]a
13
Iugoslavia
11
Germania (R.F.G.)
8
Italia
6
Norvegia
4
(Constantin Grigorescu (coordonator), Nivelul dezvolt\rii economico-sociale a României în
context european — 1989, Bucure[ti, 1993, p. 247)
„Mutatul la bloc“ — o anchet\ sociologic\
Blocul 311 din Militari2, zona Veteranilor, a fost dat în folosin]\ în toamna anului 1977.
Este un bloc mic, tip P+4, cu dou\ sc\ri însumând 20 apartamente. Componen]a sa a fost
marcat\ de valul de demol\ri [i mut\ri declan[at dup\ cutremurul din acel an: o parte din
locatari provine din case demolate, al]ii din Pantelimon, prin schimb de locuin]\ oferit de
ICRAL3, care avea nevoie de apartamente în aceast\ zon\ pentru b\trânii demola]i din Calea
Mo[ilor, al]ii, în sfâr[it, au profitat într-un fel sau altul de toate aceste mi[c\ri pentru a ob]ine
apartamentul la bloc pe care îl a[teptau de mult. Pentru unii venirea aici a fost o dram\,
pentru al]ii încununarea unor demersuri de ani de zile. […] „...memoriul l-am f\cut la
doamna Ceau[escu —poveste[te E.S. So]ul meu era student atunci, [ti]i, de aia aveam ni[te
drepturi; el era student, copiii erau patru, nu aveam unde […] [i m-am apucat eu [i am f\cut
memoriul. Da' vreau s\ spun totu[i cum a evoluat […] pe 3 august l-am n\scut pe Bogdan
[…], pe 3 septembrie am pus memoriul la po[t\ […] Ei, vreau s\ zic c\ pe 3 noiembrie am
avut deja apartamentul nominalizat...“. […] În sfâr[it, în alte câteva cazuri „pilele“ la ICRAL
sau la „\[tia cu demol\rile“ au fost suficiente.
Motivele venirii la bloc, mai exact, în acest bloc, sunt diverse. Constrân[i de demol\ri sau
de lipsa de spa]iu, to]i cei ancheta]i au încercat s\ influen]eze faimoasele reparti]ii sau s\ le
corecteze prin jocul complicat al schimburilor de locuin]e pentru a se apropia: de serviciu sau,
mai frecvent, de un p\rinte, un copil, o rud\ etc. Care locuia în vecin\tate sau m\car în acela[i
cartier. […] Veni]i din orizonturi diferite, au sfâr[it prin a se aduna în blocul 311: intelectuali,
func]ionari [i muncitori, un ofi]er de stat major [i un sportiv de performan]\, un sociolog [i o
1 Mortalitatea matern\ = decese din cauza maternit\]ii la 100.000 de n\scu]i vii.
2 Cartier din Bucure[ti.
3 Institu]ie care administra fondul locuin]elor de stat.
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familie de ]igani etc., alc\tuind împreun\ colectivitatea eterogen\ a blocului.
[…] Peste jum\tate dintre locatarii blocului 311 nu s-au n\scut în Bucure[ti. Au venit din
alte p\r]i, la vârste diferite [i din motive diferite. În schimb perceperea ora[ului este mai pu]in
diferit\. Când li se cere s\ defineasc\ ora[ul, imaginea pe care o au, în majoritatea cazurilor,
este aceea a unei aglomer\ri excesive: „g\l\gia cea mai mare [i balamucul cel mai mare:
aglomera]ia“, „un furnicar de oameni“ etc. […]
Exist\ îns\ [i reversul medaliei, pentru c\ ora[ul are avantajele sale. {i ele sunt evidente mai
ales când este vorba despre confort, acesta fiind apanajul ora[elor […]. Confortul s\racului,
desigur, pentru care imaginea casei cu curte este legat\ de cea a înc\lzirii cu lemne, de lipsa
apei curente etc. În acest sens trebuie luat\ declara]ia doamnei D. „ […] între cas\ cu curte [i
bloc, eu prefer blocul. Dar o cas\ cu acelea[i condi]ii de confort ca [i cele de la bloc nu mi-ar
displ\cea. Adic\ s\ am înc\lzire cu gaze, ap\ curent\, WC-ul în cas\, în fine, tot confortul“.
(Vintil\ Mih\ilescu, Viorica Nicolau, Mircea Gheorghiu, Costel Olaru, Blocul între loc [i
locuire, „Revista de cercet\ri sociale“, 1, 1994, nr. 1, p. 73–74)
Nota Bene: M\rturiile reflect\ faptul c\ majoritatea celor care s-au mutat în acest bloc, chiar dac\
nu au venit direct din mediul rural, sunt totu[i relativ de curând migra]i la ora[ [i p\streaz\ satul [i casa
la curte ca principal reper de compara]ie. Pe de alt\ parte, succesul demersului pe lâng\ Elena sau
Nicolae Ceau[escu pentru ob]inerea unei locuin]e nu trebuie s\ în[ele: crearea unor situa]ii în care
institu]iile „normale“ nu func]ioneaz\, [i interven]ia „providen]ial\“ a conduc\torului, fac parte
dintr-un vechi arsenal propagandistic al regimurilor autocratice.

Cultura româneasc\ sub Ceau[escu
Literatura din anii regimului socialist, comparat\ cu cea interbelic\ —
aprecierile lui Iorgu Iordan
O compara]ie între mi[carea literar\ de dup\ 23 August [i cea interbelic\ îmi vine aproape
f\r\ s\ vreau în minte. Probabil, sub influen]a procedeului similar care se aplic\ frecvent mai
cu seam\ în domeniul produc]iei economice. Cantitativ vorbind literatura noastr\ actual\ este
mult superioar\ celeilalte. Faptul se explic\ [i printr-un entuziasm, a[ zice molipsitor, care se
manifest\ [i în alte ramuri de activitate, dar [i, îndeosebi, zic eu, prin faptul c\ aspiran]ii la
glorie literar\ sunt încuraja]i, în toate chipurile. Mai întâi, munca lor este pl\tit\, sub forma
drepturilor de autor, care sunt administrate de o adev\rat\ banc\, numit\ „Fondul literar“,
foarte generoas\, cel pu]in în marea majoritate a cazurilor. Încurajarea este [i de natur\ pur
spiritual\, venit\, fie [i indirect, de la conducerea noastr\ politic\ [i de stat, [i direct de la
majoritatea criticilor literari, care manifest\, mai to]i, o mare bun\voin]\, ca s\ nu-i spun
astfel, [i nu numai fa]\ de încep\tori. Într-un interviu, luat de revista Luceaf\rul acum vreo
12–15 ani, ziceam c\ circa cincizeci la sut\ din ce se public\ prin reviste [i sub form\ de
volume ar trebui s\ fie pentru „uz intern“, s\ r\mân\, adic\, nu numaidecât în […] sertarele
autorilor, ci la „locul de produc]ie“, vreau s\ spun în arhiva cenaclurilor [i a cercurilor
culturale […]. Cât de departe poate merge încurajarea spiritual\ dovede[te, între altele,
faptul c\, la emisiunea „Od\ limbii române“ de la Radio, compozi]ii poetice de-ale elevilor de
liceu sunt, câteodat\, recitate de marea actri]\ care este Irina R\chi]eanu.
În ce prive[te calitatea literaturii noastre actuale, situa]ia se prezint\ mai pu]in clar, pentru
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mine, fire[te, [i de aceea apar dificult\]i serioase, când e vorba de f\cut aprecieri. […]
Dramaturgia actual\, privit\ din punct de vedere pur literar, nu se poate compara cu
proza, chiar dac\ avem un num\r de piese valoroase. Libertatea de care pomeneam mai
înainte, în leg\tur\ cu romanul, se face mai pu]in sim]it\ în literatura dramatic\. {ablonul, atât
de r\spândit pân\ nu de mult, cu eroi „pozitivi“ [i „negativi“, n-a disp\rut înc\, [i impresia de
„tezism“, pe care o au mul]i dintre noi, când asist\ la un spectacol teatral, a[a se explic\.
Faptul surprinde cu atât mai mult, cu cât punerea în scen\ a pieselor [i jocul actorilor au atins,
în general, un nivel cât se poate de ridicat. Considera]ii similare se pot face [i cu privire la
scenariile cinematografice, care, prin con]inutul ca [i prin destina]ia lor, trebuie puse al\turi
de lucr\rile dramatice. Aici situa]ia se prezint\ [i mai pu]in satisf\c\toare. Defectele, relevate,
din fug\, de mine, ale dramaturgiei, apar în cinematografie [i mai u[or la lumin\.
(Iorgu Iordan, Memorii, III, Bucure[ti, Editura Eminescu, 1979, p. 340–342)
Nota Bene: Lingvistul Iorgu Iordan a fost unul dintre intelectualii care au colaborat cu regimul comunist, fiind pentru un timp chiar ambasador la Moscova. Dincolo îns\ de acest angajament politic, observa]iile referitoare la literatur\ se disting prin luciditate [i nuan]are. Totodat\, invita]ia deloc voalat\ la
mai mult spirit critic [i la dep\[irea „[abloanelor“ erau în contradic]ie cu politica lui Nicolae Ceau[escu
de promovare a culturii de mas\ tip „Cântarea României“, [i reflect\ str\dania de a ap\ra un anumit
standard de profesionalitate în crea]ia cultural\.

Literatura [i rezisten]a intelectual\ sub Ceau[escu — comentariul Monic\i
Lovinescu despre publicarea romanului Cel mai iubit dintre p\mânteni de
Marin Preda
Cum a devenit imposibilul aproape posibil o dat\ cu Cel mai iubit dintre p\mânteni, unde
pentru prima oar\ un autor publicat în ]ar\ dibuie[te esen]a r\ului în însu[i actul „revolu]ionar“ [i insist\ asupra rolului tor]ionar al Securit\]ii, r\mâne o întrebare deschis\.
[io pun to]i cititorii care au smuls acest roman din libr\rii (cartea se cump\r\ la negru la pre]uri
incredibile [i, bineîn]eles, nu este reeditat\).
S\ ne mir\m c\ unii cititori ai romanului, înm\rmuri]i de aceast\ trimitere a Securit\]ii în
boxa acuz\rii, au lansat zvonul — persistent — c\ „organele“ n-ar fi fost str\ine de moartea
scriitorului? Chiar dac\ ar fi neîntemeiat, zvonul este semnificativ.
El arat\ în orice caz c\ nu prin povestea de iubire, [i nu numai prin calit\]ile sale estetice,
Cel mai iubit dintre p\mânteni a scurtcircuitat sensibilitatea publicului din ]ar\.
{i ne scuz\ pe noi de a ne fi oprit în acest roman numai la ceea ce salveaz\ el dintr-o memorie colectiv\ interzis\. Pentru c\, în absen]a oric\ror arhive, a manualelor veridice de istorie
contemporan\, a documentelor autentice, îi poate reveni literaturii [i aceast\ sarcin\ ingrat\,
de cronic\.
Numai c\ atunci când ea este menit\ s\ vad\ lumina tiparului în ]ar\, nu poate s\ ne ofere
decât fâ[ii de memorie. Pe aceast\ cale, ni se pare c\ Marin Preda a mers cel mai departe în
cartea ce merit\ într-adev\r titlul pe care nu-l poart\: Era tic\lo[ilor.1
(Monica Lovinescu, Posteritatea contemporan\. Unde scurte, III, Ed.Humanitas, 1994,
p. 132–141)
1 Era tic\lo[ilor — titlul eseului pe care îl scrie personajul principal al romanului, Victor Petrini.
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Decretul privind înregistrarea aparatelor de multiplicat [i a ma[inilor de
scris (11 mai 1983)
Cap I. Înregistrarea aparatelor de multiplicat
Art. 1. - Unit\]ile socialiste [i alte organiza]ii care produc, import\ sau comercializeaz\
aparate de multiplicat tip xerox, ghestetnere, papirografe, heliografe [i alte asemenea sunt
obligate s\ comunice, în scris, în primele 5 zile ale fiec\rei luni, organului local al mili]iei în a
c\rui raz\ teritorial\ î[i au sediul, datele privind tipul aparatului, marca, seria [i unit\]ile beneficiare, pentru opera]iunile efectuate în luna precedent\. […]
Cap. III. Asigurarea securit\]ii opera]iunilor de multiplicat [i a ma[inilor de scris
Art. 17. - Unit\]ile care produc, confec]ioneaz\, vând, de]in ori repar\ aparate de multiplicat sau ma[ini de scris sunt obligate s\ ia m\suri de asigurare a securit\]ii lor, astfel încât
acestea s\ nu poat\ fi utilizate sau manipulate decât de persoanele desemnate în acest scop.
Art. 18. - Pierderea sau dispari]ia oric\rui aparat de multiplicat sau ma[ini de scris va fi
anun]at\, în scris, organului local al mili]iei de unitatea socialist\ sau alte organiza]ii, în termen de cel mult 24 de ore de la data constat\rii unei asemenea fapte.
Min. de Interne, George Homo[tean.
(„Buletinul Oficial“, anul XIX, nr. 36, partea I, mar]i, 17 mai 1983, Decretul nr. 2107)
Nota bene: Emis sub forma unor „Norme cu privire la datele ce urmeaz\ a fi comunicate de mili]ie,
de c\tre unit\]ile socialiste [i alte organiza]ii, în vederea înregistr\rii aparatelor de multiplicat, a
ma[inilor de scris, modul de ]inere a eviden]ei [i de p\strare a acestora [i a materialelor necesare reproducerii scrierilor“, acest decret ilustrateaz\ controlul impus de regim asupra societ\]ii, ca [i teama sa de
apari]ia unor acte de protest sau opozi]ie fa]\ de politica oficial\.

Politica economic\ a regimului Ceau[escu — Programul de alimenta]ie
„ra]ional\“ a popula]iei, 29 iunie 1984
Hot\râre a Marii Adun\ri Na]ionale
pentru aprobarea Programului de alimenta]ie [tiin]ific\
a popula]iei
Marea Adunare Na]ional\ a Republicii Populare România, luând în dezbatere Programul
de alimenta]ie [tiin]ific\ a popula]iei, elaborat pe baza indica]iilor [i sub îndrumarea
nemijlocit\ a tovar\[ului Nicolae Ceau[escu, secretarul general al Partidului Comunist Român,
pre[edintele Republicii Socialiste România, constat\ c\, prin prevederile ce le cuprinde,
programul se înscrie în mod armonios în politica general\ a partidului [i statului nostru — al
c\rei ]el suprem îl constituie asigurarea bun\st\rii materiale [i spirituale a poporului, ridicarea
permanent\ a calit\]ii vie]ii — [i este menit s\ contribuie la satisfacerea echilibrat\ a cerin]elor
de consum alimentar ale tuturor membrilor societ\]i.
Având la baza prevederilor sale recomand\rile [tiin]ei, obiceiurile, tradi]iile [i specificul
cerin]elor […] unei alimenta]ii ra]ionale, programul stabile[te, totodat\, direc]iile în care
cercetarea [tiin]ific\, agricultura, industria alimentar\, comer]ul, alimenta]ia public\ trebuie s\
ac]ioneze pentru realizarea integral\ a obliga]iilor ce le revin.
Pornind de la însemn\tatea deosebit\ pe care o are acest program pentru determinarea
unei alimenta]ii [tiin]ifice a popula]iei,
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Marea Adunare Na]ional\ a Republicii Socialiste România hot\r\[te:
1. Se aprob\ Programul de alimenta]ie [tiin]ific\ a popula]iei.
2. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare, celelalte ministere [i organe centrale cu
sarcini în domeniul producerii [i desfacerii de bunuri de consum agro-alimentare, precum [i
consiliile populare, trebuie s\ ia m\suri ca toate unit\]ile subordonate s\ asigure l\rgirea [i
diversificarea bazei de materii prime agro-alimentare [i valorificarea lor superioar\, intensificarea cercet\rii privind nivelul [i structura alimenta]iei popula]iei pe zone geografice, categorii
de vârst\ [i profesii, crearea de noi tipuri de produse alimentare, îmbog\]irea gamei
sortimentale de produse semipreparate [i preparate, cre[terea produc]iei de alimente dietetice, realizarea unui larg fond de marf\ [i dezvoltarea re]elei de desfacere a m\rfurilor
alimentare, asigurarea satisfacerii echilibrate a cerin]elor de consum ale popula]iei.
3. Consiliul de Mini[tri va lua m\suri pentru înf\ptuirea prevederilor programului, urm\rind
realizarea integral\ a resurselor de produse agro-alimentare, diversificarea [i îmbun\t\]irea
calit\]ii produselor, repartizarea judicioas\ a fondului de m\rfuri, cu respectarea Programului
de autoconducere [i autoaprovizionare teritorial\.
Totodat\, Consiliul de Mini[tri va asigura buna organizare a re]elei comerciale [i de
alimenta]ie public\, profilarea [i specializarea corespunz\toare a unit\]ilor de desfacere,
livrare ritmic\ [i buna gospod\rire a produselor, îmbun\t\]irea servirii cump\r\torilor.
4. Ministerul Educa]iei [i Înv\]\mântului, Consiliul Culturii [i Educa]iei Socialiste,
organiza]iile componente ale Frontului Democra]iei [i Unit\]ii socialiste, Uniunea General\ a
Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Na]ional al Femeilor,
Societatea de Cruce Ro[ie, presa, radioul, televiziunea au datoria s\ desf\[oare, prin formele
[i mijloacele lor specifice, o activitate educativ\ sus]inut\, pentru explicarea principiilor [i
regulilor alimenta]iei [tiin]ifice, pentru cunoa[terea [i însu[irea de c\tre toate categoriile
popula]iei a prevederilor programului, formarea la fiecare cet\]ean a deprinderilor de alimenta]ie [tiin]ific\, factor important în asigurarea s\n\t\]ii [i dezvoltarea armonioas\, fizic\ [i
psihic\ a poporului.
Aceast\ hot\râre a fost adoptat\ de Marea Adunare Na]ional\ în [edin]a din 29 iunie
1984.
Pre[edintele Marii Adun\ri Na]ionale, Nicolae Giosan
Bucure[ti, 19 iunie 1984
(„Buletinul Oficial“, XX, Nr. 53, 2 iulie 1984)
Programul de televiziune în România anilor '70–'80
Vineri 27 noiembrie 1970
Vineri 27 noiembrie 1987
17,00 - Tele[coala (programe pentru
disciplinele chimie, biologie,
matematic\).
18,00 - C\minul, emisiune de interes
general.
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20,00 - Telejurnal. În întîmpinarea
Conferin]ei Na]ionale a partidului
20,20 - Str\lucit\ solie de pace, prietenie [i colaborare. Vizita tovar\[ului Nicolae

18,45 - Revista economic\ tv.
19,10 - Tragerea Loto.
20,40 19,20 - 1001 de seri, emisiune de
desene animate pentru copii.
19,30 - Telejurnalul de sear\.
20,00 - Reflector, emisune de investiga]ii 20,55 reporterice[ti.
20,15 - Film artistic: „B\ie]ii din strada Pal“ 21,10 (produc]ie Ungaria).
21,55 - Tineri soli[ti. Recitalul tinerilor
muzicieni.
21,40 22,20 - Nicolae Iorga. Documentar cu
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 21,55 asasinarea de c\tre legionari a
22,00 marelui c\rturar.
22,35 - Teleglob. Itinerar iugoslav: Belgrad,
Zagreb, Sarajevo.
23,05 - Telejurnalul de noapte.
23,30 - Închiderea programului.
Sîmb\t\ 28 noiembrie 1970
15,00 - Fotbal: Rapid Bucure[ti – Dinamo
Bucure[ti, transmisiune în direct.
17,00 - Emisiune în limba german\.
18,10 - Publicitate
18,15 - Bun\ seara, fete! Bun\ seara, b\ie]i!,
emisiune pentru tineret (în sumar,
interviu în exclusivitate pentru Televiziunea Român\ cu Marlene Jobert).
19,15 - Publicitate.
19,20 - 1001 de seri, emisiune de desene
animate pentru copii.
19,30 - Telejurnalul de sear\.
20,00 - Teleenciclopedia.
20,50 - Program muzical.
21,00 - Film serial: „Incoruptibilii“
(produc]ie SUA).
22,00 - Telejurnalul de noapte.
22,15 - Handbal masculin: Steaua Bucure[ti Studentzones Idrottslag Oslo
(repriza a II-a, înregistare).

Ceause[cu împreun\ cu tovar\[a Elena
Ceause[cu în Republica Arab\ Egipt.
}ara întreag\ întîmpin\ Conferin]a
Na]ional\ a partidului. Angajamente
onorate (documentar).
Cadran mondial - România [i problemele
lumii contemporane.
Serial [tiin]ific: „Univers, materie, via]\“.
Emisiune de educa]ie materialist-[tiin]ifi c\.
Laurea]i ai festivalului na]ional „Cîntarea
României“.
Telejurnal.
Închiderea programului.

Sîmb\t\ 28 noiembrie 1987
13,00 - Telex (buletin informativ).
13,05 - La sfîr[it de s\pt\mîn\, emisiune de
variet\]i.
14,45 - S\ptamîna politic\.
15,00 - Închiderea programului.
* * *
19,00 - Telejurnal. În întîmpinarea Conferin]ei
Na]ionale a Partidului.
19,20 - Teleenciclopedia.
19,50 - Pe un rîu frumos, pe un rîu în jos,
documentar.
20,45 - Film artistic: „Trenul de Kraljevo“
(produc]ie Iugoslavia).
22,05 - Telejurnal
22,15 - Un buchet de crizanteme, program
de roman]e.
22,30 - Închiderea programului.
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22,45 - Program muzical-distractiv,
cu Iva Zanichi, Rocky Roberts, Ornella
Vanoni, Boby Solo, Rita Pavone,
Claudio Vila.
23,30 - Închiderea programului.
Nota Bene: Aceste programe de televiziune, reproduse din presa vremii, sunt ilustrative pentru
climatul politic din fiecare dintre cele dou\ perioade analizate. În anul 1970, de[i Televiziunea român\
era înc\ o institu]ie relativ tân\r\, se observ\ încercarea de a îmbina cerin]ele ideologice ale regimului
cu emisiuni variate, conform preferin]elor [i interesului telespectatorilor. În anul 1970, pe lâng\
programul 1 al Televiziunii mai func]iona [i programul 2 (disponibil în principal pe raza Bucure[tiului),
cu un accentuat caracter cultural. Din punctul de vedere al calit\]ii [i cantit\]ii programelor difuzate,
Televiziunea român\ a atins nivelul s\u maxim spre mijlocul anilor '70, dup\ care a urmat o perioad\
de regres treptat. Gr\itoare sunt programele din acelea[i zile din s\pt\mân\. ~n anul 1987 apar mult
mai pu]ine emisiuni de divertisment, în schimb caracterul politic al programelor este evident; se
observ\, totodat\, [i sc\derea cantitativ\ drastic\ a orelor de program, în paralel cu desfiin]area total\
a programului 2 al Televiziunii.

Bilan]ul economic al regimului socialist. Produsul Intern Brut pe locuitor în
anul 1989 — compara]ii interna]ionale (dolari S.U.A.)
Elve]ia
30270
Germania (R.F.G.)
20750
Fran]a
17830
Italia
15150
Spania
9150
Grecia
5340
Cehoslovacia
5000
Portugalia
4260
Ungaria
2560
Bulgaria
2320
Polonia
1760
U.R.S.S.
1732
România
1567
Albania
900
(Constantin Grigorescu (coord.), Nivelul dezvolt\rii economico-sociale a României în
context european — 1989, Bucure[ti, 1993, p.31)
Nota Bene: Datele din tabel au fost calculate în dolari S.U.A. pe baza cursului mediu de schimb al
diferitelor monede na]ionale în anul respectiv. În statisticile interna]ionale se folose[te alternativ [i
metoda calcul\rii PIB la paritatea puterii de cump\rare, ceea ce conduce la unele diferen]e. În cazul
concret al compara]iilor europene pentru anul 1989, aceast\ a doua metod\ nu schimb\ esen]ial locul
României: PIB pe locuitor este într-adev\r ceva mai mare, decalajele fa]\ de ]\rile mai dezvoltate sunt
ceva mai mici, în schimb România este devansat\ [i de Albania, pentru care efectul de corec]ie a fost
mai mare.
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Diziden]a anticeau[ist\ în interiorul Partidului Comunist — „Scrisoarea
celor 6“ adresat\ lui Nicolae Ceau[escu (martie 1989)
Pre[edintelui Nicolae Ceau[escu,
În momentul în care îns\[i ideea de socialism, pentru care noi am luptat, este discreditat\
de politica dumneavoastr\ [i când ]ara noastr\ este izolat\ în Europa, noi ne-am hotarât s\
lu\m pozi]ie. Ne d\m perfect seama c\ facând aceasta ne risc\m libertatea [i poate chiar
vie]ile noastre. Dar sim]im c\ e datoria noastr\ s\ apel\m la Dvs. pentru a schimba cursul
actual înainte de a fi prea târziu.
1. Comunitatea interna]ional\ v\ repro[eaz\ nerespectarea Actului final de la Helsinki, pe
care l-a]i semnat. Cet\]enii români v\ repro[eaz\ nerespectarea Constitu]iei, pe care a]i jurat
s\ o respecta]i. Iat\ faptele:
a) Întregul plan de sistematizare a satelor […]
b) Decretul care interzice cet\]enilor s\ aib\ contacte cu str\inii nu a fost niciodat\ votat
de un corp legislativ [i nu a fost niciodat\ publicat. De aceea este lipsit de putere legal\. […]
c) Centrul civic din Bucure[ti, investi]ia cea mai mare, de multe miliarde de lei, facut\ vreodat\ în România, nu dispune de un buget public [i este construit\ cu violarea tuturor legilor
existente privitoare la construc]ii [i finan]area lor. […]
d) Securitatea, care a fost creat\ pentru a ap\ra ordinea socialist\ împotriva claselor
exploatatoare, este acum dirijat\ împotriva muncitorilor,
e) Fabricile [i institu]iile au primit ordin s\-[i angajeze s\ lucreze duminica, […]
f) Po[ta este violat\ sistematic, iar convorbirile noastre telefonice sunt întrerupte prin violarea articolului 34 care le garanteaz\.
Pe scurt, Constitu]ia a fost virtualmente suspendat\ [i nu dispunem în momentul de fa]\
de un sistem legal. Trebuie s\ admite]i, domnule pre[edinte, c\ o societate nu poate func]iona
dac\ autorit\]ile, începând cu cele de la vârf, manifest\ lips\ de respect fa]\ de lege.
2. Planificarea nu mai func]ioneaz\ în economia româneasc\. […]
3. Politica agricol\ este de asemenea în derut\. […]
4. Însu[i faptul c\ nem]ii, ungurii [i evreii emigreaz\ în mas\ arat\ c\ politica de asimilare
for]at\ trebuie s\ înceteze.
5. În sfâr[it, suntem îngrijora]i profund c\ pozi]ia interna]ional\ a României [i prestigiul ei
scad cu repeziciune. Dup\ cum [ti]i, aceasta este demonstrat\ în mod concret de deciziile
unui num\r de ]\ri de a închide ambasadele lor la Bucuresti. Cel mai alarmant este ca
ambasade, ca cele ale Danemarcei, Norvegiei [i Portugaliei, au fost deja închise [i alte ar putea
s\ urmeze. […]
Am pierdut statutul de na]iune favorizat\ în comer]ul cu S.U.A. [i, ca urmare, o serie de
fabrici textile nu mai au comenzi. C.E.E. (Comunitatea Economic\ European\) nu mai vrea s\
extind\ acordul ei comercial cu România, ceea ce va afecta în mod negativ alte sectoare ale
economiei. Dumneavoastr\ a]i sus]inut întotdeauna c\ întâlnirile la nivel înalt sunt decisive în
îmbun\t\]irea rela]iilor între state. Dar cum s\ îmbun\t\]e[ti rela]iile externe ale României
când to]i liderii ]\rilor necomuniste din Europa refuz\ s\ se întâlneasc\ cu dumneavoastr\?
[…]
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A]i început s\ schimba]i geografia satelor, dar nu pute]i muta România în Africa.
Gheorghe Apostol — fost membru al Biroului Politic [i pre[edinte al sindicatelor.
Alexandru Bârl\deanu — fost membru al Biroului Politic [i pre[edinte al C.S.P.
Corneliu M\nescu — fost ministru al afacerilor externe [i pre[edinte al Adun\rii Generale
a O.N.U.
Constantin Pârvulescu — membru fondator al P.C.R.
Grigore R\ceanu — veteran al P.C.R.
Silviu Brucan — fost redactor-[ef adjunct al „Scânteii“.
(Silviu Brucan, De la capitalism la socialism [i retur. O biografie între dou\ revolu]ii,
Ed. Nemira, Bucure[ti, 1998, pp. 196–198)
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XVI. DUP| 1989
Comunicatul `n zece puncte Consiliului F.S.N. (22 decembrie 1989)
Cet\]eni [i cet\]ene,
Tr\im un moment istoric. Clanul Ceau[escu, care a dus ]ara la dezastru, a fost eliminat de
la putere. Cu to]ii [tim [i recunoa[tem c\ victoria de care se bucur\ întreaga ]ar\ este rodul
spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate na]ionalit\]ile [i, în primul rând, al
admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit, cu pre]ul sângelui, sentimentul demnit\]ii
na]ionale. Un merit deosebit îl au cei care ani de zile [i-au pus în pericol via]a, protestând
împotriva tiraniei.
Se deschide o pagin\ nou\ în via]a politic\ [i economic\ a României.
În acest moment de r\scruce am hot\rât s\ ne constituim în Frontul Salv\rii Na]ionale care
se sprijin\ pe armata român\ [i care grupeaz\ toate for]ele s\n\toase ale ]\rii, f\r\ deosebire
de na]ionalitate, toate organiza]iile [i grup\rile care s-au ridicat cu curaj în ap\rarea libert\]ii
[i demnit\]ii în anii tiraniei totalitare.
Scopul Frontului Salv\rii Na]ionale este instaurarea democra]iei, libert\]ii [i demnit\]ii
poporului român.
Din acest moment, se dizolv\ toate structurile de putere ale clanului Ceau[escu. Guvernul
se demite, Consiliul de Stat [i institu]iile sale î[i înceteaz\ activitatea. Întreaga putere de stat
este preluat\ de Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale.
Ca program, Frontul propune urm\toarele:
1. Abandonarea rolului conduc\tor al unui singur partid [i statornicirea unui sistem
democratic pluralist de guvern\mânt.
2. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie.
3. Separarea puterilor legislativ\, executiv\ [i judec\toreasc\ în stat [i alegerea tuturor
conduc\torilor politici pentru unul sau, cel mult, dou\ mandate. Nimeni nu mai poate
pretinde puterea pe via]\.
Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale propune ca ]ara s\ se numeasc\ pe viitor România. […]
4. Restructurarea întregii economii na]ionale pe baza criteriilor rentabilit\]ii [i eficien]ei.
Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economic\ centralizat\ [i
promovarea liberei ini]iative [i a competen]ei în conducerea tuturor sectoarelor economice.
5. Restructurarea agriculturii [i sprijinirea micii propriet\]i ]\r\ne[ti. Oprirea distrugerii
satelor.
6. Reorganizarea înv\]\mântului românesc potrivit cerin]elor contemporane. Rea[ezarea
structurilor înv\]\mântului pe baze democratice [i umaniste.
Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atâtea daune poporului român [i
promovarea adev\ratelor valori ale umanit\]ii. Eliminarea minciuni [i a imposturii [i statuarea
unor criterii de competen]\ [i justi]ie în toate domeniile de activitate.
A[ezarea pe baze noi a dezvolt\rii culturii na]ionale.
Trecerea presei, radioului, televiziunii din mâinile unei familii despotice în mâinile
poporului.
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7. Respectarea drepturilor [i libert\]ilor minorit\]ilor na]ionale [i asigurarea deplinei lor
egalit\]i în drepturi cu românii.
8. Organizarea întregului comer] al ]\rii, pornind de la cerin]ele satisfacerii cu prioritate a
tuturor nevoilor cotidiene ale popula]iei României. […]
9. Întreaga politic\ extern\ a ]\rii s\ serveasc\ promov\rii bunei vecin\t\]i, prieteniei [i
p\cii în lume, integrându-se în procesul de constituire a unei Europe unite, casa comun\ a
tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele interna]ionale ale României [i,
în primul rând, cele privitoare la Tratatul de la Var[ovia.
10. Promovarea unei politici interne [i externe subordonate nevoilor [i intereselor
dezvolt\rii fiin]ei umane, respectul deplin al drepturilor [i libert\]ilor omului, inclusiv al
dreptului de deplasare liber\.
Constituindu-ne în acest Front, suntem ferm hot\râ]i s\ facem tot ce depinde de noi
pentru a reinstaura societatea civil\ în România, garantând triumful democra]iei, libert\]ii [i
demnit\]ii tuturor locuitorilor ]\rii.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 834–836)
Decretul-lege privind func]ionarea partidelor politice (31 decembrie 1989)
Pentru realizarea unei societ\]i cu adev\rat democratice în România, asigurarea [i
ap\rarea drepturilor fundamentale ale cet\]enilor [i înf\ptuirea principiului pluralismului
politic […]
Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale decreteaz\:
Art. 1. – În România este liber\ constituirea partidelor politice, cu excep]ia partidelor
fasciste sau care propag\ concep]ii contrare ordinii de stat [i de drept în România.
Nici o alt\ îngr\dire pe motive de ras\, na]ionalitate, religie, grad de cultur\, sex, sau
convingeri politice nu poate împiedica constituirea [i func]ionarea partidelor politice.
Înregistrarea [i func]ionarea partidelor politice se fac în conformitate cu prevederile
prezentului decret-lege.
Art. 2. – Organizarea [i func]ionarea partidelor politice se fac, potrivit statutelor acestora,
numai pe baz\ teritorial\.
O persoan\ nu poate face parte în acela[i tip din dou\ sau mai multe partide politice.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 841)
Punctul 8 al „Proclama]iei de la Timi[oara“ (11 martie 1990)
Popula]ia ora[ului Timi[oara a fost ini]iatoarea Revolu]iei Române.
Între 16 [i 20 decembrie 1989, ea a purtat, de una singur\, un înver[unat r\zboi cu unul
dintre cele mai puternice [i mai odioase sisteme represive din lume. A fost o încle[tare
cumplit\, pe care numai noi, timi[orenii, o cunoa[tem la adev\ratele ei propor]ii. De-o parte
popula]ia neînarmat\, de cealalt\ parte Securitatea, Mili]ia, Armata [i trupele zeloase de
activi[ti ai partidului. Toate metodele [i mijloacele de reprimare s-au dovedit îns\
neputincioase în fa]a dorin]ei de libertate a timi[orenilor [i hot\rârii lor de a învinge. Nici
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arest\rile, nici molest\rile, nici chiar asasinatele în mas\ nu i-au putut opri. Fiecare glon] tras
a adus pe baricadele Revolu]iei al]i o sut\ de lupt\tori. {i am învins. În 20 decembrie 1989,
Timi[oara a intrat definitiv în st\pânirea popula]iei, transformându-se într-un ora[ liber în
marea închisoare care devenise în acele zile România. Din acea zi, întreaga activitate din ora[
a fost condus\ de la tribuna din Pia]a Operei de c\tre Frontul Democrat Român, exponentul
în acel moment al Revolu]iei de la Timi[oara. În aceea[i zi, armata a fraternizat cu
demonstran]ii, hot\rând s\ apere împreun\ cu ei victoria ob]inut\. În 21 decembrie, în Pia]a
Operei, peste o sut\ de mii de glasuri scandau: „Suntem gata s\ murim“. […]
Punctul 8: Ca o consecin]\ a punctului anterior, propunem ca legea electoral\ s\ interzic\
pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatur\, pe orice list\, al fo[tilor
activi[ti comuni[ti [i al fo[tilor ofi]eri de Securitate. Prezen]a lor în via]a politic\ a ]\rii este
principala surs\ a tensiunilor [i suspiciunilor care fr\mânt\ ast\zi societatea româneasc\. Pân\
la stabilirea situa]iei [i reconcilierea na]ional\, absen]a lor din via]a public\ este absolut
necesar\.
Cerem, de asemenea, ca în legea electoral\ s\ se treac\ un paragraf special care s\
interzic\ fo[tilor activi[ti comuni[ti candidatura la func]ia de pre[edinte al ]\rii. Pre[edintele
României trebuie s\ fie unul dintre simbolurile desp\r]irii noastre de comunism. A fi fost
membru de partid nu este o vin\. {tim cu to]ii în ce m\sur\ era condi]ionat\ via]a
individului, de la realizarea profesional\ pân\ la primirea unei locuin]e, de carnetul ro[u [i ce
consecin]e grave atr\gea predarea lui. Activi[tii au fost îns\ acei oameni care [i-au abandonat
profesiile pentru a sluji partidul comunist [i au beneficiat de privilegiile materiale deosebite
oferite de acesta. Un om care a f\cut o asemenea alegere nu prezint\ garan]iile morale pe
care trebuie s\ le ofere un Pre[edinte. Propunem reducerea prerogativelor acestei func]ii dup\
modelul multor ]\ri civilizate ale lumii. Astfel, pentru demnitatea de Pre[edinte al României ar
putea candida [i personalit\]i marcante ale vie]ii culturale [i [tiin]ifice, f\r\ o experien]\
politic\ deosebit\. Tot în acest context, propunem ca prima legislatur\ s\ fie de numai doi ani,
timp necesar înt\ririi institu]iilor democratice [i clarific\rii pozi]iei ideologice a fiec\ruia dintre
multele partide ap\rute. De-abia atunci am putea face o alegere în cuno[tin]\ de cauz\, cu
c\r]ile pe mas\.
(10 ani de la lansarea Proclama]iei de la Timi[oara, Societatea „Timi[oara“, Timi[oara,
2000, p. 11)
Nota Bene: „Proclama]ia de la Timi[oara“ a fost unul dintre cele mai discutate documente
elaborate în primele luni de dup\ revolu]ia din 1989. În special datorit\ punctului 8 al Proclama]iei,
documentul a fost interpretat, pe de o parte, ca o [ans\ irosit\ de accelerare a desp\r]irii de comunism
[i, pe de alt\ parte, ca o surs\ a scind\rii societ\]ii române[ti pe criterii politice.

Constitu]ia din 1991
Articolul 1
Principii generale
1. România este stat na]ional, suveran [i independent, unitar [i indivizibil.
2. Forma de guvern\mânt a statului român este republica.
3. România este stat de drept, democratic [i social, în care demnitatea omului, drepturile
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[i libert\]ile cet\]enilor, libera dezvoltare a personalit\]ii umane, dreptatea [i pluralismul
politic reprezint\ valori supreme [i sunt garantate. (…)
Articolul 16
Egalitatea în drepturi
1. Cet\]enii sunt egali în fa]a legii [i a autorit\]ilor publice, f\r\ privilegii [i f\r\
discrimin\ri.
2. Nimeni nu este mai presus de lege.
3. Func]iile [i demnit\]ile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoane care au
numai cet\]enia român\ [i domiciliul în ]ar\.
[…]
Articolul 20
Tratatele interna]ionale privind drepturile omului
1. Dispozi]iile constitu]ionale privind drepturile [i libert\]ile cet\]enilor vor fi interpretate [i
aplicate în concordan]\ cu Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului, cu pactele [i cu
celelalte tratate la care România este parte.
2. Dac\ exist\ neconcordan]e între pactele [i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte, [i legile interne, au prioritate
reglement\rile interna]ionale.
(Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu]ional\ a României. Acte [i documente 1741–1991,
Ed. Lumina Lex, Bucure[ti, 1998, p. 872–875)
Dou\ perspective asupra României post-decembriste
A. Ion Iliescu1
În diminea]a zilei de 14 iunie 1990 am spus [minerilor] dou\ lucruri. În primul rând, am
salutat prezen]a lor, ca un act de civism [i de solidaritate, pentru c\ asta era, într-adev\r. Au
venit oamenii, îngrijora]i, când au v\zut ce se întâmpl\ în Capital\. […] De altfel, i-am [i
re]inut, pentru c\ porniser\ direct spre Pia]a Universit\]ii [i a trebuit s\-i strângem pe to]i în
Pia]a Victoriei, ca s\ încerc\m s\ împiedic\m escaladarea violen]elor. {i i-am rugat, în primul
rând, s\ r\mân\ organiza]i cum sunt, s\ ajute organele de ordine la restabilirea ordinii [i
cur\]eniei în Pia]a Universit\]ii. […] Iar minerii au ajutat efectiv. […] Este altceva c\ lucrurile
au fost sc\pate din mân\. […] Cum s\ ]ii în mân\ o mas\ din aceasta, enorm\? Dar au fost
[i provoc\ri. […] Dac\ to]i cei 20 de mii de mineri, câ]i au fost atunci în Capital\, nu numai
din Valea Jiului, ci [i din alte bazine, ar fi comis ceea ce s-a spus [i a fost exploatat la
maximum de presa intern\ [i interna]ional\, ar fi fost, într-adev\r, o tragedie. Or, este vorba
de elemente antrenate în acte provocatoare, care au molestat cet\]eni, care au p\truns în
anumite sedii, lucru pe care l-am dezavuat, l-am dezaprobat. Am spus c\ orice violen]\,
indiferent de c\tre cine este aceasta comis\, este de condamnat. […] De aceea, în noaptea
de 14, când am auzit ce s-a petrecut […] am [i discutat s\ fie strân[i to]i minerii […] [i, apoi,
în diminea]a de 15, s\ fie aduna]i în Sala Expozi]iei, unde m-am dus ca s\-i conving s\ plece
1 Ion Iliescu — pre[edinte al Frontului Salv\rii Na]ionale (ulterior Partidul Democra]iei Sociale din România),

pre[edinte al României (mai 1990–noiembrie 1996, [i reales pentru un alt mandat `n noiembrie 2000).
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acas\. În cuvântul meu c\tre ei, mul]umindu-le pentru ce au f\cut bine, am încercat s\-i
determin s\ plece acas\, dându-le asigur\ri c\ organele de ordine, de aici înainte, î[i vor face
datoria.
(Ion Iliescu, Momente de istorie. Documente, interviuri, comentarii (decembrie 1989–iunie
1990), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1995, p. 418–419)
B. Corneliu Coposu1
În 28 septembrie 1991, când Congresul P.N.}.C.D. era în plin\ desf\[urare, în Sala
Teatrului Na]ional, un grup numeros de mineri, urm\ri]i îndeaproape de scutieri [i trupe de
ordine [i bombarda]i cu proiectile lacrimogene [i împin[i de cordoane de ordine, în retragerea
lui, a asaltat Sala Teatrului Na]ional. Echipa de ordine a partidului le-a blocat intrarea. Minerii,
urm\ri]i de for]ele de ordine, inten]ionând s\ se pun\ la ad\post au amenin]at cu spargerea
u[ilor de la intrarea în teatru. S-au dat dispozi]ii s\ fie l\sa]i s\ intre în hol [i s-a acceptat ca
zece delega]i s\ intre în sala Congresului, pentru a relata modul în care erau urm\ri]i [i
h\itui]i. Respectivii [i-au spus p\sul în fa]a delega]ilor aduna]i. Printre altele au spus c\ sunt
de dou\ zile nemânca]i. Din sânul Congresului s-a f\cut propunerea s\ se adune fonduri
pentru procurarea de alimente pe seama minerilor, pentru a se r\spunde în acest fel la
agresiunea incalificabil\ pe care minerii au comis-o împotriva partidului în 14 iunie 1990.
Aceast\ propunere a fost aplaudat\ de Congres, care a [i strâns pentru cump\rare de
alimente pe seama minerilor suma de peste 70 000 lei. Prin urmare, minerii nu au fost
invita]i la Congresul nostru, iar partidul nostru a r\spuns prin ajutor cre[tinesc la barbariile pe
care le-a suportat din partea minerilor.
(Corneliu Coposu în fa]a istoriei, Editura Metropol, f. l., 1997, p. 104)
Nota Bene: M\rturiile celor doi oameni politici de convingeri diferite prezint\, în manier\
subiectiv\, propriile interpret\ri despre dou\ dintre mineriadele produse în perioada 1990–2000.
Aceste r\bufniri violente ale minerilor au tulburat atmosfera politic\ [i social\ a ]\rii, producând totodat\ mari daune imaginii ]\rii pe plan interna]ional.

Disfunc]ii ale sistemului politic în anii '90
În cele din urm\, politica româneasc\ se izoleaz\ singur\ de realit\]ile sociale [i
economice, concentrându-se asupra ei îns\[i. Cum miza competi]iei politice este ob]inerea
guvern\rii [i nu guvernarea propriu-zis\, realitatea prioritar\ a politicii române[ti este rela]ia
dintre politicieni [i nu rela]ia dintre partide [i popula]ie sau dintre partide [i realitate.
Amândou\ aceste componente sunt l\sate pe seama administra]iei. […]
A doua modalitate important\ prin care actualele partide politice reu[esc s\ se izoleze
puternic de realitate este domina]ia, în cadrul fiec\rui partid politic sau alian]e, a centrului
asupra organiza]iilor locale. În mod normal, organiza]iile locale ar fi putut fi vehiculul
introducerii în politica na]ional\ atât a unor interese ale comunit\]ilor locale, cât [i a unor
1 Corneliu Coposu — pre[edinte al Partidului Na]ional }\r\nesc Cre[tin-Democrat (decembrie 1989–noiembrie
1995). Prin activitatea sa politic\ [i prin d\ruirea fa]\ de cauza democra]iei în România (cauz\ pentru care a suferit timp de 17 ani regimul de deten]ie al pu[c\riilor comuniste [i al]i ani de strict\ supraveghere din partea
Securit\]ii), Corneliu Coposu a r\mas un reper de ordin moral pentru clasa politic\ româneasc\.
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realit\]i economice [i sociale mai evidente la nivel local, [i aflate într-o rela]ie mai direct\ cu
politicienii. Partidele s-au ferit de o asemenea infuzie de realitate prin asigurarea unei domin\ri
totale a centrului asupra organiza]iilor locale. Ceea ce a permis asta a fost exact situa]ia
conform c\reia identitatea unui partid este asigurat\ de liderii la nivel central — voturile, chiar
în jude]e, vin pentru ei [i nu pentru organiza]iile locale.
Toate partidele politice actuale sunt construite ca grup\ri de sprijin nu al unor politici, ci
al unor lideri centrali. […]
Toate partidele au organiza]ii locale, de la care pretind îns\ nu atât o sus]inere a liniei
politice a partidului, cât sprijin electoral, în schimbul unor facilit\]i în rela]ia cu administra]ia
central\. La rândul lor, organiza]iile locale reunesc mai pu]in adep]i ai unei politici, cât ambi]ii
parlamentare sau politice. […]
Principala cauz\ a acestei st\ri de lucruri poate fi numit\ „deficit de guvernare“. […]
problema lipsei de direc]ie [i de obiective pe termen lung, de strategii [i politici coerente [i a
incapacit\]ii de coordonare politic\ [i gestiune eficient\ a reformelor postcomuniste a devenit
critic\. Dincolo de pagubele directe, m\surabile punctual, poate c\ tributul cel mai mare pe
care societatea româneasc\ îl pl\te[te ast\zi acestui deficit a fost instalarea unui solid [i
p\gubitor sentiment c\ „nimic nu func]ioneaz\“ [i „orice este permis“, care cutreier\
nestingherit administra]ia central\ [i local\, deopotriv\, conducerile întreprinderilor [i pe cele
ale sindicatelor, presa [i lumea afacerilor. […]
Cea mai grav\ consecin]\ a „deficitului de guvernare“ este îns\ lipsa deschiderii c\tre
modernizare, irosirea timpului [i a resurselor care sunt necesare acesteia, [i, încetul cu
încetul, reducerea [anselor, concomitent cu cre[terea costurilor, pentru a realiza modernizarea
României. […]
Partidele nu ofer\ strategii [i politici, dar deformeaz\, electoral [i clientelar, încerc\rile de
politici promovate guvernamental. […]
La aceasta se adaug\ incapacitatea de a aplica programe, cu alte cuvinte de a le coordona,
urm\ri [i realiza pân\ la cap\t. Acest fapt, cel pu]in la nivelul administra]iei locale, se
datoreaz\ atât sl\biciunilor proprii, dar mai ales incapacit\]ii „centrului“ de a între]ine altfel
de rela]ii decât cele de strict\ obedien]\ administrativ\, având ca reflex direct lipsa unui
sistem de producere, distribuire [i redistribuire a resurselor la nivel local. Rezultatul este
orientarea spre clientelism politic a administra]iei locale, încurajat\ de „m\re]ele idealuri“ ale
„pedeseriz\rii“ [i „cederiz\rii“ administra]iilor locale, promovate cu îndârjire [i deplin dispre]
fa]\ de consecin]ele negative ale acestor ac]iuni, ce se r\sfrâng inevitabil, în cele din urm\, [i
asupra promotorilor.
(Vladimir Pasti, Mihaela Miroiu, Cornel Codi]\, România — starea de fapt. I. Societatea,
Bucure[ti, 1996, p. 139–147)
Restabilirea dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor care au
apar]inut fostelor C.A.P. — Legea nr. 18/1991
[…] Art. 8. Stabilirea dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor care se g\sesc `n
patrimoniul cooperativelor agricole de produc]ie se face `n condi]iile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.
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De prevederile legii beneficiaz\ membrii cooperatori care au adus p\mânt `n cooperativ\
sau c\rora li s-a preluat `n orice mod teren de c\tre aceasta, precum [i, `n condi]iile legii civile,
mo[tenitorii acestora, membri cooperatori care nu au adus p\mânt `n cooperativ\ [i alte persoane anume stabilite.
Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate `n limita unei suprafe]e minime de 0,5 ha pentru fiecare persoan\ `ndrept\]it\, potrivit
prezentei legi, [i de maximum 10 ha de familie, `n echivalent arabil.
Prin familie se `n]eleg so]ii [i copiii nec\s\tori]i, dac\ gospod\resc `mpreun\ cu p\rin]ii lor.
Art. 9. Persoanele c\rora li se reconstituie sau li se constituie dreptul de proprietate `n
condi]iile prezentei legi nu li se pot atribui `n proprietate mai mult de zece ha de familie, `n
echivalent arabil, chiar dac\ reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate se face `n
mai multe localit\]i.
Persoanele prev\zute la alin.1 vor anexa la cerere o declara]ie pe propria
r\spundere
din care s\ rezulte suprafe]ele de teren pe care le au sau pe care sunt `ndrept\]ite s\ le
primeasc\ `n condi]iile prezentei legi.
Art. 10. […] Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situa]iei
terenurilor de]inute la cooperativ\ la 1 ianuarie 1990, `nscris\ `n sistemul de eviden]\ a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectat\ cu `nstr\in\rile legal efectuate de
c\tre cooperativ\ pân\ la data intr\rii `n vigoare a legii.
Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce [i se `nregistreaz\ la prim\rie
`n termen de 30 de zile de la data intr\rii `n vigoare a prezentei legi.
Stabilirea dreptului de proprietate se va `ncheia `n termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei legi1.
Art. 53. To]i de]in\torii de terenuri agricole sunt obliga]i s\ asigure cultivarea acestora [i
protec]ia solului.
(„Monitorul Oficial“, an III, nr. 37, partea I, miercuri 20 februarie 1991)
Legea nr. 34 din 29 martie 1991 privind statutul B\ncii Na]ionale a
României
Art. 1. Banca Na]ional\ a României stabile[te [i conduce politica monetar\ [i de credit, în
cadrul politicii economice [i financiare a statului, cu scopul de a men]ine stabilitatea monedei
na]ionale. Banca Na]ional\ a României este organ al statului [i are personalitate juridic\. […]
Art. 3. Banca Na]ional\ a României este în drept s\ cear\ tuturor institu]iilor de credit [i
financiare s\-i furnizeze documentele [i informa]iile necesare pentru exercitarea func]iilor sale.
[…]
Art. 4. Capitalul propriu al B\ncii Na]ionale […] apar]ine în întregime statului […].
Art. 9. Banca Na]ional\ a României este unica institu]ie autorizat\ s\ emit\ bancnote [i
monede metalice pe tot cuprinsul ]\rii.
Art. 10. Unitatea monetar\ a României este leul, cu subdiviziunea banul.
1 ~n realitate, procesul de restabilire a dreptului de proprietate a trenat ani mul]i de la adoptatea acestei legi.
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Art. 11. Banca Na]ional\ a României administreaz\ direct rezerva de bancnote [i monede
metalice, elaboreaz\ programul de emisiune a acestora [i asigur\ emisiunea regulat\ de bancnote [i monede metalice, în vederea satisfacerii nevoilor de numerar ale ]\rii. […].
Art. 13. Banca Na]ional\ este singura în drept s\ stabileasc\ valoarea nominal\, dimensiunile, greutatea, desenul [i alte caracteristici tehnice ale bancnotelor [i monedelor metalice
[…].
Art. 14. Banca Na]ional\ asigur\ tip\rirea bancnotelor [i baterea monedelor metalice […].
Art. 26. Banca Na]ional\ a României r\spunde în exclusivitate pentru autorizarea [i
supravegherea tuturor entit\]ilor care opereaz\ ca societ\]i bancare în România. În acest
scop, Banca Na]ional\ a României este împuternicit\:
a) s\ emit\ reglement\ri [i s\ ia m\suri, în conformitate cu prevederile legii, pentru a
asigura viabilitatea sistemului bancar;
b) s\ controleze la fa]a locului [i s\ verifice registrele, conturile [i orice alte documente ale
societ\]ilor bancare [i ale altor persoane juridice, pentru a ob]ine actele pe care Banca
Na]ional\ a României le consider\ necesare pentru îndeplinirea adecvat\ a atribu]iilor de
supraveghere. […]
Art. 28. Banca Na]ional\ a României ]ine în eviden]ele sale contul curent al Trezoreriei statului […]
Art. 29. Pentru toate opera]iunile efectuate pentru Trezoreria statului, Banca Na]ional\ a
României nu va percepe comisioane [i, în acela[i timp, nu va pl\ti dobânzi pentru
disponibilit\]i. […]
Art. 30. Banca Na]ional\ a României va ac]iona, direct sau prin alte b\nci, ca agent al
statului în ceea ce prive[te emisiunea obliga]iunilor [i altor înscrisuri de stat, vânzarea [i
r\scump\rarea acestora, precum [i plata dobânzilor [i altor speze aferente. […]
Art. 32. Banca Na]ional\ a României stabile[te [i conduce politica valutar\ a statului,
cooperând cu alte organisme ale acestuia. […]
Art. 41. Banca Na]ional\ a României este condus\ de un Consiliu de Administra]ie. […].
Art. 42. Consiliul de Administra]ie al B\ncii Na]ionale a României hot\r\[te asupra
m\surilor în domeniul politicii monetare, valutare, de credit [i de pl\]i. […]
Art. 43. Consiliul de Administra]ie al B\ncii Na]ionale a României este compus din:
— guvernatorul B\ncii Na]ionale a României […];
— primul viceguvernator al B\ncii Na]ionale a României […];
— doi viceguvernatori ai B\ncii Na]ionale a României […];
— al]i cinci membri.
Art. 44. Membrii Consiliului de Administra]ie al B\ncii Na]ionale a României sunt numi]i
de Parlament la propunerea primului-ministru. Numirile se fac pe o perioad\ de 8 ani1. […]
(Banca Na]ional\ a României, 1880–1995, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1995,
p.134–143)
1 Potrivit modific\rilor din 1999, mandatul este de 5 ani.
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Nota Bene: De[i în 1999 a fost adoptat\ o nou\ lege privind Statutul B.N.R., care aduce unele
modific\ri prevederilor de mai sus, legea din 1991 este important\ pentru c\ marca adaptarea B.N.R.
la func]ia de banc\ central\ într-o economie de pia]\ [i statua independen]a sa fa]\ de puterea
executiv\.

Tratat de în]elegere, cooperare [i bun\ vecin\tate `ntre România [i Republica Ungar\ (Timi[oara, 16 septembrie, 1996)
România [i Republica Ungar\,
convinse c\ buna vecin\tate, respectul reciproc [i colaborarea dintre cele dou\ ]\ri corespund intereselor fundamentale ale României [i Ungariei,
reafirmând angajamentul lor fa]\ de drepturile omului [i libert\]ile fundamentale,
democra]ie, umanism [i statul de drept [i exprimându-[i convingerea c\ afirmarea [i
`mbog\]irea con]inutului acestora reprezint\ bazele libert\]ii, justi]iei [i p\cii,
animate de n\zuin]a comun\ ca Europa s\ devin\ un continent unit, al p\cii, securit\]ii [i
cooper\rii pentru toate statele [i popoarele [i fot\râte s\ ac]ioneze pentru dezvoltarea unor
astfel de rela]ii care s\ fac\ posibil\ realizarea acestor obiective,
recunoscând c\ minorit\]ile na]ionale constituie o parte integrant\ a societ\]ii din statul
`n care tr\iesc [i considerând c\ protejarea acestora este o parte component\ a protec]iei
interna]ionale a drepturilor omului [i, `n consecin]\, face obiectul cooper\rii interna]ionale [i
c\ normalizarea cooper\rii lor `n acest domeniu reprezint\ o contribu]ie important\ atât la
stabilitatea [i `n]elegerea `n Europa, cât [i la consolidarea democra]iei din cele dou\ ]\ri [i la
integrarea lor `n structurile europene [i euroatlantice,
reafirmându-[i hot\rârea de a ac]iona pentru `nf\ptuirea scopurilor [i principiilor Cartei
Na]iunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o nou\ Europ\,
precum [i ale altor documente ale Organiza]iei pentru Securitate [i Cooperare `n Europa,
convinse c\ schimb\rile ireversibile care au avut loc `n Europa [i `n cele dou\ ]\ri deschid
noi perspective `n rela]iile dintre ele,
au c\zut de acord asupra celor care urmeaz\:
Art. 3.
(1) P\r]ile contractante reafirm\ c\ se vor ab]ine, `n rela]iile lor reciproce, de la
amenin]area cu for]a sau folosirea for]ei, fie `ndreptate `mpotriva integrit\]ii teritoriale sau a
independen]ei politice a celeilalte p\r]i contractante, fie `n orice alt mod incompatibil cu scopurile Organiza]iei Na]iunilor Unite [i cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor ab]ine,
de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea ac]iuni [i nu vor permite unei ter]e p\r]i s\
foloseasc\ teritoriul lor pentru comiterea unor activit\]i de acest fel `mpotriva celeilalte p\r]i
contractante.
(2) Orice diferende care ar putea ap\rea `ntre p\r]ile contractante vor fi solu]ionate pe cale
pa[nic\.
Art. 4.
P\r]ile contractante, `n conformitate cu principiile [i normele dreptului interna]ional, precum [i cu principiile Actului final de la Helsinki, reconfirm\ c\ vor respecta inviolabilitatea frontierei lor comune [i integritatea teritorial\ a celeilalte p\r]i contractante. Ele reafirm\, de
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asemenea, c\ nu au preten]ii teritoriale una fa]\ de cealalt\ [i c\ nu vor ridica astfel de preten]ii nici `n viitor.
Art. 6.
(1) P\r]ile contractante vor sprijini dezvoltarea `n continuare [i utilizarea consecvent\ a
mecanismelor colabor\rii europene, `n scopul de a contribui activ [i pe aceast\ cale la
men]inerea [i consolidarea p\cii [i securit\]ii `n regiune.
Art. 13.
(1) P\r]ile contractante vor colabora `n vederea p\str\rii [i cunoa[terii reciproce de c\tre
cele dou\ popoare a mo[tenirii lor culturale.
(2) P\r]ile contractante vor ac]iona pentru protejarea monumentelor istorice [i de cultur\,
a locurilor memoriale, a vestigiilor scrise [i materiale aflate pe teritoriile lor, care evoc\ [i
p\straz\ momente din istoria [i cultura celeilalte p\r]i contractante, vor sprijini conservarea lor
[i vor `nlesni accesul la acestea, `n conformitate cu legisla]ia fiec\rei p\r]i contractante.
Art. 14.
P\r]ile contractante vor `ncuraja un climat de toleran]\ [i `n]elegere `ntre cet\]enii lor, care
au origini etnice sau religii, culturi ori limbi diferite. Ele condamn\ orice manifest\ri de xenofobie, de ur\, discriminare sau prejudec\]i rasiale, etnice sau religioase [i vor lua m\suri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifest\ri.
Art. 15
(1) a) P\r]ile contractante se angajeaz\ ca, `n reglementarea drepturilor [i obliga]iilor persoanelor apa]inând minorit\]ilor na]ionale care tr\iesc pe teritoriul lor, s\ `ndeplineasc\
Conven]ia-cadru a Consiliului Europei cu privire la minorit\]ile na]ionale, dac\ `n ordinea lor
de drept intern\ nu exist\ o reglementare mai favorabil\ `n privin]a drepturilor persoanelor
apar]inând minorit\]ilor.
b) P\r]ile contractante, f\r\ a aduce atingere con]inutului paragrafului de mai sus, `n
scopul protej\rii [i promov\rii identit\]ii etnice, culturale, lingvistice [i religioase a minorit\]ii
române din Ungaria [i minorit\]ii maghiare din România, vor aplica, ca angajamente juridice,
prevederile care definesc drepturile acestor persoane, a[a cum sunt `ncorporate `n documentele pertinente ale Organiza]iei Na]iunilor Unite, Organiza]iei pentru Securitate [i
Cooperare `n Europa, [i ale Consiliului Europei [...].
(2) Drept urmare, p\r]ile contractante reafirm\ c\ persoanele la care se refer\ paragraful
precedent au dreptul, exercitat `n mod individual sau `mpreun\ cu al]i membri ai grupului lor,
de a-[i exprima liber, de a-[i p\stra [i dezvolta identitatea etnic\, cultural\, lingvistc\ [i religioas\. ~n mod corespunz\tor, ele au dreptul s\ `nfiin]eze [i s\ men]in\ propriile institu]ii,
organiza]ii sau asocia]ii educative, culturale [i religioase, care pot apela la contribu]ii financiare voluntare [i la alte contribu]ii , precum [i la sprijinul public, `n conformitate cu legisla]ia
intern\.
(3) P\r]ile contractante respect\ drepturile persoanelor apar]inând minorit\]ii române din
Ungaria [i al persoanelor apar]inând minorit\]ii maghiare din România de a folosi liber limba
lor matern\, `n particular [i `n public, oral [i `n scris. Ele vor lua m\surile necesare pentru ca
aceste persoane s\ poat\ `nv\]a limba lor matern\ [i s\ aib\ posibilit\]i adecvate pentru a fi
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aducate `n aceast\ limb\, `n cadrul sistemului `nv\]\mântului de stat, la toate nivelurile [i
formele, potrivit nevoilor acestora. P\r]ile contractante vor asigura condi]iile care s\ fac\ posibil\ folosirea [i a limbii materne `n rela]iile cu autorit\]ile locale, administrative [i judiciare, `n
conformitate cu legisla]ia intern\, precum [i cu angajamentele asumate de cele dou\ p\r]i.
Aceste persoane au dreptul de folosi numele [i prenumele lor `n limba lor matern\ [i se vor
bucura de recunoa[terea oficial\ a acestora. ~n zonele locuite de un num\r substan]ial de persoane apar]inând minorit\]ilor respective, fiecare parte contractant\ va permite s\ fie expuse,
[i `n limba minorit\]ii, denumiri tradi]ionale locale, denumiri de str\zi [i alte inscrip]ii
topografice destinate publicului.
(11) P\r]ile contractante vor coopera `n vederea dezvolt\rii cadrului juridic interna]ional
pentru protec]ia minorit\]iloe na]ionale. Ele sunt de acord s\ pun\ `n aplicare, ca parte a
prezentului tratat, prevederile documentelor interna]ionale, `n virtutea c\rora ele `[i vor asuma
[i alte angajamente `n ceea ce prive[te promovarea drepturilor persoanelor apar]inând
minorit\]ilor na]ionale.
(12) Nici unul dintre angajamentele cuprinse `n acest articol nu poate fi interpretat ca
implicând vreun drept de a `ntreprinde vreo activitate sau de a comite vreo ac]iune contrar\
scopurilor [i principiilor Cartei Na]iunilor Unite, altor obliga]ii decurgând din dreptul interna]ional sau prevederilor Actului final de la Helsinki [i ale Cartei de la Paris pentru o nou\
Europ\ ale Organiza]iei pentru Securitate [i Cooperare `n Europa, inclusiv principiul integrit\]ii
teritoriale a statelor.
Art. 23.
Prezentul tratat se `ncheie pentru o perioad\ de zece ani. Valabilitatea tratatului se prelunge[te automat, pe noi perioade de câte cinci ani, dac\ nici una dintre p\r]ile contractante
nu notific\ `n scris celeilalte p\r]i contractante, cu cel pu]in un an `nainte de expirarea perioadei respective, inten]ia sa de a-l denun]a.
(„Monitorul Oficial“, an VII, partea I, nr. 250 din17 septembrie 1996)
Tratat cu privire la rela]iile de bun\ vecin\tate [i cooperare `ntre România
[i Ucraina (Constan]a, 2 iunie 1997)
Art. 2.
1. P\r]ile contractante, `n concordan]\ cu principiile [i normele dreptului interna]ional [i
cu principiile Actului final de la Helsinki, reafirm\ c\ frontiera existent\ `ntre ele este inviolabil\ [i, de aceea, ele se vor ab]ine, acum [i `n viitor, de la orice atentat `mpotriva acestei frontiere, precum [i de la orice cerere sau ac]iune `ndreptat\ spre acapararea [i uzurparea unei
p\r]i sau a `ntregului teritoriu al celeilalte p\r]i contractante.
2. P\r]ile contractante vor `ncheia un tratat separat privind regimul frontierei dintre cele
dou\ state [i vor solu]iona problema delimit\rii platoului lor continental [i a zonelor economice exclusive `n Marea Neagr\, pe baza principiilor convenite printr-un schimb de scrisori `ntre
mini[trii afacerilor externe, efectuat odat\ cu semnarea prezentului tratat. ~n]elegerile convenite `n acest schimb de scrisori vor intra `n vigoare simultan cu intrarea `n vigoare a pezentului tratat.
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Art. 3.
1. P\r]ile contractante reafirm\ c\ nu vor recurge cu nici o `mprejurare la folosirea for]ei,
fie `ndreptat\ `mpotriva integrit\]ii teritoriale sau independen]ei politice a celeilalte p\r]i contractante,fie `n orice alt mod incompatibil cu prevederile Cartei O.N.U. [i cu principiile actului
final de la Helsinki. Ele se vor ab]ine, de asemenea, de la sprijnirea unor astfel de ac]iuni [i nu
vor permite unei ter]e p\r]i s\ foloseasc\ teritoriul lor pentru desf\[urarea unor activit\]i d
acest fel `mpotriva celeilalte p\r]i contractante.
2. Orice probleme [i diferende `ntre p\r]ile contractante vor fi solu]ionate exclusiv prin
mijloace pa[nice, `n conformitate cu normele dreptului interna]ional.
Art. 13.
1. ~n scopul protec]iei identit\]ii etnice, culturale, lingvistice [i religioase a minorit\]ii
române din Ucraina [i a minorit\]ii ucrainene din România, p\r]ile contractante vor aplica
normele [i standardele interna]ionale prin care sunt determinate drepturile persoanelor
apar]inând minorit\]ilor na]ionale [i anume acele norme [i standarde care sunt cuprinse `n
Conven]i-cadru a Consiliului Europei privind protec]ia minorit\]ilor na]ionale, precum [i `n:
Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferin]ei asupra dimensiunii umane a
Organiza]iei pentru Securitate [i cooperare `n Europa, din 29 iunie 1990, Declara]ia Adun\rii
Generale a O.N.U. asupra drepturilor persoanelor apar]inând minorit\]ilor na]ionale sau
etnice, religioase [i lingvistice (Rezolu]ia 47/135), din 18 decembrie 1992, [i Recomandarea
nr. 1201 (1993) a Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un articol adi]ional
la Conven]ia europeean\ a drepturilor omului, referitor la drepturile minorit\]ilor na]ionale,
cu `n]elegerea c\ aceast\ recomandare nu se refer\ la drepturi colective [i nu oblig\ p\r]ile
contractante s\ acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie
bazat\ pe criterii etnice.
2. Minoritatea român\ cuprinde cet\]enii ucrainieni, indiferent de regiunile `n care tr\iesc
[i care, potrivit op]iunii lor libere, apar]in acestei minorit\]i `n virtutea originii lor etnice, limbii, culturii sau religiei lor.
4. P\r]ile contractante reafirm\ c\ persoanele la care se refer\ acest articol au, `ndeosebi,
dreptul, exercitat `n mod individual sau `mpreun\ cu al]i membri ai grupului lor, la liber\ exprimare, la men]inerea [i dezvoltarea identit\]i lor etnice, culturale, de limb\ [i religioase, dreptul de a-[i men]ine [i dezvolta propria lor cultur\, la ad\post de orice `ncercare de asimilare
`mpotriva voin]ei lor. Ele au dreptul s\-[i exercite pe deplin [i efectiv drepturile omului [i libert\]ile fundamentale, f\r\ nici o discriminare [i `n condi]ii de deplin\ egalitate `n fa]a legii.
Persoanele apar]inând acestor minorit\]i au dreptul de a participa, `n mod efectiv, la treburile
publice, inclusiv prin reprezentan]i ale[i potrivit legii, precum [i la via]a cultural\, social\ [i economic\.
6. P\r]ile contractante recunosc c\, `n exercitarea dreptului la asociere, persoanele
apar]inând acestor minorit\]i na]ionale pot `nfiin]a [i men]ine, `n conformitate cu legisla]ia
intern\, propriile organiza]ii, precum [i institu]ii sau a[ez\minte de `nv\]\mânt, culturale [i religioase.
7. P\r]ile contractante vor respecta dreptul persoanelor apa]inând minorit\]ilor na]ionale
de a avea acces, `n limba matern\, la informa]ie [i la mijloace de comunicare `n mas\, precum
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[i de a schimba liber [i de a difuza informa]ii. Ele nu vor crea obstacole, `n ceea ce prive[te
`nfiin]area [i utilizarea de c\tre aceste persoane, `n cadrul legisla]iei interne a fiec\rei p\r]i
contractante, a propriilor mijloace de informare `n mas\. Persoanele la care se refer\ acest
articol au dreptul de a men]ine contacte `ntre ele [i peste frontiere cu cet\]eni ai altor state
[i de a participa la activit\]ile organiza]iilor neguvernamentale, atât la nivel na]ional cât [i
interna]ional.
8. P\r]ile contractante se vor ab]ine s\ ia m\suri care, modificând propor]iile popula]iei din
zone locuite de persoane apar]inând minorit\]ilor na]ionale, urm\resc limitarea drepturilor [i
libert\]ilor acestor persoane, care decurg din standardele [i normele interna]ionale men]ionate `n paragraful 1 al prezentului articol.
12. P\r]ile contractante, `n scopul de a coopera `n urm\rirea `ndeplinirii angajamentelor
prev\zute `n acest articol, vor crea o comisie mixt\ interguvernamental\, care va ]ine cel pu]in
o sesiune anual\.
Art. 27.
Prezentul tratat se `ncheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea tratatului se prelunge[te
automat, pe noi perioade de câte 5 ani, dac\ nici una dintre p\r]ile contractante nu va
`ncuno[tiin]a `n scris cealalt\ parte contractant\ despre inten]ia sa de a-l denun]a, cu cel pu]in
un an `naintea expir\rii perioadei de valabilitate respective.
(„Monitorul Oficial“, anul VIII, partea I, nr. 157 din 3 iunie 1997)
Strategia na]ional\ de dezvoltare economic\ a României pe termen mediu
(16 martie 2000)
Introducere
Strategia na]ional\ de dezvoltare economic\ a României reprezint\ rezultatul unei confrunt\ri libere, aprofundate [i constructive de opinii `ntre participan]ii la Comisia de fundamentare alcatuit\ din reprezentan]i ai Executivului, exper]i desemna]i de partidele din coali]ia
guvernamental\ [i din opozi]ie, de sindicate, patronate, organiza]ii neguvernamentale [i asocia]ii profesionale, alte categorii de speciali[ti [i personalit\]i ale vie]ii publice, precum [i
grupul de evaluare economic\ al Academiei Române.
Obiectivul fundamental al acestui proiect `l constituie crearea unei economii de pia]\
func]ionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, institu]iile [i politicile Uniunii
Europene. Convergen]a conturat\ `n acest sens se `ntemeiaz\ pe evaluarea resurselor [i posibilit\]ilor, a contextului intern [i interna]ional. Ea r\spunde dublului imperativ al `ncheierii
tranzi]iei la economia de pia]\ `n România [i al preg\tirii ader\rii sale la Uniunea European\,
pentru a folosi [ansa istoric\ oferit\ de decizia Consiliului Uniunii Europene de la Helsinki din
decembrie 1999 de a deschide negocierile de aderare cu România. Efortul de aprofundare a
direc]iilor de dezvoltare convenite va continua, astfel ca pân\ la 15 mai a.c. s\ se realizeze o
form\ extins\ a Strategiei na]ionale, inclusiv un plan opera]ional de m\suri cu scaden]e precise, pe ani [i trimestre.
~n condi]iile `n care, pe termen lung, mediu [i scurt, evolu]ia real\ a economiei na]ionale,
este strâns\ `n chingile unui „cerc vicios“ al perpetu\rii [i chiar adâncirii decalajelor de productivitate [i standard de via]\ fa]\ de Uniunea European\, direc]iile preconizate au `n vedere
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ca printr-o larg\ deschidere interna]ional\ s\ se promoveze idealurile [i interesele fundamentale ale poporului român, identitatea [i tradi]iile sale. S-a apreciat ca fiind `ntru totul posibil ca
— prin eforturi proprii, sus]inute de o larg\ cooperare — s\ se asigure atenuarea [i eliminarea
treptat\ a decalajelor fa]\ de ]\rile avansate, modernizarea României, `n pas cu exigen]ele
tranzi]iei spre o economie cultural–informa]ional\ `n care capitalul educa]ional s\ reprezinte
cheia de bolt\ a dezvolt\rii economice [i sociale.
Strategia are `n vedere evaluarea riguroas\ a costurilor sociale ale tranzi]iei [i ale promov\rii reformei, precum [i ale ader\rii la Uniunea European\; filozofia acestei elabor\ri are
la baz\ convingerea c\ atât reforma cât [i integrarea constituie nu cauza dificult\]ilor cu care
ne confrunt\m, ci calea solu]ion\rii lor, c\ România va fi `n m\sur\ s\ aduc\ o contribu]ie la
crearea unei Europe unite, stabile [i prospere, care s\ aib\ un rol crescând `n via]a interna]ional\, la promovarea valorilor euro-atlantice. Concluzia principal\ a Strategiei este c\, asigurându-se suportul financiar [i legislativ necesar, prin eforturi perseverente [i o autentic\ solidaritate a for]elor sociale, exist\ premise ca, la orizontul anului 2007, România s\ poat\
`ndeplini condi]iile esen]iale de aderare la Uniunea European\.
Op]iunile strategiei vizeaz\ crearea de condi]ii pentru:
a) Asigurarea cre[terii economice pe baza sporirii ratei investi]iilor prin participarea semnificativ\ a capitalului na]ional [i prin atragerea resurselor externe, mai ales sub form\ de
investi]ii directe, `n condi]ii de deplin\ transparen]\, astfel ca dup\ anul 2001, ritmurile medii
anuale de cre[tere a produsului intern brut s\ se situeze `ntre 4–6%;
b) Continuarea m\surilor de stabilizare macroeconomic\ prin asigurarea unor deficite
bugetare suportabile, `n jurul a 3% din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasifiscal,
gestionarea corespunz\toare a datoriei publice [i deficitului contului curent, astfel `ncât s\ se
asigure reducerea treptat\ a infla]iei, care la nivelul anului 2004 s\ poat\ fi exprimat\ printr-o
singur\ cifr\;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene,
vizând ajustarea structural\ a economiei, dezvoltarea [i modernizarea infrastructurii fizice,
[tiin]ifice [i sociale, revitalizarea [i retehnologizarea industriilor cu poten]ial competitiv, construirea unei agriculturi `ntemeiate pe exploata]ii de dimensiuni optime, sprijinirea activit\]ilor
bazate pe tehnologia informa]iei [i crearea unui mediu prielnic pentru extinderea [i dezvoltarea turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului ter]iar `n general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent [i stabil care s\
asigure dezvoltarea competi]iei de pia]\, reducerea costurilor de tranzac]ie [i diminuarea
poverii fiscale; promovarea unor m\suri specifice de stimulare a `ntreprinderilor mici [i mijlocii;
definirea clar\ a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative [i juridice
adecvate, capabile s\ asigure aplicarea legii [i respectarea obliga]iilor contractuale;
e) Modernizarea [i dezvoltarea serviciilor de utilitate public\ astfel ca acestea s\ r\spund\
cât mai bine nevoilor cet\]enilor [i economiei na]ionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ]\rilor membre ale UE;
f) Elaborarea [i asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de
accidente ecologice [i reducerea continu\ a nivelurilor de poluare a mediului `nconjur\tor.
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Transpunerea `n via]\ a acestor op]iuni va permite sporirea veniturilor reale ale popula]iei
[i `nregistrarea de progrese efective `n combaterea s\r\ciei. […]
Dincolo de deosebirile de orient\ri politice [i doctrinare, toate componentele Comisiei consider\ elaborarea [i aplicarea acestei strategii o posibil\ platform\ comun\ de ac]iune a tuturor for]elor politice [i sociale pentru promovarea interesului na]ional, prop\[irea ]\rii [i asigurarea bun\st\rii cet\]enilor s\i, `n contextul unei largi deschideri interna]ionale.
(www.infoeuropa.ro)
Nota Bene: Strategia de dezvoltare pe termen mediu a fost elaborat\ la solicitarea expres\ a Uniunii
Europene, fiind o condi]ie pentru desf\[urarea procesului de aderare a României la U.E. Termenii foarte
generali reflect\ efortul de a întruni acordul tuturor for]elor politice [i sociale, astfel încât strategia s\
poat\ fi aplicat\ indiferent de constela]iile politice aflate la guvernare; pentru aceasta va fi îns\ nevoie
ca legile [i politicile concrete adoptate de diferitelele organisme ale statului român s\ fie compatibile
cu obiectivele generale fixate de stategie.

411

Pentru comenzi [i informa]ii
adresa]i-v\ la:

{os. N. TITULESCU

S.C. ,,PRECIZIA”

Str. TEODOSIE RUDEANU

NR. 21

Editura CORINT
Difuzare [i Clubul C\r]ii
Str. Teodosie Rudeanu nr. 21
Sector 1, Bucure[ti
Tel: 222.19.49, 223.19.28;
Fax: 222.40.34
E-mail: corint@dnt.ro

PRIM|RIA
sector 1
Bucure[ti

Bdul. BANU MANTA

STATUIA
N. TITULESCU

Format: 16/70 x 100
Coli tipo: 26
Tiparul executat la S.C. Universul S.A.

