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IN MEMORIAM 
 
 
 

SIMPOZION „IN MEMORIAM DR. ECATERINA ANTON”,  
SFÂNTU GHEORGHE, 16 IUNIE 2009 

 
 

Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale alături de Facultatea de 
Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi 
Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor Covasna au organizat, la iniţiativa 
foştilor studenţi ai regretatei profesoare dr. Ecaterina Anton, născută Kelemen (1956–
2005), un simpozion dedicat memoriei sale, menit a evidenţia activitatea desfăşurată ca 
arhivist, apoi cadru didactic la Facultatea de Arhivistică, şi contribuţia sa la formarea 
unui număr considerabil de arhivişti şi paleografi.  

Manifestarea, desfăşurată în data de 16 iunie 2009, s-a deschis la Direcţia 
Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, sub atenta şi prieteneasca găzduire a 
arhiviştilor covăsneni, unde participanţii la simpozion (prieteni, colegi, cadre didactice, 
arhivişti, foşti studenţi, membri ai familiei) au vizitat noua clădire a Direcţiei Judeţene 
(spaţiile destinate relaţiilor cu publicul, sala de studiu, laboratorul de restaurare, 
atelierul de legătorie, spaţiile destinate prelucrării arhivistice şi depozitării 
documentelor aflat în păstrarea Direcţiei Judeţene Covasna), vizionând apoi expoziţia 
„Sigilii şi semnături autografe pe documentele din arhivele covăsnene din secolele 
XVI–XIX”. 

Lucrările efective ale simpozionului, ai căror moderatori au fost dr. Pal Antal 
Alexandru şi dr. Ana-Felicia Diaconu, au avut loc la Centrul Ecleziastic de 
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”. Prima parte a fost dedicată evocării 
personalităţii Ecaterinei Anton. În acest context a fost prezentat un Memento Ecaterina 
Anton de către lect. univ. drd. Ana Dobreanu, lect. univ. dr. Ana-Felicia Diaconu de la 
Facultatea de Arhivistică şi expert consultant Mihaela Munteanu de la Şcoala 
Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”, ilustrat de imagini 
sugestive din activitatea sa didactică şi ştiinţifică. De asemenea, au fost prezentate 
evocări: d-na lect. univ. dr. Maria Dragomir de la Facultatea de Arhivistică, referindu-
se cu precădere la importanţa tezei de doctorat a prof. Ecaterina Anton; d-na prof. univ. 
dr. Olga Murvai, de la Universitatea Bucureşti, care a subliniat printr-un dialog 
imaginar cu Ecaterina Anton colaborarea pentru realizarea Cursului de limbă şi 
paleografie maghiară; dr. Pal Antal Alexandru a rememorat aspecte semnificative din 
activitatea Cercului de paleografie maghiară desfăşurat de-a lungul a patru ani la 
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, unde Ecaterina Anton s-a detaşat prin 
seriozitate, competenţă şi o înclinaţie deosebită spre descifrarea şi analiza 
documentelor de limbă maghiară; dl. conf. univ. dr. Sime Pirotici de la Facultatea de 
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Arhivistică, vădit emoţionat, a evocat momente de pe vremea studenţiei la Facultatea 
de Istorie a Universităţii Bucureşti. S-au primit mai multe mesaje de la Direcţii 
Judeţene ale Arhivelor Naţionale, unde Ecaterina Anton a desfăşurat stagii de practică 
cu studenţii sau stagii de documentare şi cercetare.  

Mesajul venit de la Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale 
subliniază importanţa cercetărilor întreprinse de Ecaterina Anton în acest loc: „A 
reconstitui viaţa de odinioară a unui loc este o problemă complexă şi dificilă, care 
tentează însă cercetătorul prin vraja pe care o exercită şi curajul pe care îl inspiră 
speranţa unor rezultate nebănuite şi relevante. Dacă există, ca şi în cazul d-nei 
Ecaterina Anton şi o motivaţie de ordin sentimental, munca de cercetare poate să 
devină cu atât mai palpitantă. Născută în acest spaţiu încărcat de istorie, în care s-a 
întors în cele din urmă, devenind o floare pe un „Deal cu flori”, d-na Ecaterina Anton 
s-a aplecat, şi nu de puţine ori, asupra universului fascinant al documentelor de 
breaslă păstrate în Arhivele maramureşene, reprezentând o prezenţă statornică şi 
extrem de agreabilă în cadrul Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale. 
Pentru toţi cei care au cunoscut-o şi au apreciat-o, d-na Ecaterina Anton reprezintă un 
autentic model moral, intelectual şi uman. Regretând nespus dispariţia sa, colectivul 
Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale va păstra nealterată amintirea 
personalităţii luminoase a celei care a fost d-na Ecaterina Anton, cinstindu-i mereu 
memoria”. 

În mesajul venit de la Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, semnat 
de domnul director Eugeniu Criste şi de arhiviştii care au cunoscut-o se spune: 
„Ecaterina Anton – maramureşancă prin naştere, absolventă a Liceului „Gheorghe 
Şincai” din Baia Mare, bucureşteancă prin formaţie, arhivist european prin vocaţie – 
a fost ca un bulgăre de foc ce a luminat întunericul sub a cărui povară s-a stins 
luminând, a fost un fir de apă curgând dintr-un mal: rece, limpede, repede şi 
puternică, care a lăcrimat şi umezit pământul arhivelor, inclusiv cel din Arad, 
făcându-l să rodească. Noi cei care o cunoşteam avem misiunea să-i sporim 
nesfârşitele bogăţii dobândite”. 

Un cald mesaj a venit de la Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, din 
partea directorului dr. Ioan Drăgan, purtând titlul Ecaterina Anton – om şi profesionist 
exemplar: „Profesoara Ecaterina Anton sau Cati, cum îi spuneau cei apropiaţi, s-a 
stins prematur, după o boală neiertătoare căreia i-a rezistat cu stoicism ani 
îndelungaţi. S-a stins ca o lumânare viguroasă, răspândind până în ultima clipă 
lumina ei celor din jur. Această lumină izvora cu tărie dintr-un caracter nobil, un 
profil intelectual elevat, marcat de simţul datoriei, de dragoste de viaţă şi pasiunea 
lucrului bine făcut. Şi-a iubit familia, şi-a iubit studenţii – a doua familie a sa – şi-a 
respectat colegii după meritul fiecăruia, i-a evaluat pe criterii etice şi profesionale 
ferme, chiar intransigente. Foarte serioasă şi riguroasă, de extracţie ardelenească 
pură, ea a fost peste tot, ca arhivist şi dascăl, exigentă cu sine însăşi şi cu ceilalţi, 
etalând permanent un criticism constructiv, menit să facă mai buni oamenii şi 
lucrurile. Am cunoscut-o în anul 1991, cu prilejul frecventării aceluiaşi curs de 
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paleografie maghiară, găzduit vreme de patru ani de Arhivele clujene. Fără prea multe 
tatonări, între ea şi colectivul arhivistic clujean s-au stabilit relaţii prieteneşti, de 
adopţie reciprocă, bazate pe valori comune, umane şi profesionale (...). Timpul 
petrecut la Cluj, pe lângă perfecţionarea în limba maghiară a izvoarelor – limba 
curentă îi era chiar limba maternă – l-a folosit pentru cercetări de arhivă şi în 
bibliotecile clujene şi la elaborarea de studii şi recenzii pentru publicaţiile arhivistice. 
Stimulată de materialul bogat al arhivelor noastre, a angajat un doctorat la Facultatea 
de Istorie a Universităţii „Babeş-Bölyai” cu subiect din istoria breslelor din Baia 
Mare, mai întâi sub conducerea academicianului Ştefan Pascu, iar după decesul 
acestuia, a academicianului Nicolae Edroiu. Chemată fiind la Facultatea de 
Arhivistică pentru disciplina Paleografie maghiară, a folosit fondurile bogate ale 
Direcţiei Judeţene Cluj pentru depistarea de material documentar, utilizat în 
activitatea didactică şi în manualul de specialitate elaborat. De asemenea, în mai 
multe rânduri, a însoţit studenţii în practica profesională şi în vizita didactică la Cluj. 
Ultimele energii profesionale le-a utilizat pentru finalizarea şi susţinerea tezei de 
doctorat, în faţa unei comisii prestigioase şi exigente la Universitatea clujeană. 
Prietenii ei din Arhive i-au putut admira cu satisfacţie ultimul triumf profesional, în 
pofida unei stări de sănătate vădit precare. A fost, de fapt, ultimul său triumf public în 
faţa morţii, pe care o sfidase ani la rând prin activitate neobosită. După câteva luni, în 
miez de vară, o însoţeam alături de familie şi prieteni pe ultimul său drum, pe aleile 
înflorite ale cimitirului din Baia Mare către cele reci ale eternităţii. Viaţa i s-a oprit 
într-un moment al maturităţii împlinite, înainte însă de a-şi valorifica apogeul. 
Traiectoria ei meteorică a marcat însă, pentru totdeauna, cu lumina generată de 
personalitatea ei puternică, în contrast cu fiinţa firavă, pe toţi cei care au avut şansa 
să-i stea în preajmă: colegi, prieteni, foşti studenţi. 

Cinstind memoria profesoarei dr. Ecaterina Anton, colegii din Facultatea de 
Arhivistică şi din Arhivele Covasnei fac un gest de dreptate pentru care merită 
felicitări, cu atât mai mult cu cât, în opinia mea, această manifestare este mai mult 
decât un omagiu datorat unei persoane demne de respect. Ea este o aderare fără 
echivoc la două principii menite să aducă sănătate morală comunităţii noastre 
profesionale: dreapta cinstire a înaintaşilor şi preţuirea caracterelor adevărate”. 

Membrii familiei Anton – soţul, Dan Anton, la rândul său arhivist recunoscut 
şi cu multă experienţă, fiica, Corina Anton Popa, cadru didactic universitar şi ginerele, 
Bogdan Popa, cercetător la Institutul de Istorie Naţională „N. Iorga” au mulţumit, 
impresionaţi, organizatorilor pentru iniţiativa organizării simpozionului dedicat 
memoriei dr. Ecaterina Anton. 

În partea a doua a manifestării au fost prezentate comunicări pe teme de istorie 
şi arhivistică, multe dintre el având legătură cu domeniul de preocupări ştiinţifice ale 
dr. Ecaterina Anton. Geniul popular şi istoria la Mihai Eminescu – prof. univ. dr. 
Constantin Burac, Facultatea de Arhivistică – Bucureşti; O descriere necunoscută a 
Ţării Româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea – prof. univ. dr. Pavel Mircea 
Florea; Formularul diplomatic al documentelor bilingve latino-maghiare – lect. univ. 
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dr. Maria Dragomir; Documente de breaslă din Colecţia de documente George Potra, 
lect. univ. dr. Ileana-Maria Ratcu; Consideraţii asupra autenticităţii documentelor – dr. 
Bogdan Florin Popovici, Monica Cincu, D.J.A.N. Braşov; Norme internaţionale de 
descriere a sigiliilor – dr. Laurenţiu Szemkovics, D.A.N.I.C. Bucureşti; Protejarea şi 
supravegherea arhivelor private – Mihaela Munteanu, expert consultant, Şcoala 
Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”; Consideraţii privind 
formarea, perfecţionarea pregătirii profesionale şi folosirea eficientă a specialiştilor 
în paleografii, dr. Ioan Lăcătuşu, D.J.A.N. Covasna. 

Prezenţa la simpozion a unor valoroşi specialişti în paleografii precum, Pal 
Antal Alexandru, Marin Elisabeta, Maria Dragomir, Constantin Burac, Pavel Mircea 
Florea, Ana Dobreanu, Ileana-Maria Ratcu a oferit posibilitatea de a discuta, fie şi 
succint, aspecte referitoare la formarea noilor specialişti în paleografii şi folosirea 
eficientă a celor existenţi. În acest sens, au fost formulate unele propuneri care au fost 
înaintate spre competentă soluţionare, conducerii Arhivelor Naţionale ale României şi 
a Facultăţii de Arhivistică: 

– actualizarea studiului privind cantitatea de documente redactate în limbi 
străine şi paleografii, aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale; 

– corelarea numărului de studenţi pregătiţi prin cursurile de bază şi cele de 
masterat ale Facultăţii de Arhivistică cu volumul documentelor din Fondul 
Arhivistic Naţional, scrise în principalele limbi străine de izvor şi 
paleografii; centralizarea informaţiilor referitoare la specialiştii în paleografii 
pregătiţi în alte centre universitare din ţară; 

– solicitarea unor burse de studii pentru formarea unor specialişti în 
paleografii, la universităţi din Europa şi din ţări de pe alte continente; 

– folosirea arhiviştilor din sistemul Arhivelor Naţionale, cunoscători de limbi 
străine şi paleografii, cu prioritate, pentru prelucrarea arhivistică şi 
valorificarea ştiinţifică a documentelor scrise în limbi străine şi în 
paleografii; 

– organizarea periodică a unor întruniri (reuniuni profesionale) ale 
specialiştilor pentru fiecare paleografie în parte (slavonă, greacă, turco-
osmană, maghiară, germană, latină etc.); 

– întreprinderea demersurilor necesare pe lângă autorităţile abilitate (M.A.I., 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor 
Publice ş.a.) pentru aprobarea angajării – pe bază de convenţie civilă sau a 
altor modalităţi legale – a specialiştilor în paleografii, ieşiţi la pensie, oameni 
care reprezintă un potenţial uman valoros, în prezent nevalorificat, deşi este 
atâta nevoie de competenţa şi experienţa lor în prelucrarea şi valorificarea 
documentelor redactate în limbi străine.  

Participanţii la simpozion şi-au propus, de asemenea, pe lângă publicarea 
comunicărilor prezentate la acest simpozion în anuarul Facultăţii de Arhivistică 
„Hrisovul”, identificarea resurselor financiare necesare publicării tezei de doctorat 
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eleborată de prof. Ecaterina Anton, având ca temă breslele din ţinutul Maramureşului, 
în secolul XVII-XVIII.  

Toţi participanţii la această manifestare au avut sentimentul că, prin această 
emoţionantă reuniune, dar şi prin dezbaterile utile pe marginea comunicărilor şi în 
vederea eficientizării muncii din Arhivele Naţionale, s-a realizat un pas înainte spre 
normalitate şi, aşa cum observa şi domnul director al Arhivelor clujene, dr. Ioan 
Drăgan, „spre sănătatea morală a comunităţii noastre profesionale”. 

 
dr. Ioan Lăcătuşu 
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MEMENTO 
ECATERINA ANTON 

 
 

Personal am cunoscut-o destul de puţin pe Ecaterina Anton, dar prin 
intermediul foştilor ei studenţi, prin studiile şi articolele publicate, prin preţiosul 
instrument de lucru lăsat Cursul de limbă veche şi paleografie maghiară, realizat în 
colaborare cu doamna prof.univ.dr. Murvai Olga, prin procupările imprimate celor ce 
desluşeau tainele paleografiei, concretizate în interesante lucrări de licenţă, am 
descoperit un bun dascăl, profesionist, pasionat şi riguros, iar prin intermediul colegilor 
am descoperit-o pe Kati omul care era, cum sintetiza colega Ileana Ratcu, în 
„Hrisovul” din 2005, de o uriaşă generozitate faţă de studenţi şi colegi, ştia să 
aprecieze o vorbă de spirit şi care adesea reuşea să stârnească zâmbetul celor din jur 
prin câte o glumă bine spusă.  

Atunci când foşti studenţi, foşti colegi de breaslă doresc să te omagieze e semn 
că trecerea ta a lăsat urme, urme ce sunt nu numai de natură profesională, măsurabile în 
generaţii de studenţi, studii şi articole ş.a.m.d., dar şi urme sufleteşti şi ce poate fi mai 
profund şi mai frumos decât să ai abilitatea măsurii lucrurilor, să ştii să fii, în acelaşi 
timp, omul şi dascălul la un loc, punând amprenta şi profesional şi uman într-un 
echilibru armonios. Un astfel de om cred că a fost Ecaterina Anton. 

Ecaterina Anton a fost lector la Facultatea de Arhivistică începând cu anul 
1993, timp de 12 ani. A fost titularul cursului de istorie veche universală. În timpul 
celor 12 ani de activitate în cadrul Catedrei de Arhivistică-Istorie, a pregătit mai multe 
generaţii de arhivişti iniţiaţi în tainele descifrării documentelor medievale maghiare din 
Transilvania. A coordonat 14 lucrări de licenţă cu o tematică variată, cum ar fi aspecte 
economice, sociale, culturale, monografii, mişcări naţionale, mişcări sociale, culte 
religioase şi lăcaşuri de cult etc., dar indiferent de tema abordată, lucrările au la bază 
documente de arhivă, căci dezvoltarea dragostei şi grijii faţă de document a fost o 
permanentă preocupare. În vederea elaborării lucrărilor de licenţă, studenţii au efectuat 
cercetări la DANIC Bucureşti, la Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale Cluj, Iaşi, 
Mureş, Bistriţa, Sălaj, Covasna pe fonduri şi colecţii cum ar fi cele de microfilme din 
Ungaria, Austria, Franţa, ale unor prefecturi, primării, parohii, scaune secuieşti, 
regimente de graniţă, bănci, fonduri familiale etc. 

În fiecare an a organizat stagii de practică paleografică pentru studenţi la 
Direcţii ale Arhivelor Naţionale cum ar fi cele din Cluj, Arad şi Braşov, perioade în 
care pe lângă familiarizarea studenţilor cu specificul muncii de arhivă şi aprofundarea 
cunoştinţelor dobândite în timpul anului de studiu, s-a preocupat de organizarea unor 
excursii documentare menite să aducă noi informaţii istorice şi culturale. 
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În perioada cât a fost dascăl la facultate, a publicat în anuarul facultăţii, în 
„Hrisovul”, o serie de articole şi studii prin intermediul cărora au intrat în circuitul 
ştiinţific documente redactate în paleografie maghiară, transcrise şi traduse de autoare, 
documente mai cu seamă privind bresle sau referitoare la relaţiile dintre Transilvania şi 
Moldova. De asemenea, a publicat recenzii şi cronici prin care a adus în atenţia 
cititorilor lucrări publicate în ţară şi în străinătate, precum şi colocvii şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice privind istoria Transilvaniei. 

Aş încheia citând din „Excelenţa Sa dascălul” de Vlada Breahnă: „ Cel de Sus 
i-a hărăzit loc înalt în izvorul Luminii, ... Din care Măria Sa DASCĂLUL, să poată 
priveghea şi de dincolo, pruncii sufletului său.”  

 
Ana Dobreanu 

 
 
 

ECATERINA ANTON 
 
 

 LECTOR UNIVERSITAR DR. LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ DIN 1993 
 TITULAR AL CURSULUI ŞI SEMINARULUI DE PALEOGRAFIE 

MAGHIARĂ 
 TITULAR AL CURSULUI DE ISTORIE VECHE UNIVERSALĂ 

 
 

LUCRĂRI DE LICENŢĂ ELABORATE SUB ÎNDRUMAREA 
LECT. UNIV. DR. ECATERINA ANTON 
 

1996 
 Ciumaşu Mihai – Episcopia catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea şi 

prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
 Vulpe Gabriela – Asistenţa medico-sanitară în Munţii Apuseni în perioada 1740-1848. 

 
1998 

 Moldovan Peter – Aspecte din istoria satului Tofalău până în anul 1869. 
 Mihai Georgiţă – Regimentul II român de graniţă. Aspecte economice, sociale şi 

culturale. 
 Sabou Călin Nicolae – Evoluţia mişcării naţionale a românilor din Transilvania 

în perioada 1892 – 1914. Particularităţi locale din Sălaj. 
 Vlaşin Mihai Florin – Relaţiile politice, militare, economice şi comerciale 

ale Bistriţei cu Moldova în secolul al XVI-lea. 
 Praja Mihai – Contribuţia lui Vasile Lupu la dezvoltarea culturii în Moldova. 
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2000 

 Miclăuş Ioana Maria – Comitatul Turda, organizare teritorială şi administrativă în 
perioada 1691-1849. 

 Pop Monica – Mănăstirea Franciscană din Căpleni în perioada 1711-1950. 
 

2002 
 Călin Lucian – Răscoala kuruţilor condusă de Francisc Rakocsi al II-lea (1703-

1711). 
 Vlad Veronica – Aspecte ale activităţii băncii „Economul” din Cluj (1886-1934) 
 Talambă Daniel Gheorghe – Transilvania în timpul domniei lui Mihail Apafi I 

(1661-1690) 
 

2003 
 Cornilă Valentin – Ana Voileanu-Nicoară personalitate a culturii clujene din 

perioada interbelică. 
 

2004 
 Tudose Ana Maria – Transilvania în timpul domniei lui Gabriel Bethlen. 

 
 
 

STAGII DE PRACTICĂ PALEOGRAFICĂ ŞI DOCUMENTARE 
 

 DANIC BUCUREŞTI 
 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A ARHIVELOR NAŢIONALE 
 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ CLUJ A ARHIVELOR NAŢIONALE 
 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV A ARHIVELOR NAŢIONALE 

 
 
 
HRISOVUL 
 
Studii şi articole 

 Nr. I/1995: Câteva documente inedite referitoare la relaţiile Bistriţei cu cetatea 
Chioar în 1567. 

 Nr. III/1998: Organizarea breslelor din Baia Mare şi Cluj în secolul al XVII-lea. 
 Nr.IV – V/1999: Statutul breslei lăcătuşilor şi săbierilor din Odorheiu Secuiesc ( 

5 mai 1613 – într-o scrisoare privilegială a principelui Gabriel Bethlen din 5 mai 
1613, Sibiu, prin care întăreşte privilegiile şi libertăţile. 

 Nr.VI –VII/2001: Statutul breslei măcelarilor din Baia Mare (1652)        
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 Nr. VIII/2002: O poruncă a principelui Gabriel Bethlen către magistratul oraşului 
Baia Mare-1629 septembrie 2 

 Nr. IX/2003: Un argintar băimărean la Londra (document din 1613 aprilie 10) 
 
 
HRISOVUL 
 
Recenzii şi cronici 

 Nr. I/1995: recenzie – Bogdan Istvan – Unităţi de măsură ale lungimii şi ale 
suprafeţelor, apărută la editura Academiei, Budapesta, 1990. 

 Nr. II/1996: cronică – Colocviul internaţional Etnic şi confesiune în Europa 
Centrală şi Orientală, 1996, Cluj. 

 Nr. III/1998: cronică – sesiunea Izvoare ale istoriei şi culturii transilvane – 120 
de ani de arhivă publică în Transilvania, 1998, Sibiu. 

 Nr. X – XI/2005: recenzie – Zoe Petre Practica nemuririi. O lectură critică a 
izvoarelor greceşti referitoare la geţi, Ed. Polirom, Iaşi, 2004. 

 
cronică – revista Cercul de studii transilvane, sediul la Gundelsheism /Germania 
 

 
Ana-Felicia Diaconu, Mihaela Munteanu 

 
 

Zusammenfassung 
 

Am 16. Juni 2009 fand an der Kreisdirektion des Nationalarchivs Covasna, 
in Sf. Gheorghe, eine Veranstaltung zum Gedenken an Dr. Ecaterina Anton, 
ehemalige Archivarin und verdiente Lehrkraft an der Fakultät für Archivistik, 
statt, die im Juni 2005 verstorben ist. Organisatoren waren ihre ehemaligen 
Studenten und Studentinnen, heutzutage Archivare, die Kreisdirektion des 
Nationalarchivs Covasna, der Verein der Archivare und Archivfreunde in 
Covasna und die Fakultät für Archivistik Bukarest. Teilgenommen haben 
Freunde, Kollegen, ehemalige Studenten und Familienmitglieder. In dem 
ersten Teil der Veranstaltung wurden rührende Gedenkreden gehalten, 
während der zweite Teil der Tagung wissenschaftliche Beiträge umfasste. Auch 
setzten sich die Anwesenden mit heutigen Perspektiven der Paläographie im 
Archivsystem (Stellung, Unterricht, existierende Fachleute, Bedarfsanalyse) 
auseinander. 
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FORMULARUL DIPLOMATIC AL DOCUMENTELOR BILINGVE 
LATINO-MAGHIARE DIN SECOLELE XVI-XVII 

 
Maria DRAGOMIR 

 

 

Prima jumătate a secolului al XVI-lea reprezintă o etapă pregătitoare pentru 
începuturile folosirii limbii materne ca expresie scrisă în literatură, în administraţie, în 
viaţa publică, în cultură în general; şi nu numai pentru Transilvania sau Ţările Române, 
ci pentru întreaga Europă, unde, din confruntarea între limbile vorbite ale popoarelor şi 
una dintre cele sacre ale creştinătăţii, izbânda va fi în cele din urmă a limbilor materne. 
În Europa catolică, limba latină îşi va menţine un monopol cultural, chiar dacă nu total, 
până spre epoca modernă. Dar chiar şi atunci când acest monopol a încetat, a rămas, 
totuşi, spiritul limbii latine, modelele uzitate atâta vreme, solemnitatea şi claritatea 
oferite de acestea, regăsite în sobrietatea limbajului oficial al vremilor. Factorii 
spirituali care au favorizat folosirea limbilor materne au fost multipli şi nu numai de 
ordin religios, ci şi de ordin istoric, politic, cultural.  

În Transilvania, cultura a realizat progrese importante în secolul al XVI-lea, ca 
o consecinţă a transformărilor petrecute în societatea transilvană, prin biruinţa culturii 
orăşeneşti, prin pătrunderea umanismului, prin începuturile istoriografiei, ale tiparului 
şi, mai ales, prin primele scrieri în limba maternă.  

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, pe lângă formarea treptată a limbii 
literare, se ajunge şi la conştiinţa limpede a faptului că limba maternă este tot atât de 
potrivită pentru creaţii de înalt nivel artistic şi ştiinţific, cât şi limba latină folosită până 
atunci.  

Cancelariile medievale din Transilvania şi Ungaria, ca de altfel şi celelalte din 
spaţiu european, au avut ca model de funcţionare şi organizare cancelaria papală şi cea 
imperială. Cele care au funcţionat în ţara noastră au fost oficii de proporţii destul de 
modeste până în secolul al XV-lea, astfel că în cancelariile locurilor de adeverire 
funcţionau permanent unul sau doi notari, în cea voievodală trei-patru slujbaşi 
permanenţi, pe când în cancelaria domnilor munteni şi moldoveni exista unul sau cel 
mult doi notari pentru redactarea documentelor latine. Numărul mic al personalului 
angajat permanent în cancelarii nu a împiedicat redactarea documentelor în număr 
destul de mare în aceea perioadă, deoarece, pe lângă slujbaşii permanenţi ai 
cancelariilor voievodale, locurilor de adeverire, scaunelor de judecată etc., activau şi 
angajaţi temporar, scribi proveniţi din rândul clericilor sau chiar al notarilor mai bine 
pregătiţi din şcolile capitulare. În felul acesta cancelariile făceau faţă marilor solicitări 
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cu prilejul congregaţiilor generale, desfăşurării unor procese din cadrul scaunelor de 
judecată etc. Numărul personalului permanent de cancelarie a crescut în mod simţitor 
în sec. al XVI-lea, cu prilejul organizării administraţiei Principatului Transilvaniei. 
Rolul cancelariilor nu s-a limitat doar la redactarea documentelor, la faptul că au fost 
primele centre remarcabile ale scrierii, ci ele au constituit şi puternice focare de 
cultură, de formare a unei intelectualităţi bisericeşti, iar mai apoi a unei intelectualităţi 
laice desprinse din aceasta din urmă. Din rândul slujbaşilor din cancelarii s-au ridicat 
cărturari ce au manifestat un deosebit interes faţă de istoriografie, ştiinţe juridice sau 
chiar pentru literatură. De asemenea, slujbaşii cancelariilor, oameni cu înaltă instruire, 
oameni de cultură, au avut o contribuţie extrem de importantă şi în pătrunderea şi 
răspândirea umanismului în secolele XV-XVI în Ţările Române. Cancelariile 
medievale nu au fost, aşadar, simple oficii de scriere, de redactare a documentelor, ci 
instituţii extrem de importante prin intermediul cărora se realiza actul de guvernare şi 
administrare, iar organizarea acestor cancelarii era strâns legată de structura societăţii, 
de nivelul ei de dezvoltare în contextul istoric al unei anume perioade.  

Şcoala va avea un rol hotărâtor în răspândirea ştiinţei de carte în limbile 
materne. Astfel, în 1547, în instrucţiunile date de Johannes Honterus se prevedea ca 
elevii să fie învăţaţi nu numai să citească, dar să şi scrie atât în latineşte, cât şi în limba 
maternă. Pe de altă parte, însă, scrierea latină cu formularele ei diplomatice, folosite în 
diverse acte, nu puteau fi înlocuite pe de-a-ntregul, în primul rând datorită îndelungatei 
practici în ce priveşte folosirea lor, caracterului oficial şi solemn pe care-l impuneau. 
De asemenea, scrierea latină folosită atâtea secole în redactarea documentelor a fost 
foarte riguroasă, exactă în exprimarea unor realităţi consemnate în scris, care nu lăsau 
loc unor interpretări greşite, sau erori, care respecta ierarhia socială prin formulele 
uzitate în modul de adresare. Instituţiile vremii, respectiv denumirea lor latinească nu 
putea fi înlocuită prin găsirea unui termen corespunzător în limba maternă fără a se 
pierde din sensul pe care-l avea în limba latină, fără a se diminua caracterul solemn al 
actului. Din aceste motive, dar nu singurele, au continuat încă destul de multă vreme să 
fie redactate acte bilingve, până în secolul al XVII-lea.  

Formularul diplomatic al documentelor bilingve latino-maghiare respectă 
formularul documentelor redactate integral în limba latină. Aceste documente au partea 
de început şi finalul documentului redactate în limba latină, iar restul în limba 
maghiară, adesea chiar şi partea de text maghiar fiind presărat cu unele cuvinte sau 
expresii latine. Delimitarea textului latin faţă de textul maghiar nu este întâmplătoare. 
Pentru a putea urmări şi înţelege mai bine caracteristicile diplomaticii documentelor 
bilingve latino-maghiare din secolele XVI-XVII, am considerat necesar să ne referim 
în mod concret la părţile constitutive ale documentelor. În documentele latine emise de 
cancelariile din Ungaria şi Transilvania se recunosc şi influenţele formulelor tipice ale 
diplomaticii apusene, respectiv germană (imperială), franceză şi papală, pe lângă o 
serie de trăsături proprii. La rândul lor cancelariile vor exercita o influenţă notabilă 
asupra cancelariilor mai mici, chiar dacă în cursul veacurilor forma actelor are tendinţa 
să se simplifice.  
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Documentul cuprinde, în general, trei părţi principale: protocolul iniţial, textul 
şi protocolul final. Fiecare parte componentă cuprinde la rândul ei o serie de formule 
care au şi ele variantele lor. Forma, numărul şi ordinea înşiruirii formulelor se 
deosebesc de la o perioadă istorică la alta, în funcţie de cancelarie şi de natura actelor. 
Unele formule dispar, altele se cristalizează, fixându-se ca adevărate norme obligatorii, 
care imprimă documentelor medievale un caracter stereotip. Multe din aceste formule 
s-au folosit până târziu, în secolul al XVIII-lea, iar în unele documente de o 
solemnitate aparte se folosesc şi azi.  

Protocolul iniţial cuprinde, la rândul său, mai multe formule: invocaţia, 
intitulaţia, adresa şi salutaţia.  

La început, în Evul Mediu timpuriu, în protocolul iniţial, se întâlnea semnul 
crucii ca invocaţie divină simbolică, cu care începea de regulă documentul, sau litera J, 
iniţiala de la Jesus.  

A doua formulă din protocolul iniţial o reprezintă intitulaţia (intitulatio), care 
variază şi ea în funcţie de natura documentului, de epocă, de rangul persoanei emitente 
şi titlurile deţinute sau pretinse de aceasta. Numele emitentului putea fi precedat de 
pronumele personal ego sau mai adesea de nos (pluralul majestăţii). În documentele 
provenite din cancelariile regale, în cele ale suveranilor poate fi întâlnită şi formula 
devoţiunii – dei gratia (din mila lui Dumnezeu), sau divina favente clementia (cu 
ajutorul dumnezeieştii îndurări), urmează apoi titlul emitentului (rex, vaivoda, 
princeps, imperator), posesiunile asupra cărora îşi extinde autoritatea, demnităţile şi 
titlurile pe care le-a avut emitentul.  

Intitulaţia însumează, aşadar, numele emitentului, formula devoţiunii (când 
este cazul), titlul şi calitatea din care decurge dreptul de a da, de a emite acte, posesiuni 
de sub autoritatea sa, titluri şi demnităţi. Prezenţa şi ordinea acestor elemente 
componente ale intitulaţiei nu sunt nici întâmplătoare şi nici lipsite de importanţă.  

Pronumele ego şi nos sunt folosite la începutul intitulaţiei pentru a 
individualiza şi mai bine persoana emitentului, pentru a sublinia faptul că dispune de 
autoritatea necesară pentru a emite acte el însuşi, fără intermedierea altei autorităţi.  

Adresa, următoarea formulă a protocolului iniţial este o replică a intitulaţiei, 
cuprinzând numele şi titlul destinatarului. Adresa poate fi nominală sau generală, 
forma ei fiind diferită, în funcţie de natura actului, în funcţie de raporturile ierarhice 
existente între emitent şi destinatar.  

Adresa generală o întâlnim mai ales în privilegii, în acte oficiale şi solemne 
emanate din Cancelaria princiară, în general în acte în care emitentul (regele, 
principele) se adresează tuturor celor care vor lua cunoştiinţă despre cele cuprinse în 
actul emis. În aceste situaţii cele cuprinse în act privesc nu o persoană anume, ci largi 
comunităţi şi categorii de destinatari.  

De multe ori adresa poate lipsi, fiind, de regulă, înlocuită cu formula 
notificaţiei: memoriae commendamus sau cu o formulă ce cuprinde şi notificaţia şi 
adresa generală.  
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În documentele bilingve latino-maghiare, formula salutaţiei, de obicei în 
variante simple cuprinde formule variate, în funcţie de poziţia socială a emitentului sau 
de legăturile dintre emitent şi destinatar, care pot fi unele de egalitate în ce priveşte 
rangul deţinut, de subordonare, de amiciţie sau de superioritate.  

În actele emise de principii Transilvaniei găsim, aproape fără excepţie, înaintea 
protocolului final, formula sancţiunii cuprinsă în clausa prohibitivă, prin care se 
interzice încălcarea dispoziţiei din act, în clausa rezervativă sau cominatorie (mai rar 
folosite).  

Formula cel mai frecvent folosită pentru clausa prohibitivă este Secus non 
facturi (altfel să nu faceţi) sau unele variante, dar fără deosebiri în formulare.  

Protocolul final începe, de regulă, cu data, care indică locul şi timpul întocmirii 
actului. În unele categorii de acte, cum ar fi procese-verbale, acte notariale, data o 
putem găsi şi în protocolul iniţial, iar în acte judiciare sau ale locurilor de adeverire 
data sau elemente ale datei le întâlnim înglobate în text sau în combinaţie cu alte 
formule.  

Deşi formula datei nu este amplă, importanţa ei este cu totul deosebită, atât din 
punct de vedere diplomatic, cât, mai ales, din punct de vedere istoric, deoarece un 
document nedatat sau căruia nu i se poate stabili data, nu poate fi folosit ca izvor.  

Formula datei este destul de variată şi începe în majoritatea cazurilor cu: 
datum, sau în unele cazuri cu datae, datis, datis praesentibus (fiind date cele de faţă), 
factum, actum, datum et actum (întocmit, dat şi întocmit) datum per manus…(dat de 
mână…) etc. În unele cazuri aceste menţiuni lipsesc. Elementele datei sunt topografice 
şi cronologice, dar pot lipsi, unele sau altele.  

În documentele bilingve latino-maghiare din secolele XVI-XVII întâlnim 
moduri diferite de exprimare a datei, ca parte a protocolului final, în funcţie de natura 
documentului, de perioada în care a fost emis şi de nivelul de instruire, de pregătire a 
celui care l-a redactat. Formula datării, tinde, oricum, spre simplificare, ajungând să fie 
exprimată în forma pe care o folosim şi noi astăzi.  

Următoarea formulă a protocolului final este aprecaţia, care exprimă satisfacţia 
sau o mulţumire adusă Domnului pentru împlinirea cu bine a redactării actului. În 
documentele noastre este mai rar întâlnită.  

Urarea finală este o formulă scurtă prin care se exprimă, de obicei, o urare de 
sănătate, fiind folosită destul de des, începând cu secolul al XVI-lea, fie că este 
formulată în latină, fie în maghiară. O găsim plasată, de regulă, înainte de dată, mai 
ales dacă nu este redactată în latină.  

Subscripţia este ultima parte constitutivă a protocolului final, prin care se 
înţeleg semnele grafice şi formule de întărire sau menţionarea persoanelor ce adeveresc 
autenticitatea documentului, ori participă la întocmirea lui: emitent, cancelar, notar, 
martori etc., după care, de regulă, urmează prescurtarea pentru manu propria (m.p.), 
realizată în forme variate proprii.  

Ordinea formulelor din protocolul final este puţin diferită faţă de cea existentă 
în mod obişnuit, în sensul că urarea finală apare aproape întotdeauna, înaintea datei, iar 



 19 

data şi subscripţia încheie actul respectiv. Dacă protocolul iniţial este, în general, 
redactat iniţial în limba latină, iar când acesta lipseşte nu găsim (decât rar) o traducere 
în limba maghiară a formulelor protocolului iniţial, în protocolul final formulele 
componente sunt redactate fie în limba latină, fie întâlnim echivalentele acestora 
traduse în limba maghiară. Diferenţele care există în folosirea unor formule latine sau a 
traducerilor acestora, în modalităţile de exprimare a datei, se datorează perioadei în 
care au fost emise documentele respective, genurilor de acte cărora le aparţin, forurilor 
emitente etc.  

Formulele diplomatice folosite în documentele bilingve latino-maghiare sunt 
variate, în funcţie de instituţia care le-a emis, de rangul social al destinatarului, de 
natura actului, categoria căreia îi aparţine. Actele oficiale, diplomele de înnobilare, 
scrisorile privilegiale vor uzita formule solemne dezvoltate redactate în limba latină, în 
general, pentru a se sublinia solemnitatea acestora. Scrisorile, mandatele, informările 
etc. vor folosi limba latină, mai ales în protocolul iniţial şi cel final, celelalte părţi fiind 
redactate în limba maghiară, chiar dacă textul este uneori presărat cu expresii latine, 
cuvintele latineşti conţinând deseori sufixe proprii limbii maghiare.  

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, procesele şi neînţelegerile 
nu mai puteau fi soluţionate prin hotărâri verbale, astfel că pentru actele redactate, mai 
puţine la număr, erau folosiţi notari ocazionali (scribi, dieci). Dar activitatea scaunelor 
de judecată ia o amploare deosebită spre sfârşitul veacului al XVI-lea şi începutul celui 
de al XVII-lea, astfel încât este angajat permanent un notar care nu va mai fi schimbat 
cu ocazia alegerilor anuale de funcţionari. Primele date despre activitatea notarului 
scăunal arată că el avea sarcina de a conduce şi păstra protocoalele adunărilor generale 
şi ale scaunelor de judecată. Deprinderea de a folosi terminologia juridică exprimată 
prin variatele formule juridice latine, de a folosi limba latină cu prescurtările uzuale în 
epocă etc., dovedesc nivelul înalt de pregătire al acestor notari.  

Protocoalele reprezintă o categorie de acte complet diferită de cea a 
documentelor emise de cancelariile regale, princiare şi cu toate acestea redactările în 
limba latină sunt foarte numeroase, chiar dacă ele nu sunt de mare întindere. Practica 
scrierii de documente în limba latină şi-a exercitat influenţa şi asupra altor categorii de 
acte, respectiv asupra redactării protocoalelor.  

În limba latină apar consemnate aproape toate menţionările cronologice, data 
adunărilor scaunelor de judecată, depoziţiile martorilor etc. Formularea în latină a datei 
este foarte asemănătoare celei întâlnite în exemplificările noastre anterioare, folosindu-
se mai ales sistemul sărbătorilor din calendarul catolic. Formulele conţin prescurtări 
mult mai numeroase decât cele consemnate în practica scripturală a cancelariilor. 
Pentru sărbătoarea menţionată se foloseşte substantivul festum, cu precizările obişnuite 
date de prepoziţile in, ante, post, urmat de numele sărbătorii. Pentru zi este folosit 
substantivul feria, care desemnează ziua de săptămână, urmat de un numeral ordinal 
sau substantivele sabbatum, Dominica pentru respectivele zile. Pentru an este folosit 
ablativul anno, urmat de cifra arabă care exprimă anul.  
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Textele redactate în maghiară sunt presărate cu expresii latine, nelipsind nici 
cuvinte latineşti cu sufixe, terminaţii în limba maghiară.  

Anno 1594 in fe. St. Vincentii. Mielhogj vgj vagion hogj eodem die volt az 
revocatio de az peresnek azon nap megh nem jzentek, ergo teczett, hogj cum onere 
marcarum 3 revocallia.  

De remarcat faptul că anno nu este urmat de Domini, ci doar de cifra arabă 
care exprimă anul, iar ziua este exprimată prin sărbătoarea Sf. Vincenţiu: in festo sancti 
Vincentii, cu prescurtările uzitate în epocă.  

În text apar şi termeni, formulări în latină: eodem die, deşi în rândul următor 
întâlnim forma maghiară azon nap, iar amenda este exprimată în latină: cum onere 
marcarum 3 (cu o amendă de trei mărci), urmată de revocallia.  

1594 (?) F. II. pr. a. fe. Circumcisionis Domini (Feria secunda proxima ante 
festum Circumcisionis Domini – lunea cea mai apropiată înainte de sărbătoarea 
circumciziunii Domnului).  

Sunt foarte frecvente formulările juridice de genul: Deliberatum in sede 
Domini [capitanei]. . . Orban Thamas appellat sedem iudiciariam illustrissimi 
principis (s-a hotărât în scaunul domnului căpitan. . . Orban Thamas face apel la 
scaunul de judecată al prealuminatului principe).  

Redactările în latină sunt uzitate şi atunci când este definită persoana 
martorului:  

. . . Matthias Literatus de Vdvarhelj, servitor Joannis Politoris (Matthias diac 
de Odorhei, slujbaş al lui Ioan Politor) 

. . . Emericus Theörek de Farkaslaka pedes pix. Serenissimi principis (Emeric 
Theörek din Lupeni, puşcaş al prealuminatului principe).  

. . . Georgius Hoggiai nobilis et vice iudex regius sedis Vdvarhelj, iuratus est 
fide mediante fassus et dicit . . . (Georgy Hoggiai, nobil şi vicejude regesc al scaunului 
Odorhei, a jurat mărturisind cu credinţă şi spune. . . ).  

Determinanţii din exemplele de mai sus sunt cele întâlnite şi în formulele de 
adresare sau ale intitulaţiei din documentele cancelariei, definind foarte exact, în 
termeni cunoscuţi şi folosiţi în practica scrierii, persoana la care se face referire în text. 
Fiecare dintre textele protocoalelor amintite conţine părţi, mai mari sau mai mici ca 
întindere, redactate în limba latină.  

Am dorit să menţionăm prin câteva exemple şi această categorie de acte, 
întrucât practica scrierii din oficiile juridice a determinat, printre altele, folosirea în 
scris a limbii materne şi în alte compartimente ale societăţii, în afara celui juridic. 
Expresiile latine au continuat să fie prezente şi în scrierile de mai târziu ca termeni 
juridici consacraţi sau ca semn al erudiţiei celui care le uzita.  

Aşa cum am menţionat anterior, documentele de arhivă din secolele XVI-XVII 
cuprind redactări bilingve latino-maghiare, latino-germane sau chiar trilingve. Pentru a 
putea înţelege şi valorifica informaţiile cuprinse în această categorie de documente este 
necesară realizarea unei traduceri pe măsură şi a textului latin, a fragmentelor, a 
expresiilor latine cuprinse în textul maghiar. În cele mai multe cazuri redactările în 
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latină le găsim în protocolul iniţial şi în cel final al documentului, dar de multe ori, în 
funcţie de caracterul şi categoria actului, găsim fragmente, expresii şi în cuprinsul 
documentului, ceea ce ne-a sugerat ideea întocmirii unui glosar care să cuprindă 
termeni şi expresii latine întâlnite în documentele bilingve latino-maghiare. Traducerea 
în maghiară şi română, explicaţiile oferite permit cercetătorilor, maghiari sau români, 
să beneficieze de o înţelegere completă a documentului, putând valorifica informaţiile 
cuprinse în el. O bună înţelegere a textului permite şi abordări diferite în vederea 
interpretării documentului, anume: din punct de vedere documentar-istoric, lingvistic, 
al istoriei limbii maghiare, al culturii şi civilizaţiei acelei epoci din Transilvania. Pentru 
o abordare ştiinţifică a unor astfel de texte bilingve latino-maghiare este necesară 
cunoaşterea limbilor în care sunt scrise documentele, pentru a avea acces la 
informaţiile pe care le conţin. Este necesară, dar nu suficientă, deoarece la cunoaşterea 
limbilor maghiară şi latină mai trebuie adăugate cunoştinţe de paleografie latină, 
respectiv de istoria scrierii cu alfabet latin, de istora limbii maghiare, de istorie a 
spaţiului în care au fost create respectivele documente şi a oficiilor unde au fost emise. 
De asemenea, este nevoie de cunoaşterea sistemelor cronologice uzitate în Evul Mediu 
pentru a realiza echivalenţele cu sistemul cronologic folosit astăzi, iar în interpretarea 
textului trebuie să se ţină seama de factorii de cultură, de civilizaţie, care au influenţat 
sau determinat faptele consemnate în scris.  

Este necesar să fie luate în considerare toate acestea şi încă multe altele, pentru 
că mărturiile scrise care au ajuns până la noi reprezintă contextul general al epocii în 
care au fost create. De aici rezultă şi aspectul interdisciplinar în abordarea temei 
propuse.  

Începând, mai ales cu secolul al XVII-lea actele îşi leapădă încetul cu încetul 
veştmintele solemne şi oficiale oferite de limba latină, înlocuind-o în redactarea lor cu 
limba folosită în societatea vremii, la nivelul instituţiilor, comunităţilor, indivizilor.  

 

 

Zusammenfassung 

 

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Aufbau mittelalterlicher, lateinisch-
ungarischer Urkunden aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wobei man sich sich 
in erster Linie auf die lateinischen Formeln in dem Eingangs-und 
Schlussprotokoll konzentriert. Zwar kommen die lateinischen Formulierungen 
und Ausdrücke auch im Text oder Kontext der analysierten Urkunden vor, aber 
der bedeutendste lateinische Einfluss lässt sich beim Eingangs-und 
Schlussprotokoll feststellen . 
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DOCUMENTE DE BREASLĂ  
DIN COLECŢIA DE DOCUMENTE „GEORGE POTRA”  

DE LA DIRECŢIA ARHIVELOR NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE 
 

Ileana-Maria RATCU 
 
 
 

Am ales această temă, tocmai pentru că ne aflăm la o sesiune ştiinţifică 
dedicată memoriei Ecaterinei Anton, iar documentele de breaslă reprezintă una dintre 
direcţiile sale de cercetare, nu o dată prezentând comunicări pe această temă.  

Colecţia de documente „George Potra” păstrată la Arhivele Naţionale cuprinde 
un număr impresionant de documente în limba română, dar şi în multe limbi străine, 
precum germană, maghiară, latină, franceză, engleză, italiană, neerlandeză, turcă, 
ebraică, armeană. Toate aceste documente se găsesc în pachetul V al colecţiei, fiind 
denumite în inventarul arhivistic al colecţiei „documente străine”, denumire improprie, 
după părerea noastră, deoarece nu toate documentele pot fi considerate străine, de 
vreme ce unele au fost emise în spaţiul românesc. Documentele greceşti sunt cuprinse, 
de exemplu, în pachetul IV al colecţiei. Pachetul III conţine aşa-numitele manuscrise, 
dintre care câteva sunt şi în limba germană. Acestea sunt caiete de exerciţii pentru 
învăţarea limbii latine sau a limbii germane ale unor elevi de la începutul secolului al 
XIX-lea, un alt manuscris cuprinde descrierea în limba germană a sistemului chimic al 
lui Antoine Laurent de Lavoisier, dar şi două cărţi de pribegie ale unor calfe şi cu 
aceasta ajungem la tema comunicării de astăzi. Astfel, documentele care se referă la 
activitatea breslelor din Colecţia „George Potra” sunt trei: un document din anul 1681, 
care este o scrisoare de trecere dată de staroştii breslei unei calfe, şi cele două cărţi de 
pribegie ale unor calfe, deja aminitite. 

Deşi sunt emise în perioade de timp diferite şi unor persoane diferite şi deci 
aparent nu ar avea o legătură foarte strânsă, ele prezintă aspecte legate de modul în care 
calfele erau obligate să călătorească după ce-şi încheiau ucenicia. Această călătorie 
putea dura câţiva ani şi însemna nu numai aplicarea cunoştinţelor dobândite, dar şi 
acumularea de experienţă până la întoarcerea la breasla mamă, iar într-un anume sens 
era o călătorie iniţiatică. 

Primul document în ordine cronologică este cel emis în 1681, februarie 17, la 
Agnita, „târg regesc” din Transilvania la acea dată, de către staroştii breslei dogarilor 
din localitate, Michael Dietrich şi Georgius Wächter. Ei arată că Valentinus Dietrich, 
fiul legitim al lui Martin Dietrich, şi-a încheiat cei trei ani de ucenicie sub îndrumarea 
meşterului Johann Binder, învăţând meşteşugul dogăriei, drept pentru care îi este 
eliberată această scrisoare de trecere, pentru a obţine de lucru şi sprijin de la alte bresle 
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ale dogarilor din diferite oraşe ale Transilvaniei, dar şi peste graniţă. Tocmai de aceea 
este făcută şi o scurtă caracterizare a calfei Valentinus Dietrich, care a fost pe parcursul 
celor trei ani cinstit, conştiincios, harnic şi politicos faţă de toţi meşterii şi de celelalte 
calfe. Astfel, documentul nu este doar o simplă scrisoare de trecere, ci este şi o 
scrisoare de recomandare în faţă altor meşteri dogari. Important este că acest serviciu 
implica o anume reciprocitate, în sensul că meşterii dogari din Agnita oricând ar fi 
sprijinit o calfă din alt oraş: „Îl recomandăm prin urmare pe acest Valentinus Dietrich 
cinstiţilor meşteri şi calfe, rugându-i cu putere să-l primiţi între voi şi să-l sprijiniţi 
dându-i de lucru, ceea ce dacă se va întâmpla, şi nu avem nicio îndoială ca aşa va fi, vă 
promitem, cinstiţi şi luminaţi fraţi de breaslă, cu toată sinceritatea, că nici noi nu ne 
vom opri de la asemenea bune fapte”. 

Interesant este că acest obicei al pribegiei se menţine secole de-a rândul, astfel 
că în 1820 se elibera o carte de pribegie calfei Johan Wajersky din Montana Mică de 
către staroştii breslei tâmplarilor din Viena Benedikt Hartmann şi Martin Braun. Din 
această carte de pribegie aflăm următoarele informaţii: vârsta calfei de 21 de ani, 
descrierea sa fizică (faţă ovală, nas gros, ochi albaştri, păr blond, de înălţime mică şi 
fără semne particulare). Cartea conţinea 64 de pagini în octavo, sau 32 de foi paginate 
şi a fost realizată cu aprobarea cezaro-crăiască în data de 24 octombrie 1821; cartea de 
pribegie este înregistrată pentru prima dată în 1824 când probabil calfa îşi încetează 
şcolarizarea. În privinţa dimensiunilor cărţii de pribegie, lungimea este de 17, 5 cm, iar 
lăţimea de 11 cm. 

 
Cartea de pribegie conţine şi opt paragrafe cu instrucţiunile care trebuiau 

respectate atât de calfă cât şi de meşterii la care urma să lucreze, după cum urmează: 
1. Fiecare calfă trebuia să alăture cărţii de pribegie şi un paşaport emis de 

autorităţile regiunii din care provenea, neavând dreptul să treacă anumite 
graniţe; 

2. Calfa era obligată să se prezinte cu paşaportul şi cartea de pribegie la 
autorităţile oraşului sau districtului, unde dorea să obţină de lucru, cerând 
dreptul de şedere aici; 

3. Să se îndrepte spre adăpostul indicat de autorităţi, să se cazeze numai 
acolo, să fie liniştit, să aibă o comportare decentă şi să respecte obligaţiile 
breslei sale; 

4. Să evite statul degeabă şi să-şi caute cu râvnă de lucru, să fie strângător cu 
câştigurile dobândite din munca sa, pentru ca în cazul unei pauze mai lungi 
de lucru să poată trăi din economiile sale şi să nu cerşească, fapt cu totul 
interzis; 

5. Calfa trebuia să ceară starostelui breslei să treacă în cartea de pribegie felul 
în care a servit, după terminarea lucrului. Se menţionează că această carte 
de pribegie este un act public, iar falsificarea acesteia cu orice intenţie 
constituie un delict conform ordinului circular din 7 iunie 1819 şi este 
pedepsită după paragrafele 178 şi 181 din Codul penal; 
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6. Pentru că acest document era singurul credibil despre comportarea şi 
meritele unei calfe, aceasta trebuia bine păstrată şi în niciun caz pierdută. 
Dacă totuşi se petrecea pierderea, calfa trebuiea să anunţe aceasta şi să 
solicite eliberarea unui duplicat; 

7. Calfei îi era interzis să participe la jocuri de noroc, ceea ce oricum era 
interzis prin lege, să nu ia parte la abuzuri şi alte excese în cadrul 
meşteşugului; 

8. Calfelor li se intezicea fumatul în atelier. 
 

Deosebit de interesante sunt apoi informaţiile care indică traseul calfei: pleacă 
de la Viena, trece prin Bratislava în 1828 unde rămâne 15 săptămâni, lucrând la 
meşterul Pitter Petrick, precum şi la domnul Dorner; ajunge în Ungaria la Pesta, Buda, 
apoi în Transilvania la Baja, Vrabia, Timişoara, Sibiu, Lipova, Alba-Iulia. Apare apoi o 
viză anulată, după care pleacă la Iaşi prin consulatul prusac, ajungând la Bucureşti. 
Trece apoi prin Buzău către Galaţi, întorcându-se în cele din urmă la Bucureşti, unde 
stă între 6 şi 18 iulie 1839, aici oprindu-se informaţiile. 

Sub aceeaşi formă se prezintă şi a doua carte de pribgie, eliberată la Szeged. 
Cotor de piele, 40 de file, din care 25 scrise, manuscris atacat de carii. Apar 
instrucţiunile pentru calfe, de data aceasta în limba maghiară, sunt indicate 
semnalmentele posesorului Teodor Kutzian, născut la Berlin, de 25 de ani, necăsătorit, 
de confesiune evanghelică, ochi albaştri, nasul lat, gura la fel, deasupra ochiului stâng 
o cicatrice, de profesie croitor. Calfa este înregistrată prima dată în 1835 la Presov, în 
Slovacia de astăzi, trece apoi în ajunge în Galiţia, se întoarce la Baden. În cele din 
urmă ajunge în Bucovina, la Suceava şi în Ţara Românească, la Bucureşti.  

Aceste cărţi de pribegie sunt interesante şi pentru că fiecare înregistrare este 
însoţită de sigilii aplicate în ceară roşie sau timbrate cu însemne ale breslelor sau 
localităţilor de provenienţă, vize de trecere, ştampile, acestea oferind şi din acest punct 
de vedere material interesant cercetătorilor. Limbile utilizate diferă de la o regiune la 
altă, germana alternând cu maghiara, chiar şi latina, iar pentru perioada petrecută în 
spaţiul românesc apare limba română, folosindu-se scrierea cu caractere chirilice. 

Documentele din Colecţia „George Potra”, prezentate aici reprezintă un 
material aprte, inedit şi demn de a fi cercetat mai în amănunţime de cei interesaţi de 
fenomenul breslelor în spaţiul central-european. 

 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Der Beitrag stellt drei Zunftschriftstücke aus der Sammlung „George 

Potra” vor, die im Historischen Nationalarchiv Bukarest aufbewahrt ist: eine 
Urkunde aus dem Jahr 1681, in Agnetheln, Siebenbürgen, ausgestellt, die eine 
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Empfehlung und gleichzeitig einein Geleitbrief für einen Gesellen darstellt und 
zwei Wanderbücher eines Tischlergesellen bzw. eines Schneidergesellen aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
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NORME INTERNAŢIONALE DE DESCRIERE A SIGILIILOR 
(PROIECT) 

 
Laurenţiu Ştefan SZEMKOVICS 

 
 
 

Pe baza normei generale internaţionale de descriere arhivistică ISAD(G), 
membrii Comitetului Internaţional de Sigilografie din cadrul Consiliului Internaţional 
al Arhivelor au trecut în 2002 la Ludwigsburg (Germania), 2003 la Kew (Regatul 
Unit), 2004 la Viena (Austria) şi 2005 la Praga (Cehia) la elaborarea şi dezbaterea unor 
noi norme internaţionale de descriere a sigiliilor1. Această acţiune a fost posibilă 
întrucât ISAD(G) prevede şi stabilirea de instrucţiuni complementare pentru a preciza 
aplicarea sa la documentele speciale cum ar fi sigiliile, în relaţie cu normele 
internaţionale de descriere a sigiliilor deja existente, ori cu recomandările sau 
regulamentele în domeniul sfragistic.  

Obiectivul lucrărilor a fost de a aplica ISAD(G) la descrierea sigiliilor, ţinând 
cont de dubla necesitate de a ataşa descrierea sigiliului la cea a documentului pe care el 
este poziţionat, precum şi de a lega descrierile stabilite la niveluri diferite de caracter 
general pentru colecţiile de sigilii, de matrice şi de mulaje, de caracter individualizat 
pentru piese.  

Descrierea colecţiilor de sigilii este făcută şi pentru grija de conservare şi ar 
trebui să fie urmată de restaurarea şi de recondiţionarea pieselor sigilate. 

Informaţiile actualizate privind descrierea fizică şi starea de conservare 
materială a colecţiilor de sigilii trebuie să fie introduse în bănci de date, în vederea 
realizării de interfeţe de consultare care ar permite interogarea descrierilor şi accesul la 
reprezentările numerice ale sigiliului.  

S-au propus, în principal, întocmirea a două modele de fişe: a) o fişă aplicând 
ISAD(G) la descrierea sigiliilor din colecţii, serii, piese (sigilii detaşate, mulaje, 
matrice) sau părţi de piese (sigilii încă fixate pe documente); b) o fişă aplicând 
ISAD(G) la descrierea documentelor pe care sunt aplicate sigiliile (acest exemplu 
permite aprecierea modului în care informaţiile relative la sigilare sunt menţionate).  

Fişa ISAD(G) pentru descrierea sigiliilor: colecţii, serii, piese (sigilii detaşate, 
mulaje, matrice) sau părţi de piese (sigilii atârnate). 

 

                                                 
1 Mulţumim pe această cale doamnei Marie-Adelaïde Nielen, şefa Atelierului de Restaurare a Sigiliilor de 
la Arhivele Naţionale din Franţa, care a avut amabilitatea să ne transmită normele franceze de descriere a 
sigiliilor, care deja se aplică cu succes în această instituţie.  
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1. Zona de identificare  
În această zonă se înscriu elementele necesare pentru identificarea unităţii de 

descriere: natura, ţara, serviciul de arhive, cota, poziţia, faţa. 
NATURA 
Se indică natura materială a obiectului descris cu lista semi-închisă2. 
ŢARA 
Se înscrie codul ţării în conformitate cu ultima versiune a normei ISO 3166 

„Coduri pentru reprezentarea numelor de ţări”3. 
SERVICIUL DE ARHIVE 
Sigla pentru Arhivele Naţionale este A.N. 
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale – D.A.N.I.C. 
Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale – D.M.B.A.N. 
Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale – numărul de înregistrare al 

judeţului din două cifre precedat de D.J.A.N. (ex. D.J.A.N. 01). 
Arhivele de instituţii sau întreprinderi – cu codul acestora dat pe plan naţional.  
COTA 
Să se indice cota documentului care poartă sigiliul şi orice alt element specific. 

Dacă sigiliul este detaşat, să se indice cota sa individuală. Pentru contra-sigiliu, să se 
urmărească numărul sigiliului de „bis” fără să se indice numărul total de sigilii, să fie 
simplu: 1 bis. Să se distingă cota reală a sigiliului de o eventuală cotă virtuală4. 

POZIŢIA 
Să se dea numărul de ordine al sigiliului sub formă de fracţie, în care cele două 

numere sunt separate de o linie oblică; primul corespunde sigiliului din notiţă, al doilea 
indică numărul total de sigilii ale documentului. Pentru un contra-sigiliu nu este 
necesar ca să se specifice acest element. Să se indice numărul de ordine al sigiliului de 
sus în jos şi de la stânga la dreapta, dacă documentul este sigilat pe marginile laterale, 
sau simplu de la stânga la dreapta5. Să se indice exclusiv numărul de sigilii rămase 
după numărare6. 

FAŢA 
Să se definească partea care poartă tipul imprimat, ori pentru un sigiliu bifaţă, 

partea cu sigilantul, precizând: avers, revers. Să se precizeze dacă sigiliul are doar 
avers7. 

TITLUL 

                                                 
2 Lista semi-închisă: amprentă, matrice, mulaj, tipar.  
3 În conformitate cu normele internaţionale, codul României este ROM. 
4 De exemplu numărul într-o bază de date.  
5 Exemplu: 1/3 semnifică faptul că sigiliul din prezenta notiţă este primul dintr-o serie de trei, 2/5 
presupune că sigiliul descris este al doilea din cinci etc. 
6 Exemplu: pentru un document sigilat la origine cu cinci sigilii şi din care nu au rămas decât trei, să se 
indice, dacă s-a descris primul rămas, 1/3 şi nu 1/5.  
7 Exemplu: amprenta ROM D.J.A.N. 06 2/2 (numărul sigiliului: 212). 
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Să se indice titlul din unitatea de descriere, când este vorba de o colecţie, de o 
serie organică, de o piesă (sigiliu detaşat, mulaj, matrice) sau de o parte din piesă 
(sigiliu atârnat). Pentru ultimele două, să se introducă numele sigilantului8, funcţia sa 
cu privire la act, ca şi categoria juridică a sigiliului9 cu lista semi-închisă10. 

DATE 
Să se dea data unităţii de descriere sub forma cea mai lămuritoare cu nivelul de 

descriere. 
Pentru colecţie sau serie, să se dea datele de început şi de sfârşit şi să se 

precizeze natura datelor indicate11. 
Pentru un sigiliu atârnat, să se dea data actului12 şi datele de utilizare a 

matricei. 
Pentru un sigiliu atârnat de un document nedatat, un sigiliu detaşat de origine 

necunoscută sau o matrice, să se dea o dată aproximativă. 
Datele să fie prezentate în noul stil, iar datele aproximative să fie între 

paranteze pătrate.  
NIVEL DE DESCRIERE 
Să se dea nivelul de ordonare la care se situează unitatea de descriere13. 
IMPORTANŢA MATERIALĂ ŞI SUPORT 
Pentru o piesă sau o parte din piesă, să se indice materialul, forma generală, 

forma externă, culoarea, dimensiunile, modul de aplicare şi natura legăturilor, 
greutatea, modul de gravare, numele gravorului, modul de apucare şi de suspensie. Să 
se prezinte aceste informaţii sub formă de text redactat sau sub formă structurată în 
ordinea elementelor de mai jos.  

Importanţa materială (pentru un fond sau o colecţie)   
Să se precizeze numărul unităţilor materiale sau volumul unui fond sau unei 

colecţii.  

                                                 
8 Autoritatea sau persoana fizică sau morală cu numele cu care matricea este imprimată şi poartă mărcile 
distinctive. Posesorul sigiliului să se distingă de sigilator sau de păstrătorul de sigiliu, ca şi de beneficiarul 
unui sigiliu de împrumut (Vocabulaire international de la sigillographie, Roma, 1990, p. 9).  
9 „Natura juridică a sigiliului este calificarea sa, precum şi valoarea sa pentru a da autenticitate 
conţinutului actului, ţinând cont de dreptul în vigoare” (Vocabulaire international de la sigillographie, 
Roma, 1990, p. 26).  
10 Lista semi-închisă: contra-sigiliu, marele sigiliu, micul sigiliu, sigiliul de cauze, sigiliul de contracte, 
sigiliul de atestare, sigiliul mijlociu, sigiliul ordonat (hirotonisit), sigiliu plasat în contra-sigiliu. Exemple: 
Colecţia Peceţi I (Colecţia de mulaje); sigiliul lui Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (piesă sau parte din 
piesă); sigiliul oraşului Baia-Mare (piesă sau parte din piesă).  
11 Exemplu: data de constituire a unei colecţii de mulaje şi data de realizare a mulajelor.  
12 În ordine, milesimul, luna şi ziua şi să se precizeze locul sigilării dacă este cunoscut.  
13 Exemple: Colecţia (de mulaje): 
           Serie organică. 
           Piesă (matrice, mulaj, sigiliu detaşat). 
           Parte de piesă (sigiliu atârnat). 
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Materialul  
Să se indice materialul din care este confecţionată amprenta, cu lista semi-

închisă stabilită după Vocabulaire international de la sigillographie: ceară, aur, argint, 
plumb, alt material.  

De asemenea, să se folosească acest element pentru mulajele (elastomer, ghips 
ş.a.), matricele şi falsele matrice.  

Culoarea 
Să se raporteze culoarea actuală a amprentei adaptând fără altă precizare de 

nuanţă culorile vizuale: ceara virgină sau naturală, bicoloră, albă, brună, galbenă, roşie, 
verde, neagră, altă culoare14. Să se menţioneze eventualele alterări în starea de 
conservare.  

Forma 
Să se indice forma pentru o amprentă, figura care conturează bordul matricei 

cu lista semi-închisă stabilită după Vocabulaire international de la sigillographie: 
rotundă, ovală, poligonală, polilobată. Să se precizeze existenţa marginilor produse de 
un excedent de ceară, cu următoarea listă semi-închisă: margine, căuş, cutie15.  

Forma externă (facultativ) 
Să se dea forma externă a unei matrice (dacă este cunoscută)16. 
Dimensiuni 
Să se dea dimensiunile liniei lăsate de marginea matricei sau, în lipsă, de filetul 

exterior.  
Să se indice măsurile în milimetri (mm).  
Pentru un sigiliu rotund, să se dea diametrul.  
Pentru un sigiliu de formă diferită, să se precizeze succesiv înălţimea şi apoi 

lăţimea.  
Pentru sigiliile în căuş, să se dea măsura sigiliului şi apoi cea a căuşului.  
Dacă amprenta este intactă, să se indice rezultatul în felul următor: 80 mm.  
Dacă amprenta este deteriorată şi dacă dimensiunea exactă a sigiliului poate fi 

determinată, să se indice între paranteze pătrate17. 
Dacă amprenta este parţială şi dimensiunea de origine necunoscută, să se 

indice dimensiunile fragmentului între paranteze18. 
Modul de aplicare şi natura legăturilor (facultativ) 
Să se indice, sub formă de text liber:  

                                                 
14 Exemple: sigiliu din ceară roşie în căuş din ceară galbenă; sigiliu din ceară verde cu contra-sigiliu din 
ceară verde. 
15 Exemple: sigiliu rotund cu margine; sigiliu rotund în căuş; sigiliu rotund în cutie.  
16 Lista semi-închisă: inel sigilar (dacă este în incizie sau în excizie), monedă, fier de sigilat sau fier de 
aplicat sigiliu pe un act, matrice compusă, matrice conică sau piramidală, matrice împărţită, matrice dublă, 
matrice cu mâner, matrice plată, matrice bifaţă, matrice trifaţă, cleşte de sigilat, presă de sigilat, timbru, 
timbru fix, timbru mobil.  
17 Exemplu: sigiliul octogonal [37 x 25 mm]. 
18 Exemplu: „fragment neregulat (32 x 26 mm) de sigiliu rotund”. 
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− modul de aplicare propriu-zis: atârnat, aurit (legat, placat);  
− tipul de legătură: sforicică, şnur, dublă coadă, cordon, curea, noduri, 

panglică;  
− materialul întrebuinţat la confecţionarea legăturii: cânepă, piele, pergament, 

mătase sau alt material textil;  
− culoarea legăturii.  
Greutatea  
Să se dea greutatea unei matrice (în grame).  
Modul de gravare 
Să se indice modul de gravare a unei matrice: incizie, excizie.  
Numele gravorului (facultativ pentru o matrice) 
Să se menţioneze numele gravorului unei matrice dacă este cunoscut sau dacă 

un detaliu de pe matrice permite identificarea sa.  
Modul de apucare şi de suspensie (pentru o matrice) 
Să se descrie, pentru o matrice, partea care o prelungeşte fie în planul acesteia, 

dacă e vorba de o matrice plată, fie vertical în cazul unei matrice conice, ca să o 
suspende, pentru a fi apucată şi aplicată mai comod pe materialul destinat să primească 
amprenta19. 

 
2. Zona contextului 
NUMELE PRODUCĂTORULUI 
Să se dea numele persoanei fizice sau morale care a produs unitatea de 

descriere, după o normă standardizată, în conformitate cu uzajurile naţionale sau 
internaţionale. 

Categoria de sigilant (pentru un sigiliu atârnat sau detaşat, un mulaj sau o 
matrice).  

Să se dea categoria de sigilant. 
NOTIŢĂ BIOGRAFICĂ SAU INSTITUŢIONALĂ (facultativ) 
Să se dea orice informaţie importantă asupra originii, evoluţiei şi funcţiei 

organismului sau asupra vieţii şi activităţii individului care a produs unitatea de 
descriere. 

Dacă anumite informaţii suplimentare figurează într-un izvor publicat, să se 
dea acest izvor.  

 
3. Zona conţinutului şi a structurii 
Tip 
Să se indice tipul care reiese din imaginea figurată pe sigiliu şi care permite a-l 

caracteriza20.  
Descrierea  

                                                 
19 Lista semi-închisă: inel, muchie, mâner, cleşte.  
20 Exemple: sigiliu de maiestate, sigiliu pedestru armoriat, sigiliu ecvestru.  
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Să se descrie sub formă de text liber şi cât mai precis posibil imaginea 
reprezentată în sigiliu. Să se menţioneze prezenţa în câmp a inscripţiilor, altele decât 
legenda.  

Legenda şi bordura  
Să se restituie legenda după normele descrise în Vocabulaire international de 

la sigillographie, (p. 27). Să se descrie de asemenea bordura.  
Alte mărci materiale 
 
Să se semnaleze prezenţa urmelor de degete sau de amprente de degete sau 

altceva, în general aplicate pe reversul sigiliului21. 
 
4. Zona condiţiilor de acces şi de utilizare 
CONDIŢII DE ACCES 
Să se indice dispoziţiile juridice, regulamentele interioare sau convenţii de 

orice natură care au consecinţe asupra accesului la unităţile de descriere, pentru 
nivelurile superioare de descriere (colecţii, serii) şi sigiliile detaşate.  

CONDIŢII DE REPRODUCERE (facultativ) 
Să se indice condiţiile de utilizare, de reproducere sau de publicare la toate 

nivelurile de descriere. Dacă ele sunt libere sau necunoscute, nu este necesar nici un 
enunţ.  

LIMBA 
Să se indice limba utilizată la legendă şi la celelalte inscripţii ale sigiliului.  
SCRIEREA (facultativ) 
Să se menţioneze orice alfabet sau scriere specială.  
CARACTERISTICI MATERIALE ŞI CONSTRÂNGERI TEHNICE 
Calitatea impresiunii 
Să se caracterizeze calitatea impresiunii.  
Starea de conservare 
Să se menţioneze forma (spart, complet, fragmentar) şi alteraţiile (schimbarea 

de culoare, deformaţie, cojit, desfăcut în foi, fisurat). Să se semnaleze eventualele 
restaurări.  

Sistem de protecţie (facultativ) 
Să se descrie sistemul de protecţie de origine sau posterior, cu ajutorul 

următoarei liste semi-închise: cutie metalică, de lemn, carton, hârtie, pergament, 
săculeţ pentru bule, săculeţ de stofă.  

Instrumente de cercetare (facultativ) 
Să se menţioneze toate instrumentele de cercetare relative la unitatea de 

descriere.  
 
5. Zona de izvoare complementare 

                                                 
21 Exemplu: amprente de degete şi două perforaţii în ceară pe revers.  
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EXISTENŢA ŞI LOCUL DE CONSERVARE A ORIGINALELOR 
(facultativ) 

Să nu se informeze despre acest element în cazul descrierii unei amprente şi a 
unei matrice sigilare.  

Fişa de descriere a unui mulaj: să se indice existenţa şi locul de conservare a 
amprentei originale care a servit la mulaj; dacă amprenta originală a dispărut, să se 
menţioneze acest fapt. 

Fişa de descriere a unei matrice false: să se indice existenţa şi locul de 
conservare a amprentei originale care ar fi servit eventual la supramulaj.  

BIBLIOGRAFIE (facultativ) 
Să se citeze principalele publicaţii care utilizează sau studiază unitatea de 

descriere. Să se dea referinţele sub formă de notiţe bibliografice prescurtate, în 
conformitate cu norma ISO 69022.  

 
6. Zona notelor (facultativ) 
Să se dea informaţii speciale sau importante care nu au fost menţionate în alte 

zone.  
 
7. Zona de control al descrierii 
Să se indice numele redactorului fişei, sursele consultate în cazul descrierii 

unei matrice sau unei amprente originale23. Să se indice regulile urmate pentru 
descrierea obiectului ca şi datele de punere la zi a descrierii.  

Considerăm că Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/199624, precum şi Normele 
Tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale25, care conţin referiri 
succinte numai pentru descrierea colecţiei de matrice sigilare, trebuie să fie modificate 
în raport cu aceste noi norme internaţionale de descriere a sigiliilor care să fie 
implementate şi la colecţiile şi fondurile deţinute în ţara noastră de Arhivele Naţionale 
sau alte arhive publice ori private.  

 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 

Die Mitglieder des Internationalen Komitees für Siegelkunde haben 2002 
in Ludwigsburg (Deutschland), 2003 in Kew (Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland), 2004 in Wien und 2005 in Prag im Rahmen 

                                                 
22 Această normă se regăseşte şi în Bibliografia Istorică Românească editată de Academia Română.  
23 Exemplu: Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, colecţia Peceţi I. 
24 Vezi anexa nr. 7 – Inventar al colecţiei de matrice sigilare.  
25 Inventarierea matricelor sigilare, p. 27-28, 100-101.  



 33 

des Internationalen Archivrates neue internationale Beschreibungsnormen der 
Siegel aufgestellt und debattiert. Der allgemeine internationale Standard zur 
Archivbeschreibung ISAD(G) sieht zusätzliche Vorschriften zur Beschreibung 
der speziellen Urkunden - wie die Siegel - im Zusammenhang mit den 
bestehenden Normen vor. Das Ziel der Arbeiten war den allgemeinen 
internationalen Standard auf die Beschreibung der Siegel anzuwenden, indem 
man einerseits das Siegel im Zusammenhang mit der Urkunde beschreibt und 
andererseits unterschiedliche Beschreibungsniveaus für die Siegelsammlungen 
und für die einzelnen Stücke vorstellt. Der Beitrag konzentriert sich auf die 
Präsentierung der neu festgelegten Beschreibungskriterien der Siegel. 
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AUTENTICITATE NOTARIALĂ, AUTENTICITATE ISTORICĂ, 
AUTENTICITATE ARHIVISTICĂ 

 
Bogdan-Florin POPOVICI 

Monica CINCU 

 

 

Se spune adesea că respectul faţă de document este un semn de civilizaţie; că o 
societate modernă este societatea care privilegiază înscrisul în dauna „dreptului oral”, o 
societate în care „cine are carte, are parte”. Din acest motiv, atunci când istoria a fost 
scrisă greşit sau când pur şi simplu a fost scrisă într-ul fel şi trebuie rescrisă, atunci 
când din funcţionarii sau notarii de odinioară nu mai rămâne decât urma activităţii lor, 
adică un teanc de hârtii, atunci arhiviştii intră în scenă şi li se cere să producă dovezile 
despre ce şi cum a fost, pentru a scrie corect sau a rescrie trecutul, pentru a îndrepta 
erori.  

În ciuda unei prejudecăţi auto-compătimitoare a arhiviştilor români, toate 
Arhivele de stat din ţări cu foste regimuri totalitare, dictatoriale, nedemocratice au fost 
afectate masiv de cererea de a produce dovezi despre fapte trecute. Sfârşitul de secol 
XX a adus cu sine un triumf fără precedent al democraţiei şi al statului de drept, fapt 
care a urcat în prim-plan în toate aceste ţări rolul arhivelor ca sursă autentică şi 
credibilă de dovezi pentru reconstituirea unor fapte trecute, reprezentând încălcări ale 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, fapte pentru care astăzi sunt 
acordate măsuri reparatorii.  

Problema care se ridică şi căreia îi dedicăm acest material, este că documentul, 
în sine, poate servi oricărei cauze, după cum ştie orice istoric. În sfera reconstituirii 
drepturilor însă, Arhivele se prezintă ca un serviciu asumat imparţial, care se limitează 
la a livra celor în drept copii/certificate după documente, oferindu-le informaţiile 
necesare pentru a restabili fapte trecute şi drepturi prezente. Adică, arhivele ajută la 
reconstituirea Adevărului. Este oare astfel? 

1. Câteva aspecte teoretice 
Fiind implicat în realizarea unor traduceri am constatat — lucru banal poate 

pentru specialişti, pentru filologii de profesie — că limba română este una profund 
polisemantică, furnizând o serie de cuvinte care au sensuri diferite în funcţie de cine le 
întrebuinţează (emiţător). S-ar putea spune, aşadar, că precizia termenilor nu este 
apanajul limbii române. La aceasta se adaugă lipsa de disciplină intelectuală a multor 
utilizatori ai limbii române, care folosesc termenii cu intenţia de sinonimie, când în 
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realitate aceştia au nuanţe şi întrebuinţări specifice. Sau, dimpotrivă, se inventează noi 
termeni care de fapt pot fi definiţi prin terminologia deja existentă. Un exemplu 
frecvent întâlnit (pentru a încerca să mă limitez la aspectele profesional-arhivistice) 
este inventarea de genuri documentare fără justificare. Se vorbeşte despre „nota-
raport”, „notă-referat”, fără ca cineva, undeva, să definească prin ce se deosebesc 
acestea de clasicele „raport” sau „referat”. Se spune în multe normative că „se 
întocmesc note de constatare sau procese verbale”, dar există serioase dificultăţi în a 
identifica diferenţa dintre ele; iar în cazul în care se identifică, aceste soluţii sunt 
particularizate, specifice, de multe ori incompatibile între diverse instituţii. Si nu mai 
insistăm pe obsesia „ataşamentului” la e-mail, când, de fapt, este vorba despre o banală 
„anexă” la o scrisoare electronică…  

Un astfel de caz este şi acela al termenului „autenticitate”. Pentru jurişti, 
autenticitatea sau forma autentică au semnificaţii precise, clar stabilite prin legislaţie. 
Pentru uzul comun însă, un fapt „autentic” presupune doar că s-a întâmplat în realitate. 
Pentru arhivişti şi paleografi, un document autentic se opune unui document fals, din 
perspectiva procedurii de întocmire. Pentru istorici, un document poate să nu reflecte 
cu autenticitate faptele, chiar dacă el este poate fi, din punct de vedere diplomatic, 
autentic… 
 

1.1. Faptul obiectiv şi „captura” lui 
Pentru a defini termenii cu care vom opera în continuare, să luăm un exemplu 

banal, un fapt oarecare petrecut şi o organizaţie implicată. Acel fapt este real, obiectiv, 
„autentic”. Pentru a păstra amintirea acestui fapt, organizaţia trebuie să se asigure că 
informaţia este transpusă („consemnată”) pe un suport care să asigure o durabilitate 
superioară memoriei umane. Fără a mai teoretiza foarte mult, considerăm acest suport 
hârtia; odată plasată informaţia pe un suport, a luat naştere documentul1.  

1.2. Veridicitatea 
Este evident însă faptul că această „consemnare” pe suport nu este decât o 

reflectare a faptului, real, obiectiv; ca urmare, agentul şi forma de comunicare joacă un 
rol important în realizarea „reflectării”.  

O descriere în scris a faptului implică atât capacitatea agentului uman de 
observaţie, cât şi talentul descriptiv al celui care realizează consemnarea2. În exemplul 
de mai sus, pentru a reduce intervenţia subiectivităţii agentului, organizaţia va lua 
măsuri de a recruta/pregăti personal capabil să observe faptul în caracteristicile sale, 

                                                 
1 În prezentul material, folosim termenii de document şi înscris ca sinonime, definibili drept o informaţie 
plasată pe un suport, fără ca între cele două componente să existe obligatoriu o legătură organică. Actul, 
spre deosebire de cei doi termeni anteriori, îl considerăm a fi un document creat, primit, şi păstrat cu scop 
probatoriu şi de informare, de către o organizaţie sau persoană, ca urmare a obligaţiilor legale şi a 
desfăşurării activităţii; în condiţiile Legii nr. 16/1996, care prevede înregistrarea oricăror documente 
intrate, ieşite sau întocmite pentru uz intern, un act este un document înregistrat.  
2 Trebuie precizat şi faptul că inserarea de menţiuni neconforme cu adevărul, omiterea unor date sau 
împrejurări care nu sunt conforme cu voinţa părţilor sunt considerate infracţiuni (fals intelectual). 
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cât mai obiectiv cu putinţă şi acest fapt va genera proceduri pentru a asigura 
consemnarea informaţiei în scris de o manieră cât mai impersonală şi obiectivă.  

Pentru a limita intervenţia subiectivă în captura informaţiilor despre un anume 
fapt, oamenii au inventat aparate „obiective”. Astfel, în loc de a consemna în scris, 
agentul uman poate fi exclus, iar rolul lui să fie luat de aparate aproape obiective. 
Aproape, deoarece subiectivismul uman este înlocuit de calitatea dispozitivelor tehnice 
de captură a imaginii.  

Indiferent de forma de consemnare a informaţiei referitoare la un anume fapt, 
gradul în care reflectarea acestuia este corectă, precisă şi lipsită de erori sau distorsiuni, 
prin omisiuni sau adăugiri se numeşte veridicitate3 şi este o caracteristică a 
conţinutului unui act/document.  
 

1.3. Crearea actelor. Autenticitate şi acte autentice 

O informaţie veridică reprodusă pe un suport duce la crearea unui document 
(înscris) de încredere4. Dar, această caracteristică nu este întotdeauna suficientă pentru 
scopurile în care poate fi folosit un document.  

De pildă, transpunerea în scris, cu exactitate, a unor amintiri personale 
generează un document de încredere. Dacă scopul final este relatarea acelor fapte, totul 
se opreşte aici, şi scopul este atins: memoriile (însemnările) unui om politic, de pildă, 
pot fi sursă de foarte interesante dezvăluiri, şi prin urmare acest tip de documente sunt 
importante pentru cercetare. În acest caz, pe lângă veridicitatea faptelor, importantă 
este „autenticitatea” documentelor, în sensul că acela care a scris să fie într-adevăr 
autorul respectivelor însemnări; este important deci ca textul să nu fie apocrif. 
Autenticitatea urmăreşte aşadar şi procesul obţinerii informaţiilor consemnate, nu doar 
acurateţea conţinutului.  

Dacă însă scopul întocmirii unui document este consemnarea de informaţii 
care să producă efecte juridice, situaţia este mai complexă. O copie identică după un 
act de identitate va fi considerat un fals, respectiv un act neautentic, chiar dacă el 
conţine informaţii veridice. Acest exemplu indică odată în plus faptul că autenticitatea 
nu este legată doar de informaţia cuprinsă, ci şi de procesul care l-a generat şi efectele 
juridice presupuse a le produce. 

Intrând puţin în analiză, faptele pot fi de natură non-juridică sau juridică. 
Astfel, o ştire prezentată la televizor cu scop de informare este un fapt non-juridic, 
deoarece nu reprezintă „evenimente sau fapte voluntare care determină naşterea, 
modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, respectiv a drepturilor şi obligaţiilor 
din conţinutul acestora”. Faptele juridice se pot împărţi în:  
                                                 
3 Pierce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, sub voce veracity.  
4 Conform ISO 15489, un „act de încredere este acela al cărui conţinut este o reprezentare integrală şi 
fidelă a tranzacţiilor, activităţilor sau faptelor pe care le atestă şi care poate fi temei în cursul tranzacţiilor 
sau activităţilor ulterioare. Documentele trebuie create la momentul tranzacţiei sau evenimentului la care 
se referă, sau imediat după aceea, de către persoane care au directă cunoştinţă despre fapte, sau de către 
dispozitive utilizate în mod obişnuit în cadrul activităţii pentru a desfăşura tranzacţia”. 
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a) evenimente sau împrejurări care se produc independent de voinţa omului şi 
cărora legea le atribuie efecte juridice (de exemplu naşterea, moartea etc.);  

b) fapte voluntare, care se pot împărţi în:  

b1) fapte săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice, dar 
acestea se realizează totuşi, întrucât ele sunt prevăzute de lege (de 
exemplu, faptele ilicite generează răspunderea juridică) şi  

b2) fapte voluntare săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice şi, 
în general, au caracter licit; ele poarta denumirea de acte juridice5”.  

Pentru a se constata existenţa lor, aceste fapte juridice trebuie probate, iar acest 
lucru se produce prin orice mijloc de probă. Doar prin înscrisuri (documente) se 
dovedesc însă numai actele6. În funcţie de puterea lor probatorie, înscrisurile se împart 
în autentice şi sub semnătură privată. Remarcăm aşadar din nou că, din punct de vedere 
juridic, autenticul nu se opune obligatoriu falsului de conţinut, ci vizează şi procesul 
care le-a generat.  

Înscrisurile autentice sunt, potrivit art. 1171 Cod civil, „acelea care s-au făcut 
cu solemnităţile prevăzute de lege, de un funcţionar public, care are drept de a 
funcţiona în locul unde actul s-a făcut”. Avantajul principal al înscrisurilor autentice 
este că acestea „beneficiază de o prezumţie de validitate care îl scuteşte pe cel ce le 
foloseşte ca mijloc de probă de altă dovadă, nu doar cu privire la conţinutul lor, ci şi 
referitor la persoanele care l-au semnat”7. „Deoarece aceste înscrisuri poartă semnătura 
şi sigiliul agentului instrumentator, el se bucura de o prezumţie de legalitate şi 
validitate şi ca urmare au deplină forţă probantă, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, până 
la înscrierea lui în fals”8. 

Înscrisurile sub semnătură privată sunt definite ca „orice mod de comunicare 
care păstrează înregistrată informaţia pe care o conţine şi care poate fi reprodusă într-o 
formă tangibilă şi care nu poate fi schimbată în mod unilateral”9 şi ce trebuie, evident, 
să poarte semnătura părţilor.  

Spre deosebire de înscrisul autentic, care se bucură de o prezumţie de 
validitate, fiindcă a fost întocmit de către o autoritate10, înscrisul sub semnătură privată 

                                                 
5 http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2667/Fapt_juridic  
6 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php 
7 http://facultate.regielive.ro/cursuri/drept/drept_notarial-38679.html  
8 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php  
9 Legea nr. 99/1999 art. 14, alin. 2. 
10 Acolo unde sistemul juridic prevede sistemul Codului civil, ,,statul aplică actelor juridice importanţă de 
natură personală sau patrimonială un control preventiv obligatoriu de legalitate prin procedura de 
autentificare a actului juridic de către un funcţionar public sau o autoritate publică („administrarea 
justiţiei preventive”; „jurisdicţie graţioasă”). Astfel, justiţia graţioasă se juxtapune justiţiei contencioase 
în mod independent. Actul autentic are drept scop prevenirea litigiilor care pot să apară ulterior încheierii 
actului respectiv, facilitând, în acelaşi timp, decizia judecătorului datorită forţei probante pe care o 
înfăţişează actul autentic, în cazul unui proces.” (Raport din 19 noiembrie 2008, conţinând recomandări 
către Comisie privind actul autentic european (2008/2124(INI) la  
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nu se bucură de o astfel de prezumţie şi prin urmare, „atunci când una dintre părţi 
înţelege să-şi dovedească pretenţiile printr-un înscris sub semnătură privată, instanţa 
este datoare să prezinte acest înscris celeilalte părţi. Această parte este obligată fie să 
recunoască semnătura sa şi, dacă este cazul, scrisul sau, fie să le tăgăduiască”11. Din 
punct de vedere al conţinutului actului juridic, respectiv al drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor, înscrisul sub semnătură privată are aceeaşi putere doveditoare ca şi un înscris 
autentic: „Actul sub semnătură privată, recunoscut de acela cărui se opune, sau privit, 
după lege, ca recunoscut, are acelaşi efect ca actul autentic, între cei care l-au semnat şi 
cei care reprezintă drepturile lor”12.  

Aceste câteva consideraţii juridice relevă o serie de implicaţii juridice în ceea 
ce priveşte actele întocmite de o organizaţie şi existente într-o arhivă. Din câte 
cunoaştem până acum, nu s-a realizat însă nicio analiză a valorii juridice a 
documentelor/actelor de arhivă, adică cele întocmite în interiorul organizaţiilor, a celor 
întocmite între părţi sau opozabile terţilor. Contribuţii viitoare sunt de aşteptat în acest 
sens, dar în prezentul material ne mărginim la a semnala faptul că autenticitatea, din 
punct de vedere juridic, vizează un proces desfăşurat cu anumite solemnităţi de un 
funcţionar care acţionează în virtutea prerogativelor de putere publică.  

Ca o abordare proprie, literatura arhivistică defineşte un act drept autentic dacă 
se poate demonstra:  

a) că este ceea ce se presupune a fi; 
b) a fost creat sau trimis de persoana care se presupune că trebuia să îl fi creat 

sau trimis;  
c) a fost creat sau trimis la momentul care se presupune că a fost trimis13.  
Se poate reproşa acestei definiţii o anumită perspectivă anglo-saxonă, dat fiind 

că originea standardului ISO 15489 este australiană. Proiectul InterPARES, cu 
reprezentare internaţională, oferă însă o definiţie oarecum similară: „credibilitatea unui 
act ca act; adică, însuşirea unui act care este ceea ce se presupune a fi şi care este lipsit 
de manipulare sau corupere”14. Analizând definiţia constatăm că autenticitatea unui 
document/act/înscris din perspectivă arhivistică: nu este legată de veridicitatea 
conţinutului, ci de genul/tipologia documentului care rezultă dintr-un anumit proces: 
nu contează dacă un raport conţine informaţii eronate, important este ca produsul 
acţiunii de raportare să fie un raport, care să urmeze procedurile de întocmire şi 
redactare specifice organizaţiei respective, să fie întocmit de cel care are dreptul şi 
obligaţia de a-l întocmi, conform procedurilor interne, la momentul la care trebuia să îl 
                                                                                                                                  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO& reference=A6-0451/2008). 
11 http://www.preferatele.com/docs/drept/5/inscrisurile-13.php 
12 Cod civil, art. 1176. 
13 ISO 15489. Vezi o definiţie asemănătoare în proiectul InterPARES (,,the quality of a record that is what 
it purports to be and that is free from tampering or corruption”) la 
http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm  
14 The trustworthiness of a record as a record; i.e., the quality of a record that is what it purports to be and 
that is free from tampering or corruption 
 (http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm) 
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fi trimis, conform consemnărilor din actul respectiv. Remarcăm faptul că, în 
comparaţie cu definiţia juridică românească, conceptul de autenticitate nu este legat 
exclusiv de un funcţionar public, ci de orice persoană îndreptăţită să creeze un act; şi că 
celelalte două clauze, legate de persoana care întocmeşte şi momentul creării se 
aseamănă conceptelor de semnătură şi dată certă din caracteristicile înscrisurilor sub 
semnătură privată. Aşadar, dacă interpretarea noastră este corectă, rezultă că într-un 
fond arhivistic, din punct de vedere juridic, se regăsesc acte autentice (respectiv actele 
emise de instituţii publice, cu sigiliul şi semnătură şi primite de creatorul de fond) şi 
acte sub semnătură privată (actele întocmite pentru uz intern). Această abordare ridică 
unele semne de întrebare privind buna practică în activitatea de registratură. De pildă, 
care este data relevantă juridic, data istorică (cea a întocmirii actului) sau cea 
arhivistică (respectiv ieşirea actului din organizaţie)? Este corectă neştampilarea 
exemplarului dintr-un răspuns expediat care rămâne la expeditor sau ambele exemplare 
trebuie ştampilate? şi, în general, ceea ce rămâne la expeditor este o copie-martor 
(copie autentică, copie sub forma originalului, copie imitativă (facsimil) copie simplă 
ori un pseudo-original) sau un exemplar din răspuns? 

În opinia noastră, aceste întrebări deocamdată fără răspuns (sau cu un răspuns 
neclar) nu sunt deloc retorice. În primul rând, pentru că actele nu sunt create de dragul 
creării lor, ci au un scop, este important ca acestea să fie create cu toate cerinţele 
legale, astfel încât să îşi poată îndeplini scopul probatoriu. Acest fapt este cu atât mai 
relevant odată cu incidenţa din ce în ce mai mare a documentelor (actelor?) electronice, 
care ridică noi probleme legate de autenticitate. Apoi, crearea cu deficienţe a actelor 
ridică problema raţiunii păstrării acestora în Arhive: este justificată păstrarea de 
documente fără valoare juridică şi cu un interes istoric redus, în limitele tot mai severe 
ale bugetului Arhivelor Naţionale? Un aspect frecvent ignorat este şi acela al 
documentării procesului de crearea unui act, al cunoaşterii contextului de producere a 
documentelor/actelor. Aşa cum am văzut, conceptul de autenticitate este strâns legat de 
un proces, mai mult decât de veridicitatea conţinutului unui document în sine15. Care 
este cu adevărat autenticitatea actelor din Arhive, în condiţiile în care, în majoritatea 
cazurilor, ceea ce Arhivele Naţionale au preluat sunt fragmente de fonduri, resturi ale 
întregului documentar originar16?  

                                                 
15 Subliniem faptul că este vorba de atitudinea ORGANIZAŢIEI faţă de faptul real şi nu de adevăr în sens 
absolut. În acest sens, de remarcat articolul extrem de subtil al lui Eric Ketelaar (Archival Temples, 
Archival Prisons: Modes of Power and Protection în ,,Archival Science”, 2 (2002)), care remarca: 
,,Oamenii sunt convinşi, în mod eronat, că într-un regim totalitar, infracţiuni pe care ei nu le-au comis 
niciodată sunt reabilitate pe baza mărturiilor din arhive foştilor opresori”. Tot despre relativismul 
perspectivei organizaţiei, vezi şi Florian Banu, Capcanele Arhivelor Securităţii, în „Magazin istoric” nr. 
8/2007, p. 25-28.  
16 O clarificare conceptuală: fondul este definit ca totalitatea documentelor create şi primite de o 
organizaţie. Desigur, nimeni nu îşi închipuie în mod realist că un fond arhivistic va fi păstrat neatins. El va 
fi supus selecţionării, şi se vor elimina documentele fără importanţă. Diferenţa între un fond selecţionat şi 
un fragment de fond este aceea că selecţionarea este un proces controlat, care păstrează, prin formele de 
evidenţă rezultate, „martori” ai documentelor care au existat şi au fost eliminate, în timp ce într-un 
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2. „Delta te” (Δ t) şi autenticitatea 

Consideraţiile de mai sus au o abordare aproape exclusiv la momentul prezent: 
creăm actul, ne interesează autenticitatea, valoarea lui probatorie. Arhivistica aduce 
însă în discuţie o perspectivă proprie, specifică şi esenţială; este „formula arhivelor”, 
pe care fizicienii ar putea-o codifica sub forma:  

Δ t = t1 – t0 

unde t0 este momentul creării actului, iar t1 este un moment oarecare din viitor, 
obligatoriu mai mult de 50 de ani. „Formula arhivelor” indică faptul că perspectiva 
arhivistului şi relevanţa unui act nu este una imediată, ci este una gândită pentru un 
orizont de timp îndepărtat. Se poate realiza şi perspectiva inversă: dacă ne plasăm cu 
momentul actual în punctul t1 şi privim înapoi spre t0, sunt condiţiile de creare şi 
autenticitatea actelor de atunci şi păstrate astăzi în Arhivă suficiente pentru a proba 
acţiuni trecute?  

Numărul de răspunsuri eliberate de Arhivele Naţionale în perioada post 1989 
ne oferă un prim-răspuns: categoric da. Opinia noastră însă este că arhivele au 
beneficiat de statutul de loca credibilia, de o aură de încredere apriorică, care este cu 
adevărat Puterea (naturală şi mult prea neglijată a) Arhivelor: „O copie certificată din 
actele existente în Records Office [Arhivele Naţionale] ar fi acceptată în orice Instanţă 
ca probă a tranzacţiilor pe care le consemnează; pentru ca una de la British Museum să 
primească aceeaşi încredere ar implica aproape sigur transmiterea documentelor în faţa 
curţii şi susţinerea respectivului document de mărturia unui corp de experţi pentru a-i 
demonstra autenticitatea”17. Ne vom concentra în continuare asupra unor exemple, nu 
din dorinţa de a compromite în vreun fel instituţia arhivelor, ci ca o pledoarie pentru 
profesionalism şi gândire critică.  

În recuperarea unui drept mai vechi, trebuie mai întâi demonstrat că faptul 
generator de drepturi este veridic, că el s-a petrecut cu adevărat. Acest lucru se 
probează, în general, prin informaţii consemnate în acte. Dată fiind evoluţia istorică, 
elementele conexe autenticităţii actului (conceptul de act autentic, modul de întocmire 
a actului, regulile de consemnare a informaţiilor etc.) au variat. Deci, examinarea 
autenticităţii unui act trecut nu trebuie făcută doar prin perspectiva regulilor 
prezentului, ci şi prin analiza contextului care reglementează consemnarea 
informaţiilor şi elaborarea actelor la data întocmirii actelor invocate ca probe. De pildă, 
pentru Ardeal, aplicarea Codului Civil austriac presupunea anumite reguli de drept; 
interpretarea faptelor produse în trecut în baza acelui cod prin prisma Codului Civil 

                                                                                                                                  
fragment de fond nimeni nu poate şti, cu precizie, ce documente au existat şi când, de către cine şi în ce 
condiţii au fost eliminate. Este evident că autenticitatea şi integritatea arhivei este grav compromisă în 
acest din urmă caz.  
17 H. Jenkinson, A Manual of Archival Administration, (ediţia a 2-a retipărită), London, 1966, p. 10. 
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actual poate duce la nerecunoaşterea unor fapte şi acte autentice la data producerii lor 
sau dimpotrivă, la falsa reconstituire a unor drepturi.  

În egală măsură însă, reconstituirea ar trebui să constate modul în care faptul 
real a evoluat, deci, să plaseze faptul reflectat de respectivul act doveditor în evoluţia 
sa temporală, în contextul său. Un contract de vânzare-cumpărare al unui bun reflectă 
situaţia la un moment dat; el nu poate servi ca o garanţie că ulterior bunul nu a fost 
înstrăinat. Adevărul dovedit îşi poate pierde calitatea după un anumit interval de timp. 

Deşi par truisme, aceste consideraţii sunt cât se poate de actuale şi cu implicaţii 
neluate în seamă cu adevărat. Arhivele sunt cele care se confruntă în primul rând cu 
această dimensiune temporală, nu ca instituţie care stabileşte adevărul, ci ca o instituţie 
care deţine şi eliberează material probatoriu pentru stabilirea adevărului.  

Iată în continuare o serie de exemple, din practica noastră de zi cu zi. După 
aceea, vom încerca sa desprindem o serie de concluzii legate de autenticitatea 
reconstituirilor realizate.  
 

Împroprietărire 
O condiţie pentru împroprietărirea cu teren la 1945 era ca persoana beneficiară 

să fie ţăran agricultor şi nu muncitor sau funcţionar. Unele persoane apar pe tabele de 
împroprietărire definitivă, dar, ulterior, nerenunţând la serviciu, împroprietărirea este 
revocată. La solicitarea unui urmaş al persoanei respective, Arhivele vor elibera un 
extras după tabelul cu împroprietăriţi definitiv, care va fi folosit ulterior pentru 
revendicarea „dreptului pierdut” la colectivizare. Realitatea, de fapt, este însă aceea că 
încă înainte de colectivizare, persoana pierduse dreptul de proprietate, fapt 
demonstrabil şi prin faptul că ulterior, peroanele nu apar cu terenul respectiv în 
registrele agricole sau în cărţile funciare.  

Pentru unele localităţi nu există tabele definitive de împroprietărire, ci doar 
tabele provizorii. Nu există nicio dovadă că ele ar reflecta situaţia reală finală a 
împroprietării, dar nu există un temei pentru a refuza eliberarea unui extras după aceste 
tabele persoanelor îndreptăţite care solicită acest lucru. Astfel, în baza actelor de la 
Arhive, se pot depune cereri de revendicare a terenului deţinut, când, în fapt, poate 
anumite persoane nu au primit efectiv nici un teren în proprietate.  

O situaţie similară este cea legată de neplata taxelor. În cazul în care nou 
împroprietăritul nu achita impozitului agricol sau a taxele legate de împroprietărire, 
împroprietărirea putea fi revocată. Eliberarea unui act în baza prezenţei unei persoane 
pe tabelul de împroprietăriţi reflectă o intenţie administrativă, dar nu obligatoriu şi 
situaţia de fapt.  

Uneori, pământul dintr-o localitate nu era suficient şi împroprietărirea se 
efectua în altă localitate, învecinată. În Arhive există corespondenţă între primării, 
precum şi tabele cu nume de persoane şi suprafaţa de teren, dar, documentaţia fiind 
incompletă, nimeni nu poate spune cu precizie la ce se referea acel tabel: la terenul 
intenţionat pentru atribuire sau la împroprietărirea efectivă?  
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În cazul cererilor referitoare la stabilirea statului de chiabur, un document 
poate atesta încadrarea unei persoane la această categorie, cu toate consecinţele ce le 
implica. Istoric vorbind, după o anumită perioadă de timp, a fost reanalizat statutul de 
chiabur, şi unor persoane le-a fost retras acest statut, în timp ce altele l-au păstrat. 
Eliberarea unei copii după un act care atestă clasarea unei persoane drept chiabur nu 
reflectă neapărat situaţia reală definitivă, ci doar o realitate la un anumit moment.  

În anul 1945, saşii au fost expropriaţi, iar pământul a fost împărţit altor 
persoane, prin reforma agrară. Ulterior, pământurile au fost preluate de cooperative. 
Astăzi, pe acelaşi lot de pământ, există două revendicări: ale saşilor şi ale 
proprietarului ulterior, cel căruia i s-a confiscat pământul la includerea în CAP. În 
ambele situaţii, documentele le atestă un drept. Care document va prevala, în lipsa 
cunoaşterii contextului istoric real?  

 
Vechime în muncă 
La unele organizaţii socialiste, în lipsa formularelor tip, au fost folosite ca 

suport pentru statele de plată documente tipizate de alt gen. De pildă, fără a se anula 
titlul formularului, datele statului de plată pe o lună a fost completat pe un formular 
gen Cartea mare. Deşi din context era evident că este vorba de state de plată (dosarul se 
intitula: State de plată pe anul 1970), iar pe luna respectivă nu exista alt document 
referitor la plata salariilor, obligativitatea ne-interpretării informaţiilor din documente 
împiedică eliberarea unui certificat, privând astfel o persoană de dreptul său.  

În multe cazuri, în Arhive se păstrează exemplarul 2 al statelor de plată. Acesta 
poate să nu prezinte niciun fel de elemente de validare, care se regăseau doar pe 
exemplarul 1. Care este valoarea sa juridică? În plus, documentele fiind întocmite la 
indigo, potrivirea între titlul coloanei şi cifre nu este perfectă. Se poate întâmpla, de 
pildă, ca în coloana „CAS” să fie trecute cifrele din coloana alăturată „salariu brut”, şi 
astfel, dintr-un salariu net de 3200, contribuţia la CAS să fie de 3400… 

O preluare pretinsă de urgenţă a adus în depozitele noastre state de plată de la 
un fost institut de cercetări braşovean. Foştii salariaţi care au solicitat dovezi privind 
vechimea în muncă au fost revoltaţi să constatate eliberarea cu lipsuri a datelor, pe 
motivul lipsei de documente, şi ca urmare au ameninţat cu acţionarea în instanţă. Din 
fericire, preluarea s-a făcut dosar cu dosar, iar din inventarul de preluare se putea 
constata că Arhivele au primit exclusiv acele dosare după care s-a eliberat dovada 
vechimii în muncă. Astfel, acţiunea juridică s-a îndreptat împotriva succesorului 
respectivei organizaţii (cel care a predat de altfel şi documentele la Arhive), care a 
omis să preia arhiva pe bază de inventare şi nu poate astfel dovedi cine şi când a 
pierdut/distrus acele dosare.  

 
Proprietăţi 
Un petent a solicitat un document din care să rezulte că acţiunile pe care le 

deţinea familia sa la o fabrică au fost preluate abuziv de o altă societate. Există 
documente care indică numărul de acţiuni deţinute în 1946, dar nu se poate proba 
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preluarea abuzivă. Faptul real este că în momentul naţionalizării persoana respectivă nu 
mai deţinea nicio acţiune. A primit extrasul pe anul 1946, însă acesta, pus în contextul 
corespunzător, putea sugera faptul că proprietarul a avut acţiuni, dar a fost deposedat 
prin naţionalizare de cota sa de proprietate.  

O avocată a primit o copie legalizată după un certificat de naţionalitate din 
perioada interbelică. Argumentaţia construită de domnia sa viza demonstrarea faptului 
că un anume proprietar nu a existat niciodată, fiind o persoană inventată. Eliberarea 
copiei distrugea aşadar toată argumentaţia. Cercetând documentul original, a constatat 
că exemplarul martor al certificatului emis, păstrat în fondul Primăriei Braşov, nu 
corespundea formalităţilor prevăzute de legea de atunci şi a acuzat arhiviştii că au 
eliberat un fals. Verificările demarate de autorităţi au demonstrat faptul că acel 
certificat fusese eliberat de Primăria Braşov la cererea persoanei îndreptăţite şi eliberat 
aceleaşi persoane, fapte evidenţiate de registrul de intrare-ieşire al Primăriei, păstrat 
până azi în Arhive. Cercetarea contextuală a demonstrat că hârtia de proastă calitate şi 
lipsa formalităţilor cerute de lege era o practică constantă în acea perioadă la Primăria 
Braşov, cel mai probabil din cauza lipsei de fonduri.  

Un petent a solicitat dovada deţinerii de acţiuni în momentul naţionalizării. În 
fondul respectivei întreprinderi există un dosar exact cu acest subiect: Lista 
Acţionarilor; dat fiind că în tabel există rubrica Acţiuni deţinute la data de 1.06.1948, 
documentul a fost datat 1948. Celelalte rubrici din tabel confirmă rezumatul, care, de 
altfel, este trecut şi pe coperta dosarului. Problema este că documentul este incomplet, 
lipsind prima pagină (cea care ar fi trebuit să conţină titlul documentului) şi ultima (cea 
care conţinea data şi semnătura celui care a întocmit documentul. Ce atitudine ar trebui 
să aibă arhivistul? Documentul apare în cadrul fondului fabricii respective, conţinutul 
pare a confirma că este vorba de lista acţionarilor dinaintea naţionalizării. Dar sunt 
aceste presupuneri suficiente? Există vreo dovadă că acest dosar a fost întocmit de 
administraţia fabricii respective şi nu este vorba de un dosar rătăcit de la o altă 
organizaţie? Există dovada că pe ultima pagină nu au existat menţiuni, corecturi, sau 
orice alt fel de însemnări care puteau modifica informaţiile păstrate? Pe de altă parte, 
este firească eliberarea unei negaţii, în condiţiile în care există acte, chiar şi 
incomplete? 

Un petent a solicitat dovada condamnării sale în anii 1950. Sentinţa a fost 
găsită în colecţia de sentinţe, după care i s-a eliberat o copie. Însă colecţia de sentinţe 
provenea de la instanţa ordinară, şi nu făcea menţiune despre apelul făcut în acel caz, 
care îi redusese semnificativ pedeapsa.  

Refugiaţi 
Au existat cazuri în care actele originale ale petenţilor (carnetul de refugiat) nu 

au fost luat în considerare, în schimb au fost considerate valide extrasele eliberate de 
Arhive după tabele de refugiaţi întocmite; unele dintre aceste tabele nu erau semnate, 
erau incomplete, iar singura lor calitate era că făceau parte din arhiva Prefecturii. 
Cazuri mai stranii au fost când petenţii deţineau acte în original, iar numele lor nu se 
regăsea în documentele, incomplete, păstrate de la Prefectura acelor ani.  
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Alte câteva exemple, în acelaşi sens, au fost relatate de colegii de la Arhivele 
din Timiş18.  
 

3. Consideraţii finale 
Cazurile prezentate mai sus relevă câteva aspecte, care sunt de interes în 

reconstituirea adevărului asupra unor situaţii trecute şi care ar trebui să impună anumite 
schimbări de atitudine în rândul Administraţiei, Justiţiei şi Arhivelor, în general.  

Care este politica Arhivelor Naţionale care guvernează aceste cazuri? Un 
petent depune o cerere pentru un act doveditor. Personalul cercetează documentele 
deţinute în Arhive, care provin de la diferite organizaţii şi eliberează copii, extrase şi 
certificate, conţinând informaţii referitoare la petent şi la obiectul cererii. Una din 
regulile fundamentale este că funcţionarul nu trebuie expună niciun fel ,,concluzii 
personale sau generalizări” legate de conţinut şi de cererea petentului, ci trebuie să 
reproducă exact ceea ce există în documente. Dacă într-un document există un pasaj 
care anulează parţial sau total sensul actului, acela se va reproduce; în cazul în care 
„actul de bază este însoţit de anexe sau de alte acte care se referă la acelaşi obiect, 
completându-l sau anulându-l, se vor reproduce şi acestea”. În fine, valoarea juridică a 
documentelor emise de Arhive e consideră ca fiind aceeaşi cu a înscrisurilor de pe care 
s-au întocmit copiile extrasele şi certificatele. 

Procedurile stabilite pentru Arhivele Naţionale intenţionează asigurarea unui 
serviciu corect şi imparţial, din punct de vedere juridic şi, mai ales, limitarea oricăror 
răspunderi din partea instituţiei. În opinia noastră, problema principală însă este că 
Arhivele sunt în situaţia de a acţiona la fel ca o instituţie care atestă fapte actuale (ca o 
primărie sau un birou notarial, de pildă) şi nu ţine cont de dimensiunea istorică, 
temporală, a actelor deţinute.  

În primul rând, Codul de procedură civilă precizează la art. 304 faptul că este 
nelegală o hotărâre prin care instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu 
s-a cerut. Nu vedem niciun motiv pentru care aceeaşi argumentaţie nu poate fi folosită 
în cazul unei solicitări adresată unei instituţii cum este cea a Arhivelor. Acest lucru 
presupune că cel care rezolvă cererea trebuie să se limiteze cu stricteţe la obiectul 
cererii formulate de petent, iar formulări de tipul: „ştim noi ce căutaţi de fapt” ar trebui 
să dispară. Desigur, dacă un anumit act conţine şi prevederi care afectează sensul 
pasajului care se referă la petent, ele trebuie reproduse. Dar dacă anularea sensului 
respectivului act se produce printr-un alt act, ulterior? Dacă se găseşte actul contrar — 
bine, dacă nu — nu; şi, de altfel, nu ar putea elibera mai multe acte „autentice” (cu nr. 
de înregistrare, ştampile etc.) pe o singură cerere19. O astfel de situaţie, nu tocmai rară, 
nu afectează cu nimic corectitudinea serviciului AN, care răspunde la o solicitare. 

                                                 
18 http://www.timpolis.ro/index.php?page=column&nr=1399&r=13&a=1  
19 Această veche dezbatere între arhivişti este, în opinia noastră, superfluă: logica registraturii impune ca 
fiecare act să fie identificat în mod unic printr-un singur număr de înregistrare. În sistemul de registratură 
folosit în Arhivele Naţionale, este evident că pe o cerere (nr. intrare) nu se poate elibera decât un singur 
act (nr. ieşire). 
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Problema este că această abordare nu este înţeleasă întotdeauna de destinatarii acelor 
acte emise, de administraţie sau de puterea judecătorească, care consideră, de multe ori, 
actele emise de Arhive, ca fiind cele care reflectă adevărul ultim. Considerăm de aceea 
că este utilă o menţiune precum că „documentul eliberat reflectă situaţia la un moment 
dat, iar Arhivele Naţionale nu garantează faptul că situaţia reflectată de document este 
situaţia definitivă” ar atrage atenţia asupra relativităţii informaţiilor din document şi ar 
obliga la o cercetare aprofundată, menită a stabili situaţia reală20. Într-un cadru ideal, 
un răspuns din partea specialistului nu trebuie să se încheie în momentul depistării 
documentului, ci după determinarea contextului21. Această abordare ar bloca însă 
complet activitatea Arhivelor, care abia fac faţă identificării actelor. Pe de altă parte, 
sunt numeroase cazurile în care arhivele au fost păstrate fragmentar iar cursul complet 
al acţiunii să nu mai poată fi reconstituit. De aici încolo, este problema justiţiei. 
Arhivistul nu trebuie să se substituie instanţelor, dar în opinia noastră, are obligaţia de 
a atrage atenţia asupra limitelor de interpretare a documentelor emise de Arhive.  

În al doilea rând, se consideră că „documentele emise de Arhive au aceeaşi 
valoare probatorie ca şi documentele după care ele sunt întocmite”. Dar care este 
valoarea probatorie a actelor de pe care sunt întocmite copiile, extrasele şi certificatele? 
Există acte autentice, dar şi acte sub semnătură privată, după cum am văzut. În cazul 
prezentat mai sus al refugiaţilor, este evident că, juridic vorbind, sunt „mai autentice” 
actele petenţilor decât cele după care au fost întocmite extrasele eliberate de Arhive. 
Însă în virtutea aceleiaşi stări de „acefalie” impusă arhiviştilor, aceştia nu au voie să 
facă niciun fel de consideraţii asupra valorii probatorii a documentelor păstrate. Dar 
din moment ce Arhivele certifică un fapt, câte persoane vor solicita verificarea 
autenticităţii actului iniţial? Iată de ce considerăm necesară realizarea unei descrieri 
diplomatice minimale a actului sursă (dacă este semnat, dacă este ştampilat, dacă 
este complet, dacă prezintă intervenţii etc.), care să atenţioneze beneficiarul acelui act 
despre potenţiala afectare a autenticităţii. În acelaşi sens, este de remarcat faptul că 
arhivistul este cel care are (sau ar trebui să aibă) cea mai bună perspectivă asupra 
contextului administrativ în care actul respectiv a fost emis. Există documente care vor 
avea aparenţa de autenticitate legală, în sensul că vor prezenta un anumit formalism 
juridic. Prima întrebare care se ridică este: aceste „aparenţe” sunt suficiente ca, peste 
100 de ani, să probeze fapte juridice? De unde vom şti care erau acele proceduri, cu 
100 de ani în urmă, care confereau autentificate informaţiilor şi actelor? Parcurgând 
seria de acte din perioada respectivă, arhivistul ştie (teoretic, subliniem) care erau 

                                                 
20 Această afirmaţie este cu atât mai valabilă în cazul copiilor de pe acte. Un certificat este de fapt un film, 
o multitudine de imagini statice în mişcare pe un interval de timp; o copie/extras însă, reprezintă doar o 
imagine statică, fotogramă la un anumit moment de timp.  
21 Dincolo de cronofagia unei astfel de abordări, este de subliniat faptul că nicio altă instanţă nu poate fi 
mai abilitată decât Arhivele să identifice şi să reconstituie contextual documentat al întocmirii, păstrării şi 
transmiterii actelor. Prevederile legate de limitele de interpretare, deşi având un temei raţional, împiedică 
uneori precizarea unor detalii de context absolut necesare pentru înţelegerea răspunsului furnizat 
petenţilor.  
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funcţionarii care semnau actele, care era procedura specifică epocii, deci ar putea atesta 
respectarea procedurilor administrative de formă şi conţinut ale unui anumit act, prin 
contextualizare.  

Legat de riscul „legalizării” unor acte îndoielnice, nu s-a insistat îndeajuns 
asupra puterii uriaşe pe care o au Arhivele Naţionale. Practic, instituţia poate 
transforma un „fals” în act autentic prin simpla plasare a unui document în fondul 
arhivistic potrivit, de către un angajat corupt. Dacă o instanţă, de pildă, cercetează ani 
întregi probe, expertize etc. înainte de a da un verdict, Arhivele Naţionale, printr-o 
ştampilă aplicată, poate răsturna toate aceste acţiuni, în virtutea „actului autentic”. Din 
acest punct de vedere, considerăm că ar trebui să ne aplecăm cu mai mare atenţie 
asupra instrumentelor şi metodelor de evidenţă, nu doar ca o perspectivă general 
arhivistică, cât ca o abordare gestionar-juridică. Ar trebui acordată o atenţie majoră la 
preluarea documentelor de la creatori, la documentarea fiecărei operaţiuni făcute 
asupra fondurilor preluate fără evidenţă sau a re-prelucrărilor, care modifică unităţi 
arhivistice sau inventare originale. Arhivele trebuie să fie păstrători imparţiali, dar 
această imparţialitate trebuie probată. Din acest punct de vedere, considerăm că 
orice instrument de evidenţă al creatorului, care poate fi folosit efectiv, ar trebui să fie 
considerat de valoare arhivistică permanentă şi să fie un reper în prelucrarea arhivistică 
(de pildă, registrul de intrare-ieşire). Principiul provenienţei capătă aici o importanţa 
mult mai mare decât simpla schemă de ordonare a u.a., deoarece un dosar certificat de 
creator este dovada neintervenţiei arhivistului şi îl absolvă pe acesta de potenţiale 
suspiciuni de fraudă.  

În final, atragem atenţia asupra riscului de privare a unor cetăţeni de drepturile 
pe care le au din cauza incompetenţei administraţiei care a întocmit la un moment dat 
nişte acte. În acest moment, principiul custodiei neîntrerupte nu este unul funcţional în 
România, nici arhivistic, nici juridic. Acest principiu susţine că pentru ca un act să îşi 
păstreze nealterată valoarea de mărturie (juridică, informaţională etc.) el trebuie să se 
afle sub o continuă evidenţă în cadrul unui sistem de arhivare. De pildă, cercetând 
arhiva unei întreprinderi interbelice, cel care va avea contact cu documentele unei 
organizaţii, arhivist sau utilizator obişnuit, va găsi acte. Unele nu vor avea formă 
autentică, dar prezenţa lor în contextul documentar al creatorului oferă premisa de 
autenticitate informaţională, de consemnare a lor în cadrul respectivei organizaţii, la 
momentul întocmirii documentului. Se poate presupune că prezenţa actelor în arhivă 
este sinonimă cu asumarea de către organizaţie a autenticităţii informaţiilor, în măsura 
în care se poate dovedi că documentele au fost create, folosite şi păstrate în cadrul 
organizaţional iniţial. În măsura în care Arhivele pot proba prin acte faptul că fondul 
arhivistic deţinut a fost preluat pe bază de evidenţe de la creator sau de la un deţinător 
care păstra acele documente în virtutea unui titlu juridic valid, se poate prezuma că 
documentele existente în fondul arhivistic respectiv sunt autentice, din punct de vedere 
al informaţiilor şi ar trebui luate în considerare la reconstituirea faptelor trecute. La fel 
cum contextul documentar ar trebui să conteze în judecarea valorii unor acte păstrate. 
Evidenţa documentelor la creatori trece aşadar de la simplul stadiu de urmărire a 
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existenţei unui document la cel de garant al prezenţei, păstrării şi folosirii unui anume 
document, şi, prin aceasta, la atestarea prezenţei sale în context instituţional şi, în 
perspectivă temporală, la autentificarea lui arhivistică.  

Concluzia ultimă a acestui material, însă, este aceea că orice creator care nu 
acordă arhivelor importanţă, riscă în viitor să nu poată face dovada propriilor drepturi. 
Din punct de vedere instituţional, lucrurile sunt cu atât mai grave pentru Statul român, 
care, teoretic, trebuie să îşi apere drepturile. Pentru aceasta, analiza juridică a 
practicilor de secretariat-registratură, de întocmire a actelor şi de păstrare a acestora nu 
sunt activităţi birocratice, ci garanţia creării unor acte probatorii de încredere, exacte, 
autentice şi utile, temei pentru asigurarea drepturilor proprii în perspectivă. Etapa 
următoare constă în asigurarea unei păstrări eficiente şi raţionale a documentelor din 
arhiva proprie, garanţie a păstrării pe termen lung a acestor acte probatorii.  

În opinia noastră, Arhivele Naţionale, privind şi din perspectiva proiectului 
noii legi a Arhivelor, trebuie să asigure apărarea drepturilor Statului român, în primul 
rând, şi a cetăţenilor, în sens larg. Implicarea în sisteme de registratură eficiente şi 
raţionale, atenţionări asupra manierei de întocmire a actelor la nivelul Administraţiei 
trebuie să fie parte a scopurilor instituţionale ale Arhivelor Naţionale. Din păcate, de 
multe ori, intervenţia lipsită de vlagă a Arhivelor Naţionale în sancţionarea situaţiilor 
de distrugere sau de neprelucrare a arhivelor la creatori a condus şi va duce şi în 
continuare la afectarea drepturilor Statului şi a cetăţenilor, cei care bugetează, prin 
contribuţia lor, şi activitatea instituţiei noastre.  

 
 

Zusammenfassung 
 

Der Beitrag vergleicht in der Einleitung die notarielle Beglaubigung der 
Dokumente, die historische Authentizität der Urkunden und die archivische 
Authentizität der Schriftstücke, um sich dann auf die Authentizität im 
archivischen Bereich anhand von zahlreichen Beispielen aus der archivischen 
Praxis zu konzentrieren.  
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STUDII ŞI ARTICOLE 
 

 
 

DROIT DE PATRONAT ET GÉNÉALOGIE:  
LE CAS DE LA FAMILLE FLORESCU 

(XVIE-XIXE SIÈCLES) 
 

Matei CAZACU 
 
 

Le 4 mai 1687, le prince de Valachie Şerban Cantacuzène offrait au monastère 
de Strâmbu-Găiseni les villages Floreşti et Cliciul (dépt. de Dâmboviţa, aujourd’hui 
Giurgiu), plus précisément les parts détenues par Socol Florescul, récemment décédé et 
enterré dans l’église de ce monastère1. Le caractère exceptionnel de cet acte réside 
dans le fait qu’il ne représente pas une confirmation de la donation de Socol, mais 
constitue lui-même cette donation. L’explication donnée par le prince est la suivante : 
Socol Florescul étant mort brusquement („moarte grabnică”), il n’avait pas eu le temps 
de faire son testament et de prévoir un don au monastère familial où reposait déjà son 
père nommé simplement « Florescul » (Vintilă Florescu). Socol ne laissait pas de fils, 
mais seulement une veuve et un nombre indéterminé de filles qui, poussées par 
« spurcata de lăcomie », ont voulu garder pour elles l’héritage de leur père sans se 
soucier du repos de son et de leurs âmes. Le prince intervient donc et décide, ensemble 
avec le conseil des boyards, de donner ces deux villages au monastère. Sa décision, qui 
contrevenait au droit de propriété, est restée définitive et a été confirmée en 1695 par 
son successeur, le prince Constantin Brâncoveanu2. 

La décision de Şerban Cantacuzène constitue, à notre connaissance, une 
nouveauté justifiée par le caractère exceptionnel de la situation. En effet, avec Socol 
Florescu s’éteignait en ligne masculine, et ce pour la troisième fois, la famille des 
grands boyards Florescu dont le premier membre connu, Florea, était un contemporain 
de Mircea l’Ancien (1386-1418)3. Le monastère de Strâmbu-Găiseni, véritable 
nécropole de cette famille et contenant plus de vingt tombes (dont seules onze gardent 
encore leur inscription)4 avait été construit par le grand vornic (comte palatin) Drăghici 
Florescu (actif entre 1507 et 1537)5 sous le règne de Neagoe Basarab (1512-1521)6. 
                                                 
1 G. Potra, Tezaurul documentar al judetului Dâmboviţa (1418-1800), Târgovişte, 1972, p. 439-440, n° 620. 
2 Melentina Bâzgan, Condica Marii Logofeţii (1692-1714), Piteşti, Paralela 45, 2009, p. 88-89, n° 68. 
3 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Româneascăşi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucarest, 
1971, p. 26-27, qui cite la bibliographie antérieure, notamment les études de George D. Florescu. On 
ignore l’emplacement de leur première nécropole. 
4 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, II, Bucarest, 1908, p. 48-51 ; G.D.Florescu, Divanele 
domneşti din Ţara Românească(1387-1495), Bucarest, 1943, p. 294-5. 
5 N. Stoicescu, op. cit., p. 55-56. 
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Dans un acte du 15 novembre 1605 confirmant les possessions du monastère, le prince 
Radu Şerban rappelle que Drăghici lui avait offert trois villages du voisinage: Onceşi, 
Găiseni et Vătăşeşti et s’y était fait enterrer lui , son épouse (leurs pierres tombales ne 
sont pas conservées), ses fils et tous ses parents (“ rudele »). 

L’épouse de Drăghici, Stanca, avait à son tour offert au monastère deux 
villages reçus en dot de son père, Stroe Bogheanu (Bughianu)7, à savoir Urlueşti et 
Buneşti (dépt. d’Arges), et avait été elle aussi enterrée dans l’église8. Sa mort semble 
avoir été postérieure de quelques années à celle de son mari (décédé vers 1537), car il 
est fait mention d’un acte de 1543-4 (7052), fait vraisemblablement peu avant sa mort, 
en vertu duquel les paysans serfs des deux villages (“ rumânii jupânesei Stanca ») 
étaient exemptés des corvées en échange d’une rente en argent9.  

C’est toujours ici que sont enterrés les enfants de Drăghici Florescu: un jupan 
Vintilă10 qui pourrait être son fils aîné, car il porte le prénom de son grand-père 
paternel, Vintilă Florescu11, est mort à une date indéterminée qui pourrait être, d’après 
les éléments chronologiques conservées dans l’inscription de sa pierre tombale, 1515, 
1528 ou 153412. Après lui vient le tour de Stroe Florescu, plus connu sous le sobriquet 
de « Pribeagul », décapité en 1544 à la suite d’une révolte contre le prince Radu Paisie. 
Stroe était le partisan d’un prétendant au trône, Laiotă Basarab, qui l’avait nommé 
grand ban de Craiova, titre qui figure sur ses deux pierres tombales dont l’une porte la 
date erronnée de 154213. Stroe devait être le deuxième fils, car il porte le prénom de 
son grand-père en ligne maternelle, Stroe Bughianu. 

Avec la mort sans descendants de Stroe, la famille s’est éteint en ligne 
masculine, mais le nom a été repris par une de ses sœurs, Maria din Floreşti. Celle-ci 
reprend le nom de la principale propriété (“ de scaun ») de la famille, Floreşti, et réalise 
une « ginerire pe curte »14 en épousant un boyard d’origine obscure, Cernica, peut-être 
de la famille des Stirbey d’Izvor, qui sera grand chambelan (postelnic) sous Pătraşcu 

                                                                                                                                  
6 D.I.R., B., Ţara Românească, veac XVII, vol. I, p. 199-201, acte du 15 novembre 1605 ; voir aussi M. 
Cazacu et St. Andreescu, Un monument necunoscut din epoca lui Neagoe Basarab, dans „Magazin 
Istoric”, VI (1972), n° 2, p. 11-12. 
7 N. Stoicescu, op. cit., p. 25. 
8 N. Iorga, Documente mai ales argeşene ale Eforiei Spitalelor Civile, în „Buletinul Comisiei istorice a 
României », 3, Bucarest, 1924, p. 79-80: acte du 14 janvier 1605 (7113) qui manque dans la collection D.I.R. 
9 N. Iorga, art. cit., p. 100, n° 54.  
10 N. Iorga, Inscripţii, p. 49, n° 138. Dans un acte de 1604, Maria de Floreşti parle de „mes parents et mes 
frères et mes fils, ce qui signifie au moins deux frères, cf. D.I.R., XVII/1, p.143, n° 145.  
11 N. Stoicescu, op. cit., p. 26-27. Il a été enterré à Tismana, selon la démonstration de George D. Florescu. 
12 G.D.Florescu, Divanele domneşti, p. 294. 
13 N. Iorga, Inscripţii, p. 48, n° 135, et 49-50, n° 140. Sur la première il est nommé seulement « grand 
ban ». C. Rezachevici, Cronologia criticăa domnilor din Ţara Româneascăşi Moldova a. 1324-1881, I, 
Secolele XIV-XVI, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2001, p. 216-220. Stroe avait pris par aussi à la révolte 
de Şerban banul din Izvorani en 1539 (Idem, ibidem, p. 208-212). 
14 H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmase româneşti, II, Bucarest, 1959, p. 125. 
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cel Bun en 155715: on ne connaît pas sa pierre tombale, à supposer qu’il a été enterré à 
Găiseni16. 

De son mariage avec Cernica, Maria de Floreşti a eu trois enfants connus à ce 
jour: Radu Florescu, grand comis et grand clucer, mort en 160417, Vâlsan, spathaire ou 
logothète, mort jeune le 26 avril 1588 et enterré à Găiseni18, et une fille Ana, morte en 
1608-919. 

Radu Florescu, grand boyard et membre du conseil princier entre 1585 et 1603, 
a été considéré le fils naturel de Pătrascu cel Bun et, par conséquent, demi-frère de 
Michel le Brave (hypothèse de George D. Florescu et Dan Pleşia), et il est vrai que son 
prénom ne se rencontre pas dans la famille Florescu avant lui. Un autre indice en ce 
sens pourrait être sa sépulture : en effet, assassiné par des brigands le 8 juillet 1604, 
Radu Florescu sera enterré par les soins de sa mère dans l’exonarthex (pronaos) de la 
cathédrale métropolitaine de Târgovişte et non pas à Găiseni, la nécropole de sa 
famille20. Dans ce but, Maria de Floreşti offre deux villages (Orehoviţa et Bălboşani, 
dépt. de Mehedinţi) et deux familles de tsiganes à la métropole de Târgovişte21. 

Avec la mort de Radu, la famille Florescu s’éteignait une deuxième fois en 
ligne masculine. Le défunt laissait une veuve, Stanca de Drăgoeşti, mais pas d’enfants. 
Seule sa sœur Ana, mariée à un boyard de Şuici, avait une fille, Maria, mariée en 1604 
à un certain Drăghici échanson (paharnic)22. Mais Maria de Floreşti, le véritable chef 
de la famille, bien qu’âgée d’au moins 80 ans ou plus, refusa de donner son nom à 
Drăghici et à Maria qui, semble-t-il, n’ont pas eu d’enfants. Après sa mort à un âge très 

                                                 
15 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria Românilor, V, Bucarest, 1903, p. 678-9, 692 ; cf. 
DRH, 8, p. 192-3, n° 122: un certain Cernica possédait, le 20 mai 1578, Izvorul, Ostra et Vrăneşti. Voir un 
acte du 1er juin 1622 où il est clairement appelé « Cernica bărbatul jupaniţei Maria », dans D.I.R., XVII/4, 
p. 137, n° 147. 
16 On retrouve dans l’église la pierre d’un certain Ivaşco, mort en 1578, qui pourrait être un membre de la 
famille Golescu, cf. G.D.Florescu, Divanele domneşti, p. 294. Cette hypothèse semble confirmée par 
l’inhumation à Găiseni de Pahulea stolnic en 1536-7 (7045), inhumation mentionnée par des actes plus 
tardifs (D.I.R., XVII/I, p. 200 ; XVII/2, p. 311 et 411). Pahulea, dont la pierre tombale n’est pas conservée, 
avait offert deux moitiés de villages (Bădinei et Prodileşti) voisins de Găiseni et cinq tsiganes. Or 
Prodileşti appartenait en 1525 à Marie, l’épouse du pârcălab Baldovin, les ancêtres des Golescu (DRH, II, 
p. 450, n° 240). 
17 N. Stoicescu, op. cit., p. 58-59. 
18 N. Iorga, Inscripţii, p. 50, n° 142 ; dans un acte de 1592, sa mère et son frère Radu le désignent comme 
logothète, cf. DIR, XVI/6, p. 28-9, n° 35. On peut considérer que Drăghici vornic, mort en 1572 et enterré 
lui aussi dans l’église, était le fils aîné de Maria de Floreşti car il porte le nom de son grand-père (N. Iorga, 
Inscripţii, II, p. 48, n° 134). 
19 Enterrée elle aussi à Găiseni auquel elle avait offert deux villages, cf. DIR, XVII/1, p. 401-2 et XVII/3, 
p. 500-1. Elle était morte avant le 7 août 1609, mais sa pierre tombale n’existe plus. 
20 DIR, XVII/1, p. 475-6. 
21 DIR, XVII/1, p. 141 (acte du 12 septembre 1604).  
22 C. Bălan et P. Cernovodeanu, Documente inedite slavo-române din Ţara Românească din secolele XVI-
XVII, dans « Romanoslavica », 11, Bucarest, 1965, p. 347-349. Un Drăghici paharnic de Târgşor apparaît 
le 7 juin 1622 (DIR, XVII/4, p. 143-4). Etait-il apparenté aux boyards Popescu-Negoescu, descendants de 
Mihai Grecul de Târgşor? 
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avancé en 1620-123, lors du partage des restes de sa fortune en 1623, le village de 
Floreşti sera divisé en deux, tout comme aujourd’hui, Floreştii de Sus et Floreştii de 
Jos : une moitié reviendra à Elina, la fille du prince Radu Şerban (apparenté aux 
Florescu depuis le XVIe siècle) et l’autre moitié à Negoiţă Corbeanu (descendant d’une 
fille de Drăghici Florescu)24 qui la vendit en 1632 à Socol de Cornăţeni25, descendant 
de Vintilă I de Cornăţeni et de Voica, la fille de Vintilă Florescu26. A partir de ce 
moment, Socol s’intitule « din Floreşti »27 et donne le village à son fils Vintilă 
Florescu (“ Floriscul » dès 1644) qui le laisse, après sa mort, à son fils Socol décédé en 
1687, le dernier de cette troisième famille Florescu et dont il a été question plus haut. 

La deuxième moitié du village de Floreşti était revenue à Elina, la fille du 
prince Radu Şerban, qui épouse Constantin Cantacuzène (+1663), le vieux chambelan 
(postelnic): ensemble ils seront les parents de Şerban, Constantin, Mihai, Matei, 
Drăghici et Iordache Cantacuzène. Leur fille aînée, Ancuţa, épouse en secondes noces 
Stoian Tomaras, deuxième trésorier (vistiernic) et ensuite maréchal (comis)28, et reçoit 
en dot, entre autres, la moitié du village de Floreşti qu’elle partage donc avec Vintilă et 
ensuite avec Socol Florescu. Stoian Tomaras meurt en 1687 laissant deux filles, 
brillamment mariées, et un fils Istratie, qui signe d’abord « Zlatovici »29. 

Nous avons déjà dit qu’avec la mort de Socol Florescu en 1687, la famille 
s’éteint une troisième fois en ligne masculine et il est certain que Şerban Cantacuzène a 
interdit aux filles du défunt de reprendre le nom de leur père et de le donner à leur 
mari. Pas pour longtemps car on voit dès 1693 Istratie Tomaras Zlatovici porter ce nom 
prestigieux, un signe que le nouveau prince, Constantin Brâncoveanu, son cousin (leurs 
mères Ancuţa et Stanca étaient sœurs), ne désirait pas l’extinction de cette vieille 
famille30. La faveur dont jouissait Istratie auprès de son princier cousin est manifeste: 
Brâncoveanu et son épouse Marica seront ses parrains lors de son mariage en 1696 
avec Voichiţa Poenaru, mariage célébré à l’église de la Cour princière de Bucarest31. 

                                                 
23 Elle aussi a dû être enterrée à Găiseni, auquel elle avait offert un village, voir un acte de 1622 dans DIR, 
XVII/4, p. 136-8. Sa pierre tombale n’existe plus. Après elle, ce fut le tour d’un parent éloigné, Radu 
postelnic, fils de Dragomir postelnic et petit-fils de Radu Paşadia de Balomireşti, d’offrir un « lieu-dit », 
Cămşor, au monastère, pour être enterré dans le « pridvor » de l’église de Găiseni, cf. D.I.R., XVII/4, p. 
89-90, n° 99 (acte du 30 janvier 1622). Comme Maria n’est pas mentionnée, elle devait être déjà morte. 
24 Elle s’appelait aussi Maria et avait épousé Teodosie de Periş, cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 97. 
25 N. Stoicescu, op. cit., p. 161-3, qui cite l’article fondamental de George D. Florescu, Un sfetnic al lui Matei 
Basarab ginere al lui Mihai Viteazul. Socol din Cornăţeni, dans « Revista istorică română», 11-12 (1942). 
26 G.D. Florescu, Vintilă I din Cornăţeni (n.c. 1480-90-c. 1553), dans « In amintirea lui C. Giurescu », 
Bucarest, 1944 ; N. Stoicescu, op. cit., p. 102. 
27 En 1634-5, cf. DRH, 24, p. 489, n° 367. 
28 Mihai banul Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, éd. N. Iorga, Bucarest, 1902, p. 113: « Tomara 
neguţătorul » ; cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 181 qui l’appelle Florescu, ce qui est faux. 
29 Le 25 mars 1686, cf. Şt. D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, II, p. 397. 
30 M. Bâzgan, Condica Marii Logofeţii, p. 23-4, n° 26. Acte du 18 mai 1693 dans lequel Istratie est appelé 
d’abord « fils du comis Stoian », puis Florescul à quatre reprises. 
31 D.C.Giurescu, Anatefterul, dans « Studii şi materiale de istorie medie », 5, Bucarest, 1962, p. 455. 
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Curieusement, Istratie Florescu semble s’être désintéressé du monastère 
familial de Găiseni32. Son choix se porte sur le village de Floreşti situé à env. 15 km au 
SE, où son père Stoian avait commencé en 1679 la construction d’une église portant le 
même vocable que Găiseni, à savoir Saint Nicolas. Istratie et Voichiţa ont fini la 
construction de l’église et leurs protraits, ensemble avec ceux de leurs 5 enfants, 
pouvaient être admirés avant 1918 sur les murs de leur fondation33. C’est ici qu’ont été 
enterrés Istratie, mort en 170834, son épouse et quatre de leurs enfants, dont un fils 
Eustratie. Une seule fille a survécu, Ancuţa, qui épouse vers 1713-14 Antonache 
Caliarhis (Caliarh), un neveu du médecin Pantaléon Caliarhis, docteur officiel de la 
Cour princière de Bucarest35. Le ban Michel Cantacuzène, l’historien de sa famille, 
précise que Antonache Caliarh était originaire de Chios « et en se mariant en 
Valachie…le peuple lui a donné le nom de Florescu, d’après la famille de son 
épouse »36. Antonache et leur fils Constantin, baptisé ainsi à n’en pas douter en 
l’honneur du prince Constantin Brâncoveanu, ont porté les deux noms, mais Florescu a 
fini par s’imposer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

Cette quatrième famille Florescu change complètement de nécropole, 
abandonnant Găiseniqui sera dédiée au monastère et à l’hôpital de Saint-Pantelimon en 
1752. Plus curieusement encore, les Caliarh-Florescu dédaignent aussi l’église de 
Saint-Spiridyon l’Ancien, fondée peut-être par Stoian Tomaras avant 1680 et qui se 
trouvait juste à côté de leur maison de Bucarest et où ils bénéficiaient pourtant du statut 
de fondateurs. Antonache Caliarh choisit l’église Saint-Jean des Grecs (Sfântul Ioan cel 
Mare, biserica Grecilor) où avait été enterré son oncle Pantaléon en 172537 : la date de 
sa mort est le 13 mai 1748. Son choix peut être expliqué aussi par le fait que Saint-Jean 
avait été reconstruite en 1703 par Constantin Brâncoveanu et par Radu Golescu, le 
mari de Marica, la fille de Stoian Tomaras et par conséquent la tante d’Ancuţa Florescu 
car sœur d’Istratie. On peut donc penser que la nouvelle famille, vivant à Bucarest, 
s’est sentie plus proche de la prestigieuse église des Grecs que de leur lointaine 
propriété de Floreşti. Et c’est toujours à Saint-Jean qu’ont été enterrés le fils aîné de 
Constantin, Ioniţă Florescu (mort en 1801), et ses fils Manolache (+ 1853) et 
Alexandru (+1856). 

                                                 
32 On ne saurait expliquer autrement l’inhumation de Pandeli, fils de Milea de Trastana (Trestieni ?) en 
1696, 29 février, cf. N. Iorga, Inscripţii, p. 48, n° 133. 
33 G.D. Florescu, Istoricul unei vechi case bucureştene: casa Floreştilor din mahalaua Scorţarului, 
Bucureştii vechi, I-V, Bucarest, 1935, p. 60 et note 20. Voir aussi un acte de 1699 d’où il ressort que 
Floreştii de Sus et de Jos étaient en partie la propriété de Manu Apostol le marchand (cupetul), un cousin 
de Stoian et d’Istratie, voir N.G.Dinculescu, Documente din colecţia d-lui Mişu Săulescu, dans « Arhivele 
Olteniei », III.13 (1924), p. 215: s’agit-il du même Floreşti, ou bien de Floreasca sur la rivière Colentina ? 
34 N. Iorga, Braşovul şi Românii, Bucarest, 1905, p. 254-255.(acte du 22 mars 1708). 
35 G.D. Florescu, Istoricul…, p. 60 ; P. Cernovodeanu, The tombstone of prince Constantin Brâncoveanu’s 
physician, Panataleon Caliarhis, dans « Revue des études sud-est européennes », I (1963), p. 561-564. 
36 Genealogia Cantacuzinilor, éd. cit.., p. 375. 
37 G.D. Florescu, Istoricul unei vechi case, art. cit., p. 62, note 27 ; cf. aussi supra, note 34. 



 53 

En 1812, Iordache, le fils aîné de Ioniţă Florescu, ensemble avec son épouse 
Anica née Soutzo (Suţu) et le grand ban Radu Golescu, construisaient le monastère de 
Tigănesti qui allait devenir la nouvelle nécropole de cette branche des Florescu38 : 
Iordache lui-même (+1848) et Anica (+1877), leurs fils Grégoire (1890), son épouse 
Zoiţa et leur fils Michel (+1887) ; ses autres fils Iancu (+1869), Costache (+1873) et 
Iorgu (+1893) ; enfin, ses filles Alexandra (Luxiţa +1899) et son fils, né de sa liaison 
avec Nicolae Bălcescu, Bonifaciu (+1899), puis Sevastiţa (+1846) et Marghioliţa 
(+1842). Un grand feu qui causa des destructions importantes fut suivi, entre 1929-
1931, par des travaux au cours desquels les pierres tombales des Florescu disparurent à 
jamais. 

En 1875 était détruite l’église de Saint-Jean des Grecs afin de permettre la 
construction de la monumentale Casa de economii si consignatiuni (CEC) : à cette 
occasion, les pierres tombales et les squelettes (à l’exception de ceux de Antonache et 
de Ioniţă Florescu, disparus) furent mutés au cimetière de Bellu, ouvert en 1858, où 
reposaient déjà Emanoil Ion (Mihalache, 1791-1856), le deuxième fils de Ioniţă, et 
Dumitru, le musicien (+1875). Une soixantaine de pierres tombales, dont celle de 
Pantaléon Caliarh, furent transférées au lapidarium du monastère Stavropoleos. 
Dorénavant, l’inhumation dans les églises étant interdite, tous les membres de la 
famille Florescu ont été enterrés à Bellu. 

* 
A travers l’étude des nécropoles successives – Tismana, Strâmbul-Găiseni, 

Floreşti, Saint-Jean le Grand (des Grecs) et enfin Tigăneşti – on peut suivre la 
généalogie de la famille Florescu et parfois compléter les données connues avec des 
hypothèses nouvelles, on comprend mieux le changement du centre de gravité de la 
famille, de l’Olténie en Valachie centrale, puis à Bucarest. Une telle recherche, 
appliquée à d’autres nécropoles, pourrait apporter des connaissances nouvelles non 
seulement pour la généalogie (l’existence de membres inconnus de la famille Florescu 
au XVIe siècle, parenté très probable avec les Golescu dès le début du même siècle et 
continuée aux XVIIe-XIXe siècles etc), mais aussi pour l’histoire des villages offerts 
aux monastères qui apparaissent parfois seulement dans des documents tardifs: tel est 
le cas des villages donnés à Găiseni par Drăghici Florescu et son épouse Stanca 
Bugheanu, et aussi par Pahulea stolnic. Une nécropole nobiliaire est, en fait, le 
prolongement de la demeure des vivants: sont reçus seulement les parents les plus 
proches, à condition de payer pour s’assurer les prières des moines et le salut de leurs 
âmes. De ce point de vue, l’église du monastère de Găiseni est un exemple 
exceptionnel par le nombre de tombes et par leur ancienneté, même si plus de la moitié 
des pierres et des inscriptions sont aujourd’hui perdues.  

                                                 
38 V. Brătulescu et R. Ilie, Mânăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, Bucarest, 1935, p. 25. 
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Mănăstirea Vorona, stăruitoare în menţinerea credinţei şi a conştiinţei 
apartenenţei la arealul ortodoxiei, a îndeplinit de-a lungul secolelor însemnate rosturi 
nu numai în apărarea dogmatică, ci şi a tradiţiilor şi a legii străbune, adevăraţi factori 
de identitate naţională a românilor. Începutul existenţei sale se situează pe la anul 
1600, când, potrivit legendei, într-o pitorească poiană a codrilor botoşăneni, câţiva 
monahi au ridicat o bisericuţă de lemn cu hramul „Naşterea Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu”. Singura mărturie referitoare la această ctitorie a rămas Sfânta Masă din 
Altar, obiect aflat actualmente în incinta Mănăstirii. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea a început să se construiască ansamblul 
monastic care există astăzi la Vorona. Familiile Jora, Vârnav, Catargi sunt numai 
câteva dintre cele care pot fi pomenite drept ctitori ai sfântului locaş. 

Între anii 1793-1870 au fost înălţate cele trei biserici din piatră: 
– Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, a cărei zidire, conform inscripţiei 

aflate deasupra intrării „s-a început la 1793 septembrie 1 şi s-a terminat la 1803 august 
28”, ctitori fiind „Dumnealui Iordache Panaite păharnic şi sora Dumisale Safta şi 
cucoana Dumisale Maria Kostachi păhărniceasa”. 

– Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, ridicată prin râvna şi stăruinţa 
arhimandritului Rafail. De pe placa de marmură aflată pe peretele nordic al bisericii 
aflăm că acest lucru s-a petrecut între anii 1853-1870. 

– Biserica „Sfântul Nicolae”, amplasată în cimitirul aşezării monahale, în afara 
incintei mănăstirii, a fost construită în aceeaşi perioadă prin grija aceluiaşi arhimandrit, 
Rafail, menţionat în pomelnicul de la mănăstire. La această biserică, impresionantă este 
catapeteasma, sculptată în lemn de tei, pictată în stil neobizatin şi ornată cu frumoase 
motive vegetale poleite cu aur. Lăcaşurile astfel edificate stau, fără îndoială, mărturie 
puternicelor legături dintre mănăstire şi comunitatea locală şi, mai ales, impactului 
credinţei asupra vieţii spirituale a locuitorilor comunei Vorona. 

Primele două biserici împreună cu celelalte clădiri necesare vieţii monahale 
(chilii, bucătărie, trapeză etc.) au fost înconjurate cu gard de lemn. Intrarea principală 
se află lângă turnul-clopotniţă care adăposteşte şi astăzi un clopot cu următoarea 
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inscripţie: „Acest clopot s-a ofierosit de Sf. Sa Schimonahia Safta Brâncoveanu la Sf. 
Mănăstire Naşterea Maicii Domnului, spre pomenirea sa şi a tot neamul Sf. Sale”.  

Alături de odoarele de cult, cele două ctitorii ale mănăstirii au primit şi cărţi 
religioase, astfel încât la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
la Mănăstirea Vorona exista deja o bibliotecă ce conţinea carte manuscrisă şi carte 
tipărită. Cărţile au fost aduse, în primul rând, de către călugări. Valoarea lor l-a 
determinat pe marele istoric Nicolae Iorga să vină personal pentru a le cerceta la 
lăcaşul de cult. Savantul a consemnat despre provenienţa acestora: „Unii [călugări] 
aduc cărţi cu dânşii, şi-şi păstrează numele pe ele. Îndemnaţi de vederea micii 
biblioteci, boierii din Botoşani, Sandu Miclescu, Mavroeni, dau cărticele tipărite în 
toate limbile şi psaltichii din ultimele vremuri”1. Însemnările lui Nicolae Iorga arată că 
biblioteca mănăstirii conţinea, în primul deceniu al secolului al XX-lea, un număr de 
41 de manuscrise şi 108 cărţi tipărite. Aceste cărţi, scrise în spaţiul românesc sau aduse 
din exterior, în special din Rusia, erau de ritual bisericesc şi de educaţie moral-
religioasă.  

Din această ultimă categorie evidenţiem cărţile tipărite prin grija Mitropolitului 
Moldovei, Veniamin Costache (1792-1842), recunoscută fiind activitatea sa de 
traducător şi tipăritor a numeroase cărţi patristice şi de ritual. Fondul de carte cuprinde 
câteva exemplare din Carte folositoare de suflet, tipărită în anul 1821. Cartea conţine 
sfaturi despre felul în care se ajunge la pocăinţă, despre cum se pot respecta cele zece 
porunci, cum se face spovedania etc., ilustrând dorinţa vădită de educaţie în spiritul 
canoanelor cultului ortodox. 

În 1959, în plină ascensiune a regimului comunist în România, Mănăstirea 
Vorona a fost închisă, călugării părăsind această aşezare. Ea a fost redeschisă în anul 
1968, ca mănăstire de călugăriţe, prin grija Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop şi 
Mitropolit Dr. Iustin Moisescu.  

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, Înalt Preasfinţitul Teoctist (care şi-a 
început drumul „pe treptele slujirii bisericeşti” la Mănăstirea Vorona), Arhiepiscop al 
Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, a urmărit cu stăruinţă înfăptuirea a două 
idei majore: constituirea unui fond de carte veche religioasă la Mănăstirea Vorona şi 
dezvoltarea acestei aşezări monahale, prin ridicarea unor noi clădiri necesare 
desfăşurării tuturor activităţilor specifice. 

Mai întâi, a iniţiat şi coordonat o echipă formată din personal ecleziastic de la 
Protopopiatul Botoşani şi specialişti de la Muzeul Judeţean de Istorie care a desfăşurat 
o amplă activitate de colectare de carte veche religioasă de la parohiile din întreg 
judeţul Botoşani. S-a îngrijit apoi de asigurarea resurselor necesare construirii Casei 
Oficiale în incinta Mănăstirii, între anii 1980–1985. Clădirea include o aripă specială, 
destinată păstrării valorilor patrimoniului cultural. În acest scop au fost amenajate un 
depozit şi un muzeu pentru cele mai importante exponate. Sunt aspecte definitorii în 
activitatea instituţiei ecleziastice, care i-au sporit audienţa în plan confesional şi i-au 

                                                 
1 Nicolae Iorga, La Mănăstirea Vorona, în „Calendarul Neamului Românesc”, 1909. 
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întărit autoritatea în rândul slujitorilor săi şi al locuitorilor din întinsele comunităţi ale 
cultului ortodox. 

După redeschiderea Mănăstirii Vorona, toate iniţiativele culturale, toate 
lucrările de construire, restaurare şi renovare s-au înfăptuit sub vrednica îndrumare a 
maicii stavrofore Teofana Scântei.  

Cărţile adunate au fost curăţate de ceară, tratate, restaurate, ordonate 
inventariate şi depozitate de către specialişti ai Muzeului Judeţean de Istorie, împreună 
cu monahiile: Grunzişor Filofteia, Cojocaru Firmiliana, Chiriac Adriana şi rasofora 
Ionaşcu Serafima. Au fost inventariate un număr de 2.019 de cărţi apărute până la anul 
1850, celelalte, în număr de 1.981 de volume, fiind în curs de fişare. 

Patru dintre cărţile de cult din fondul de carte veche al Mănăstirii se află 
expuse în sala de expoziţie, în condiţii forte bune, alături de icoane şi obiecte de cult de 
mare valoare. Este vorba despre patru exemplare ale Sfintei Evanghelii a Sfinţilor 
Apostoli Matei, Marcu, Luca şi Ioan, două tipărite la Buda (Ungaria), în anul 1812 şi 
două tipărite în tiparniţa Mănăstirii Neamţ, în anul 1821. Ele sunt diferite prin mărime, 
dar sunt la fel de valoroase prin vechimea şi frumuseţea ornamentelor şi a ferecăturilor 
în aur şi argint. 

Fondul de carte, care reprezintă bunuri liturgice neutilizabile în desfăşurarea 
cultului religios, este remarcabil prin valoarea artistică şi istorică a cărţilor. Ele sunt 
conservate în condiţii arhivistice şi muzeistice. La o primă privire asupra depozitului 
de carte veche, impresionează robusteţea copertelor din lemn învelite în piele. Unele 
cărţi au frumoase vigniete, chenare şi miniaturi.  

Specialiştii pot aduce la lumină lucruri încă neştiute care pot îmbogăţi 
informaţiile despre cartea de cult în ansamblul său., despre întocmirea şi răspândirea 
cărţii religioase în întreg spaţiul românesc. De exemplu, o Cazanie tipărită în anul 
1748, în timpul lui Alexandru Ipsilanti, fiind Mitropolit Grigore II, are o menţiune 
scrisă cu litere de mână, pe pagina de titlu, din care reiese că aceasta a fost donată 
bisericii mănăstirii de către un membru al familiei Brătianu.  

Enumerăm, pentru a concretiza importanţa deosebită a cărţilor de la 
Mănăstirea Vorona, câteva dintre exemplarele ce compun astăzi Fondul de carte veche 
religioasă şi locurile de unde au fost aduse la mănăstire în a doua jumătate a secolului 
al XX-lea. 

– Evanghelie tipărită la Pesta în 1693, în chirilică, provenită de la Parohia „Sf. 
Nicolae” Darabani, jud. Botoşani; 

– Apostol tipărit la Buzău în 1704, în chirilică, provenit de la Parohia „Sf. 
Voievozi” Botoşani; 

– Evanghelie tipărită la Bucureşti în 1723, în chirilică, provenită de la Parohia 
Balş, jud. Iaşi; 

– Triod tipărit la Bucureşti în 1726, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Hăneşti, jud. Botoşani; 

– Triod tipărit la Râmnic în 1739, în chirilică şi provenit de la Parohia Vlădeni 
Deal, jud. Botoşani; 
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– Evanghelie tipărită la Bucureşti în 1742, în chirilică, provenită de la Parohia 
„Sf. Ilie”, Botoşani; 

– Cazanie tipărită la Bucureşti, în 1742, în chirilică şi provenită de la Parohia 
„Sf. Ioan”, Botoşani; 

– Penticostar tipărit la Bucureşti în 1743, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Rădeni, jud. Botoşani; 

– Molitfelnic tipărit la Buzău în 1747, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Cucuteni, jud. Iaşi; 

– Liturghier tipărit la Iaşi în 1748, în chirilică, provenit de la Parohia Hilişeu 
Crişan, jud. Botoşani; 

– Octoih tipărit la Râmnic în 1750, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Vorniceni II, comuna Frumuşica, jud. Botoşani; 

– Antologhion tipărit la Bucureşti în 1750, în chirilică, provenit de la Parohia 
Popăuţi, Botoşani; 

– Biblie tipărită la Neamţ în 1755, în chirilică, provenită de la Parohia „Cuv. 
Parascheva”, Botoşani; 

– Aghiazmatar tipărit la Bucureşti în 1765, în chirilică şi provenit de la Parohia 
„Cuv. Parascheva”, Botoşani; 

– Strastnic tipărit la Blaj în 1773, în chirilică, provenit de la Mănăstirea 
Vorona; 

– Liturghier din 1774, scris în chirilică şi legat în piele, provenit de la 
Mănăstirea Vorona; 

– Cazanie scrisă în chirilică şi legată în piele, tipărită în 1781, provenită de la 
Mănăstirea Vorona; 

– Evloghion tipărit la Iaşi în 1786, în chirilică şi provenit de la Parohia „Sf. 
Împăraţi”, Drislea, jud. Botoşani; 

– Ceaslov tipărit la Iaşi în 1787, în chirilică şi provenit de la Parohia Dolina, 
jud. Botoşani; 

– Ceaslov tipărit la Iaşi în 1794, în chirilică şi provenit de la Parohia „Sf. 
Dumitru” Ionăşeni, jud. Botoşani; 

– Molitfelnic tipărit la Iaşi în 1797, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Griviţa, jud. Botoşani; 

– Kiriacodromion tipărit la Neamţ în 1801, în chirilică şi provenit de la Parohia 
Mlenăuţi, jud. Botoşani; 

– Tâlcuirea celor 4 Evanghelii din 1805, un volum scris în chirilică şi legat în 
piele, carte provenită de la Mănăstirea Vorona; 

– Triod din 1816, scris în chirilică şi legat în piele, provenit de la Mănăstirea 
Vorona; 

– Biblie în două volume legate într-o singură copertă din piele, scrisă în 
chirilică, cuprinde Vechiul şi Noul Testament, datează din 1819 şi provine de la 
Mănăstirea Vorona.  
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Mănăstirea Vorona, prin slujitorii săi, şi-a asumat rolul important de a păstra şi 
de a face cunoscute valorile trecutului. Într-un cadru natural feeric, acestea pot fi 
descoperite de cei doritori, filă cu filă. 
 
 

Zusammenfassung 
 

Der Beitrag umfasst eine kurze Geschichte des Klosters Vorona aus dem 
Kreis Botoşani (im nordöstlichen Teil Rumäniens) und eine Präsentierung des 
Buchbestandes des Klosters. Der Buchbestand des Klosters Vorona stellt einen 
wertvollen Schatz von religiösen Büchern dar, deren Ausstellungsjahr, 
Herkunft und Merkmale in diesem Beitrag aufgezählt werden. 
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CAFEA ŞI CAFENELE VECHI ÎN SATU MARE 
 

 
Monica SACHELARIU 

 
 
 

„Orice civilizaţie are nevoie de luxuri alimentare şi de o serie de stimulenţi, de 
dopanţi. În secolele al XII-lea şi al XIII-lea, nebunia mirodeniilor şi a piperului; în 
secolul al XVI-lea primul alcool, apoi ceaiul, cafeaua...” notează Fernand Braudel. În 
ceea ce priveşte istoria cafelei însă, acelaşi Braudel spune că „aici anecdotica, 
pitorescul, lucrurile nesigure deţin un loc enorm”1. 

Arbustul care produce cafeaua e originar, cel mai probabil, din Etiopia. La 
jumătatea secolului al XV-lea, cafeaua se consuma în Aden, pentru ca la sfârşitul 
secolului să se răspândească la Mecca, iar în primul deceniu al secolului al XVI-lea 
este semnalată şi la Cairo2. Numele băuturii pregătite din seminţele acestui arbust este 
arab: „kahwa” şi înseamnă, la origine, „vin”. Se pare că, la început, acest cuvânt indica 
fructul arbustului, iar abia mai târziu a ajuns să desemneze atât fructul, cât şi băutura3. 

În anul 1555 cafeaua se găseşte la Istanbul4 şi se răspândeşte repede în 
localuri speciale – „kahvehâne” („casă a cafelei”), expresie din care derivă 
cafeneaua noastră5, unde, în zilele de sărbătoare, omul de rând îşi petrecea câteva 
ceasuri de tihnă. Din aceste cafenele, plasate în mici încăperi de lemn, izbucnesc dese 
incendii (unul dintre ele va distruge în 1574 o mare parte a Istanbuluilui6, iar sultanii 
încearcă în mai multe rânduri – fără succes – să le închidă. 

S-a răspândit în tot Imperiul turcesc, la Damasc, Alger, Alep, iar din secolul al 
XVII-lea şi în Europa: la Veneţia prin 1615, la Paris în 1643, la Londra prin 1651, 
aceste date marcând însă o primă sosire şi nu începuturile unui consum public7. 

Cantitatea de cafea importată în Europa a fost limitată atâta vreme cât piaţa 
mondială a depins de producţia de cafea din împrejurimile oraşului Mecca, din Arabia. 
Situaţia aceasta se schimbă în momentul în care Europa şi-a organizat singură 

                                                 
1 Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, vol. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 
1984, p. 297, 304. 
2 Ibidem, p. 297. 
3 Aurel Decei, Logofătul Tăutu nu a băut cafea, în ,,Magazin istoric’’, an VI, nr.6(63), iunie 1972, p. 58. 
4 Fernand Braudel, op.cit., p. 297. 
5 Aurel Decei, op.cit., p. 59. 
6 Mihai Maxim, Istanbul în epoca lui Soliman Magnificul, în ,,Magazin istoric’’, an XI, nr. 9(126), 
septembrie 1977, p. 46. 
7 Fernand Braudel, op.cit., p. 297, 298. 
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producţia. Astfel, din 1712 au fost plantaţi arbori de cafea în Java, din 1716 în Insulele 
Bourbon (devenită în sec. al XVII-lea colonie franceză), în 1722 în Insulele Cayenne, 
în 1723-1730 în Martinica, în 1730 în Jamaica, în 1731 în San Domingo8. 

La Viena, adusă prin Ungaria – pe atunci încorporată în cea mai mare parte 
Imperiului Otoman – cafeaua este menţionată pentru prima dată, se pare, în anul 1645, 
cu ocazia sosirii unei solii turceşti. În documentele turceşti din epoca în care Ungaria 
centrală era provincie turcească, iar Transilvania, ca şi celelalte două ţări româneşti, se 
afla sub suzeranitate otomană, cafeaua apare mai întâi în anul 1650 şi i se spune multă 
vreme „fekete víz” (apă neagră)9. 

Se pare că în Austria şi Ungaria cafeaua a început să se răspândească pe la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, ba chiar la începutul secolului al XIX-lea, ea se încadra 
în categoria rarităţilor chiar şi pentru familiile bogate, de condiţie bună, familiile de 
burghezi o ştiau eventual după nume, în timp ce pentru ţărani nu era cunoscută nici 
măcar după nume10. 

În ceea ce priveşte Ungaria şi comerţul ei, cu prilejul unei expoziţii naţionale, 
Autoritatea maritimă regală maghiară a pus la dispoziţia organizatorilor şi a presei 
sătmărene deopotrivă, câteva date şi situaţii statistice referitoare la importanţa 
comercială a portului Fiumé, denumit „perla ţinutului maritim unguresc”11, port ce se 
va dovedi, mai târziu, ca având legături cu oraşul Satu Mare în ceea ce priveşte 
comerţul cu cafea al urbei. 

Portul Fiumé (astăzi Rijeka), ca de altfel şi Trieste de la Adriatica, au fost 
transformate în porturi libere în anul 1719 de către Carol al VI-lea, după modelul 
oraşului Livorno12, iar în anul 1776, portul Fiumé a fost atribuit Ungariei, care astfel a 
putut participa nemijlocit la comerţul mediteranean13. Conform datelor furnizate de 
către Autoritatea maritimă maghiară, aşadar în anul 1814, în portul Fiumé s-au perindat 
1.415 de ambarcaţiuni cu 24.179 tone de marfă. Dintre acestea, 1.336 erau ale Austriei, 
37 ale Regatului Siciliei, 2 ale Greciei, una reprezenta ţinuturile britanice din 
Mediterana, 32 – Statul papal, iar ţărmul turcesc era reprezentat cu 7 vase14. După cum 
rezultă şi din aceste date, traficul se desfăşura în interiorul Mării Adriatice, Fiumé 
neavând legături cu ţinuturi mai îndepărtate. 

În anul următor deja (1815), în port a debarcat şi un vas brazilian şi unul a 
pornit spre Spania. Circulaţia în acest port s-a înteţit în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea, astfel încât în 1815 au intrat în port 1.442 vase cu 23.086 tone de marfă şi au 
ieşit 986 vase cu 27.395 tone; în 1825 au intrat 1.627 vase cu 25.241 tone şi au ieşit 

                                                 
8 Ibidem, p. 302. 
9 Aurel Decei, op.cit., p. 60 - 61. 
10 ‚,Szamos’’, nr. 39 din 9 iulie 1876. 
11Ibidem, nr. 47 din 11 iunie 1885. 
12 Jean Bérenger, Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918, Bucureşti, Editura Universitas, 2000, p. 305.  
13 Erich Zöllner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, vol. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
1997, p. 386. 
14 ‚,Szamos’’, nr. 47 din 11 iunie 1885. 
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1.217 vase cu 33.506 tone; în 1835 au intrat 2.236 vase cu 51.644 tone şi au ieşit 1.591 
vase cu 70.567 tone; în 1855 au intrat 3.787 vase cu 81.201 tone şi au ieşit 3.172 vase 
cu 94.535 tone de marfă15. 

Printre toate aceste transporturi, pătrunderea mai timpurie a cafelei în Satu 
Mare, prin intermediul acestui port este foarte probabilă. Până la dovedirea acestor 
supoziţii însă, mărturii mai sigure legate de comercializarea cafelei în oraşul Satu Mare 
ne sunt date de WALLON LAJOS16, DUHA TÓDOR GERŐ şi DUHA GÉZA, 
comercianţi sătmăreni care îşi înscriau băcăniile la Tribunalul din Satu Mare la 
începutul celui de-al şaselea deceniu al sec. al XIX-lea. În cadrul comerţului cu 
coloniale, aromate şi delicatese ale acestor comercianţi, cafeaua era cu siguranţă 
nelipsită. 

Tot la începutul celui de-al şaselea deceniu îşi deschide o băcănie şi 
VÁSÁRHELYI MIKLÓS, comerciant care rezistă pe piaţa sătmăreană şi după mai 
bine de două decenii, cu o prăvălie modernă ce includea şi o tutungerie17. Aceste date 
ne îndreptăţesc poate mai mult decât statisticile portului Fiumé să credem că sătmărenii 
consumau cafea cel puţin cu câţiva ani – dacă nu chiar decenii – mai devreme faţă de 
comercializarea acesteia într-un cadru organizat. Această practică nu ar reprezenta, 
credem, ceva neobişnuit. 

Secolul al XIX-lea, de altminteri, a însemnat şi pentru oraşul Satu Mare o reală 
dezvoltare, evoluţia urbană fiind desigur strâns legată de cea demografică. Astfel, în 
1815 oraşul număra 9.928 de suflete, în 1850 – 13.32518, pentru ca în 1870 numărul 
locuitorilor să ajungă la 18.66819. Un aspect la fel de interesant – pentru nivelul 
cultural al oraşului – este şi faptul că la recensământul din 1870 în oraş erau 5.468 de 
bărbaţi care ştiau să scrie şi să citească dintr-un total de 9.455 şi 3.945 de femei dintr-
un total de 9.212, un procent aşadar de aproape 50,5%, la care se adaugă şi procentul 
de 2,6% al locuitorilor care ştiau doar să citească. 

Debutul celui de-al şaptelea deceniu al secolului al XIX-lea găseşte oraşul Satu 
Mare confruntat cu o criză acută a spaţiilor necesare comercianţilor, existând mulţi 
comercianţi care nu puteau să-şi găsească un loc nici chiar în schimbul plăţii unei chirii 
duble faţă de cea obişnuită. 

Centrul comercial al oraşului era Piaţa Mare, unde cele mai preţioase locuri (în 
total 20) erau ocupate de către Primărie, Prefectură, clădirea Parohiei şi hanul oraşului, 
ridicându-se chiar problema mutării acestora pe străzi mai lăturalnice pentru a se putea 
valorifica vadul comercial foarte bun, după modelul mai multor oraşe (Debreczen, 
Oradea ş.a.) unde parterele Primăriilor şi ale mai multor instituţii şi hanuri fuseseră 
transformate în spaţii comerciale. Acesta este de altfel şi contextul în care regăsim în 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale, fond Tribunalul Judeţului Satu Mare, Dosare de 
firmă Satu Mare, dosar 626/1864-1918. 
17 ‚,Szamos’’, nr. 68 din 23 august 1885. 
18 Doru Radosav, Ghid de oraş: Satu Mare, Bucureşti, Editura Sport – Turism, 1984, p. 29. 
19 ‚,Szamos’’, nr. 7 din 20 februarie 1870. 
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presa vremii pentru prima dată menţiunea referitoare la ‚,cafeneaua oraşului Satu 
Mare”, care se găsea în cadrul hanului şi care ocupa în total trei încăperi20. 

În ceea ce priveşte finalizarea concretă şi imediată a crizei spaţiilor – în cazul 
în care acest lucru s-a întâmplat – detaliile ne lipsesc în acest moment, cert este însă că 
în acest deceniu găsim cea mai mare parte a prăvăliilor comercianţilor cu aromate şi 
mirodenii, situate în casele închiriate de la persoane particulare (de regulă partere, dar 
nu numai). 

Comerţul oraşului Satu Mare era dominat incontestabil în această perioadă de 
către comercianţii evrei, iar în ceea ce priveşte legăturile comerciale, se pare că 
influenţa cea mai puternică o exercita Vestul, cu precădere Germania, cu toate că relaţii 
bune existau şi cu Orientul, care însă în trecut se pare că ar fi fost mai strânse21. 
Această influenţă vestică era foarte bine reflectată şi în faptul că aceşti comercianţi 
sătmăreni înlocuiseră practic propria limbă maternă, ebraica, cu limba germană, 
devenită absolut indispensabilă pentru relaţiile comerciale şi de afaceri. 

Băcăniile din Satu Mare care făceau comerţ cu aromate, coloniale şi delicatese 
erau aprovizionate din belşug cu produse şi articole de o varietate extraordinară. Să 
menţionăm doar câteva: brânzeturi, peşte, caviar, fructe zaharisite, vinuri de masă, 
muştar franţuzesc, struguri şi vinuri de Malaga – aduse din Triest, rom de Jamaica, 
Brazilia şi Cuba, gaz lampant american, nuci americane, alune italieneşti, săpunuri de 
Debreczen şi Szeged, fructe meridionale, curmale (,,prune turceşti”), mezeluri, rahat 
turcesc (,,rehatlükün”, ,,rehatlucum”) – aflat la mare căutare şi care nu lipsea niciodată, 
fiind o delicatesă preparată din seva celor mai gustoase fructe din Orient şi multe 
altele. Alături de toate aceste produse, un loc aparte era mereu ocupat de cafea, oferită 
zilnic proaspăt prăjită. 

Comerciantul Héder Sándor – care şi-a început afacerea în 1875 şi care a dus o 
campanie foarte constantă şi tenace de promovare a propriilor produse pe toată durata 
fiinţării sale – oferea zilnic clienţilor săi cafea proaspăt prăjită la abur cu un aparat 
performant al acelor timpuri datorită căruia, aromata licoare devenea se pare mult mai 
savuroasă decât prin metodele tradiţionale de prăjire în casă şi garanta de asemenea –
printr-o prăjire potrivită – economisirea unei cantităţi mai mari de zahăr în prepararea 
ei22. Mai mulţi ani la rând, piaţa sătmăreană a fost aprovizionată prin intermediul 
băcăniilor cu o cafea obţinută din amestecul a trei soiuri: cafea mocca arabică, cafea 
aurie de Java şi cafea cubaneză. 

În anul 1876 acest amestec prăjit se putea cumpăra cu preţul de 1,12 forinţi/1/2 
kg23, iar la stabilirea preţului se lua în considerare se pare şi faptul că, la 1 kg de cafea 
crudă se pierdea aproape un sfert prin procesul de prăjire24. 

                                                 
20 Ibidem, nr. 30 din 30 iulie 1870. 
21 Ibidem, nr. 42 din 23 octombrie 1870. 
22 Ibidem, nr. 79 din 7 noiembrie 1875. 
23 Ibidem, nr. 1 din 2 ianuarie 1876. 
24 Ibidem, nr. 16 din 12 martie 1876. 
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Este interesant să raportăm preţul cafelei la preţurile alimentelor de bază. 
Astfel, la târgul săptămânal din Satu Mare, pe la jumătatea anului 1876, se vindea la 
hectolitru: grâul curat cu 8,60 forinţi, porumbul cu 4,20; 3,80 forinţi, cartofii cu 2,80; 
2,50 forinţi25, în timp ce ½ kg carne de vită se cumpăra cu 19 creiţari26. 

În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Satu Mare se aflau în 
circulaţie o serie de lucrări – în special germane – care expuneau efectele deosebit de 
nocive ale cafelei asupra organismului uman, precum: afecţiuni stomacale şi hepatice, 
agitaţie, slăbire musculară, probleme de circulaţie, ale sistemului nervos, de vedere, 
comportament anxios, hemoragii nazale, migrene şi multe altele27. O campanie foarte 
puternică era dusă împotriva consumului de cafea, în mod deosebit în cazul femeilor 
însărcinate, a lehuzelor şi la vârsta copilăriei. Se credea că dacă muncitorul care 
depunea efort fizic putea să mai aibă o şansă în a învinge efectele otrăvitoare ale 
cafelei, mult mai sumbră era perspectiva celor care duceau o viaţă sedentară. În pofida 
acestui „curent” însă, aromata băutură a continuat să existe şi să fie savurată de către 
cetăţenii urbei. 

Alături de cafea încep să se comercializeze mai multe feluri de surogate de 
cafea, de regulă în băcăniile aceloraşi comercianţi, surogate considerate sănătoase şi 
hrănitoare, aduse de la fabrica ,,Leitner und Grünwald „ din Pesta28, ori din sudul 
Ungariei de la Dr. Fáykiss, costul unui pachet mare fiind de 90 de creiţari, iar a unui 
pachet mic de 50 creiţari29, acesta din urmă fiind comercializat în Ungaria de prin 
1867-186830. Aceste produse erau promovate ca având nenumărate virtuţi terapeutice, 
fiind foarte indicate pentru diferite afecţiuni nervoase, stomacale, în convalescenţă ş.a. 
Aceste surogate se vor menţine pe piaţa sătmăreană şi în deceniul următor31. 

Anul 1878 – an pentru care se anunţase o creştere substanţială a taxelor vamale 
pentru cafea, gaz lampant, orez şi alte produse importante – găseşte oraşul aprovizionat 
cu următoarele soiuri de cafea: cafea fină de Ceylon – 1,65 forinţi, cafea fină de Cuba – 
1,75 forinţi, foarte fină de Cuba – 1,80, cea mai fină de Cuba – 1,90, perlă – cea mai 
fină de Cuba – 1,90, cafea comună de Costa Rica – 1,40, Mocca arabică – 1,80, Aurie 
de Java – 2 forinţi – preţuri valabile pentru 1 kg de cafea crudă, în timp ce preţul pentru 
1 kg de cafea prăjită şi măcinată se situa între 2,20 şi 2,40 forinţi. 

Comparativ cu aceste preţuri, 1 kg de zahăr rafinat costa între 46-50 creiţari, 1 
litru gaz lampant american, calitatea I – între 16 şi 18 creiţari, săpunurile între 40-48 

                                                 
25 Ibidem, nr. 38 din 2 iulie 1876. 
26 Ibidem, nr. 33 din 4 iunie 1876. 
27 Ibidem, nr. 38 din 2 iulie 1876, Ibidem, nr. 39 din 9 iulie 1876. 
28 Ibidem, nr. 39 din 9 iulie 1876. 
29 Ibidem, nr. 46 din 10 iunie 1877. 
30 Ibidem, nr. 8 din 27 ianuarie 1878. 
31 Ibidem, nr. 94 din 21 noiembrie 1880, ,,Szatmár’’, nr. 6 din 10 februarie 1883, Ibidem, nr. 14 din 5 
aprilie 1884, ,,Szamos’’, nr. 1 din 1 ianuarie 1885 etc. 
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creiţari, iar la târgul săptămânal, un chintal de grâu curat se vindea cu 7,50; 6,80 
forinţi, iar porumbul cu 7,50; 8,00 forinţi32. 

Presa timpului prezenta cititorilor săi câteva dintre preţurile – neîndoielnic mai 
mici – existente şi pe alte pieţe ale lumii, în Philadelphia (America) spre exemplu. 
Astfel că 1 kg de carne de vită se achiziţiona acolo cu echivalentul a 12-20 creiţari, ½ 
kg de cafea prăjită – 40-70 creiţari, ½ kg de cafea crudă – 16 creiţari, ½ kg zahăr – 14-
40 creiţari, 1 litru de gaz lampant de cea mai bună calitate – 14 creiţari33. 

Cu toate că la acest moment piaţa era destul de bine aprovizionată cu cafea şi 
exista o varietate de preţuri, pentru categoriile sărace aceasta rămânea în continuare 
foarte greu accesibilă. Un muncitor zilier, spre exemplu, trebuia să lucreze aproape 
două sau chiar trei zile pentru a-şi permite un kilogram din cele mai ieftine soiuri 
comercializate, ţinând cont că o zi la munca câmpului se plătea la sfârşitul anului 1877 
şi începutul lui 1878 cu 80 de creiţari – fără masă şi cu 50 de creiţari – cu masa 
inclusă34. 

Aceiaşi comercianţi ne ajută să aflăm şi filiera pe care ei îşi procurau 
aromatele boabe. Astfel, băcăniile sătmărene se aprovizionau, în general de la cele mai 
mari firme importatoare din Fiumé, Triest, Hamburg şi Bordeaux – prin transport pe 
cale ferată, cu cheltuieli foarte avantajoase. Exista în Satu Mare o reală întrecere între 
aceşti comercianţi sătmăreni şi unii dintre micii comercianţi din Triest, Fiumé şi 
Hamburg – care primeau comenzile prin poştă, pentru pachete de câte 5 kg de regulă, 
iar preţurile acestora din urmă includeau pe lângă procentele de 5-10 % pentru propriii 
agenţi comerciali şi costurile foarte mari pe care le implicau publicarea regulată a 
anunţurilor de promovare a cafelei în presa locală. 

În ceea ce priveşte importul cafelei prin intermediul portului unguresc Fiumé, 
se pare că în perioada anilor 1874–1880, acesta a scăzut continuu de la 5.062 de 
chintale până la 1.348 de chintale, însă în 1881 au intrat 12.124 de chintale, în 1883 – 
26.243 de chintale, pentru ca în 1884 – din nou cu mult mai puţin, şi anume 13.265 de 
chintale35. 

În prima parte a anului 1881, după intrarea în vigoare a impozitului pentru 
consumul de cafea36, s-a constatat o creştere a fenomenului de falsificare a cafelei. 
Imediat însă printre cetăţenii urbei s-a răspândit o reţetă foarte precisă pentru 
depistarea cafelei falsificate, prin folosirea de sodă, apă distilată şi clorură de var – 
adăugate în diferite cantităţi la cafeaua măcinată. 

O practică a cărei idee s-a răspândit în oraş la începutul celui de-al optulea 
deceniu şi care era adresată comercianţilor şi, în special celor cu aromate, era ,,politica 
„ unei firme englezeşti, care oferea câte un volum de operă clasică – proză sau 

                                                 
32 Ibidem, nr. 70 din 1 septembrie 1878, Ibidem, nr. 96 din 1 decembrie 1878, Ibidem, nr. 97 din 5 
decembrie 1878, Ibidem, nr. 98 din 8 decembrie 1878, Ibidem, nr. 102 din 12 decembrie 1878. 
33 Ibidem, nr. 17 din 27 februarie 1881. 
34 Ibidem, nr. 103 din 27 decembrie 1877. 
35 Ibidem, nr. 47 din 11 iunie 1885. 
36 ,,Szatmár’’, nr. 29 din 15 iulie 1881. 
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literatură la alegere – în schimbul unei anumite cantităţi de ceai cumpărat, astfel încât 
compania respectivă ajunsese să ofere peste 1 milion de volume37. Se pare însă că 
balanţa comercianţilor sătmăreni înclina mai mult spre ‚,ştiinţele exacte’’, întrucât 
aceştia nu au întreprins nimic asemănător. 

În anii următori, comercianţii sătmăreni au aprovizionat piaţa cu multe soiuri 
de cafea din ce în ce mai variate, la care se adăuga diversitatea extraordinară care era 
oferită de firmele din Viena şi Hamburg: cafea de Ceylon, Cuba, Portorico, Mocca, 
Jamaica, Menado, Java, Campina, Domingo, Rio, Colombo38. Pentru a ne creiona o 
idee despre investiţia unui comerciant cu aromate, în anul 1883 Héder Sándor şi-a scos 
la vânzare băcănia – cu toate stocurile, cele de cafea fiind foarte mari – contra sumei de 
12.000 forinţi39. 

Dar, cafea fără cafenea este greu de imaginat. Cafenelele din Satu Mare se 
dezvoltă începând cu cel de-al şaptelea deceniu al secolului al XIX-lea, evreii fiind şi 
la acest capitol cei mai întreprinzători: Grossmann Sámuel, Báder Alajos, Steiner 
Jόzsef, Schwartz Jόzsef, Klein Ezri, Reininger Adolf, Svarcz Károly, Grünvald Jόzsef, 
Szlafkofszky D.V., Glück Adolf, Friedman Simon, Fink Ferencz – sunt doar câţiva ale 
căror nume sunt legate de istoria cafenelelor sămărene. În această epocă, aceste 
cafenele se inaugureză de cele mai multe ori fie odată cu restaurantele şi hanurile, fie 
cu berăriile. Astfel, în 1875 în Satu Mare se deschid cel puţin două cafenele noi şi o a 
treia îşi schimbă locaţia, în 1876 şi 1878 se deschid cel puţin câte patru, numărul 
acestora crescând de la an la an, pentru ca în anul 1885 oraşul să numere mai multe 
zeci de astfel de locuri. Multe dintre aceste cafenele acceptau abonaţi, cu plata 
consumaţiei o dată pe lună şi, de asemenea şi transport la domiciliu, cu reduceri 
substanţiale pentru comenzi mai mari. 

O menţiune aparte merită hanul oraşului ,,La arborele verde” (Zöldfa) – pe 
locul actual al clădirii numite ,,Casa albă” – unde, de-a lungul timpului au fost 
amenajate o serie de cafenele, întotdeauna ,,conform cerinţelor epocii’’. Acest aspect 
este cu atât mai interesant cu cât renumitul han avea porţile deschise deja în anul 
177140, ceea ce ne permite din nou să facem o presupunere despre existenţa mult mai 
timpurie a unei cafenele în bătrânul han, cel puţin într-unul din primele decenii ale 
secolului al XIX-lea. 

Locuri frecventate mai ales de bărbaţi, aceştia se întâlneau pentru diverse 
discuţii, la o ceaşcă de cafea, însoţită de un pahar cu apă rece, proaspătă, iar de la un 
moment dat, în unele cafenele aveau la dispoziţie diferite gazete din ţară sau 
străinătate. Târziu, în 1885, se prezintă ca o noutate amenajarea curţii unei cafenele, 

                                                 
37 Ibidem, nr. 52 din 10 decembrie 1881. 
38 Ibidem, nr. 1 din 1 ianuarie 1881, ,,Szamos’’, nr. 69 din 27 august 1882, ,,Szatmár’’, nr. 25 din 21 iunie 
1884, Ibidem, nr. 35 din 30 august 1884, Idem, nr. 51 din 20 decembrie 1884 ş.a. 
39 ,,Szamos’’, nr. 5 din 18 ianuarie 1883. 
40 Doru Radosav, op.cit., p. 22. 
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astfel încât aceasta permitea frecventarea locului şi de către grupuri de doamne, aceeaşi 
cafenea care de altfel oferea clienţilor săi ca specialitate îngheţată şi cafea cu gheaţă41. 

Dezvoltat cu precădere aşadar în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
– şi cu existenţa probabil a unui consum efectiv al aromatei băuturi cel puţin cu câteva 
decenii mai devreme – comerţul cu cafea în oraşul Satu Mare se pare că a reuşit să 
ofere locuitorilor urbei, de la un an la altul, tot mai multă varietate, calitate sporită şi să 
nu uităm de momentele de tihnă oferite de acele ,,case ale cafelei’’, devenite de multe 
ori adevărate stabilimente culturale, locuri în care se citeau şi se scriau poezii, se purtau 
discuţii înflăcărate şi se năşteau idei. 
 
 
 

Zusammenfassung 
 

Der Beitrag bezieht sich auf die Geschichte des Kaffees in der Stadt 
Sathmar und bespricht den Ursprung dieses Produktes und die Entwicklung 
dessen Konsums im Laufe der Jahrhunderte, wobei man Preise, Quantität und 
Mentalität hervorhebt.  

                                                 
41 ,,Szamos’’, nr. 35 din 30 aprilie 1885. 
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GĂRZILE NAŢIONALE ALE FRONTULUI RENAŞTERII 
NAŢIONALE 

 
Florenţa MITITELU 

 
 
 

Frontul Renaşterii Naţionale, primul partid unic din istoria României, a fost 
înfiinţat pe fondul profundelor transformări care au marcat societatea românească în 
anii 1937-1938 şi care au inaugurat regimul carlist, ce se înscrie în sistemul regimurilor 
dictatoriale sau autoritare care cuprinseseră Europa Central-Răsăriteană şi Sudică (cu 
excepţia Cehoslovaciei) la sfârşitul anilor ′301. 

În consecinţă, pe fondul alinierii tendinţelor generale, dar şi ca urmare a 
înclinaţiilor autoritare ale regelui, procesului de fărâmiţare a partidelor politice, 
ambiţiilor personale ale diverşilor lideri de partid, agravării situaţiei internaţionale etc., 
toate mascate de ofensiva împotriva extremei drepte2, regimul de autoritate monarhică 
s-a văzut pus în situaţia fundamentării întregii sale politici prin înfiinţarea unui partid 
de masă în frunte cu regele, care să traseze liniile conducătoare ale vieţii politice şi care 
avea nevoie de o ideologie, o structură organizatorică, de reglementare a funcţionării 
organismului politic şi nu în ultimul rând de membrii. Acestor necesităţi li se mai 
adăuga una: înfiinţarea unor unităţi de Gardă Naţională ca formaţiuni paramilitare ale 
Frontului. 

Mi se pare oportună tratarea acestui subiect, mai ales că lucrările de 
specialitate pe această temă sunt puţine, în timp ce materialul de arhivă privitor la 
constituire, atribuţii, modificări organizatorice şi competenţe noi apărute în timp la 
nivelul Gărzii Naţionale – unele ca urmare a evoluţiei evenimentelor în plan politic 
intern şi extern – respectiv deznodământul activităţii acestei structuri, aşteaptă să fie 
cercetat.  

Înfiinţarea acestor unităţi paramilitare s-a făcut de altfel prin articolul 32 al 
Regulamentului Legii pentru înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale (F.R.N.), 
publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 1939, care prevedea: „Se înfiinţează 
ca formaţiuni auxiliare ale Frontului Renaşterii Naţionale, unităţi de Gardă Naţională. 
Ele vor funcţiona pe baza unui Regulament special care va determina 
Comandamentele, Statul Major şi modul de funcţionare”3. 

                                                 
1 Coord. Ioan Scurtu, Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), vol. I, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, p. 48. 
2 Radu Florian Bruja, Carol al II-lea şi partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Editura Junimea, Iaşi, 
2006, p. 250. 
3 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 1/1939, f. 11. 
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Aceste Gărzi nu erau inovaţii în viaţa politică a României. Gărzi de partid cu 
caracter paramilitar au avut cuziştii (aşa-zişi lăncieri), apoi şi codreniştii (legionarii), 
dar şi naţional-ţărăniştii (voinicii). Gărzile Naţionale ale regimului carlist urmăreau 
însă diminuarea influenţei pe care o exercitaseră legionarii, îndeosebi asupra 
tineretului. Pentru a ascunde adevăratul lor rol, într-un discurs ţinut cu prilejul investirii 
comandanţilor de gardă, Armand Călinescu spunea: „Gărzile Naţionale nu au scopuri 
agresive, ci o misiune nobilă, o misiune de educaţie cetăţenească”4. Comandantul 
General al Gărzii Naţionale, Petre Georgescu, considera această structură ca 
reprezentând „straja unei cât mai înalte ţinute morale a corpului funcţionăresc”5. 

Regulamentul special pentru organizarea şi funcţionarea Gărzilor Naţionale a 
fost publicat în Monitorul Oficial din 25 aprilie 1939. Potrivit articolului 2, Garda 
Naţională avea următoarele atribuţii: 

„a) Să propage în toate straturile sociale doctrina politică a Frontului, şi 
anume: înălţarea Patriei prin întărirea ideii naţionale şi a solidarităţii fiilor săi, întărirea 
familiei ca celulă socială, crearea unei vieţi spirituale prin dezvoltarea credinţei 
creştine şi a culturii autohtone, propăşirea materială prin obligativitatea şi cinstirea 
muncii, precum şi spiritul de jertfă pentru Tron şi Ţară; 

b) Să informeze organele Frontului asupra stării de spirit din Ţară şi a 
problemelor de interes obştesc; 

c) Să servească ca organ de ordine al Frontului cu prilejul manifestaţiunilor de 
orice fel ale organizaţiunilor acestuia; 

d) Să coopereze cu organizaţiunile existente, în vederea unei temeinice 
pregătiri a populaţiuni pentru apărarea pasivă împotriva atacurilor aeriene; 

e) Să colaboreze cu organele Străjii Ţării şi ale Serviciului Social, sau orice 
alte instituţii de Stat, ori de câte ori acţiunea sa are un obiect identic sau asemănător cu 
cel urmărit, în general sau într-o anumită împrejurare, de către acestea; 

f) Să coopereze în timp de războiu, prin membrii săi rămaşi nemobilizaţi, cu 
organele militare, pentru menţinerea siguranţei şi liniştei publice6 . 

Potrivit materialului de arhivă rezultat în urma activităţii acestui organism, 
între atribuţiile unităţilor Gărzii Naţionale (GN) se numărau şi asigurarea ordinii şi 
pazei interioare şi exterioare a localurilor Gărzilor Naţionale, arhivelor şi „legăturilor” 
acestora7. 

Armand Călinescu explica scopul acestei organizaţii: „prin înfiinţarea Gărzilor 
Naţionale ale F.R.N. s-a răspuns unei adânci necesităţi a vieţii noastre politice”, iar 
„menirea de a familiariza opinia noastră obştească cu noile idealuri de viaţă etnică a 
revenit pe bună dreptate Gărzilor Naţionale. Ele sunt factorul dinamic, viu şi combativ 
al unicului instrument de cârmuire a statului.”8 De altfel, într-un raport al 

                                                 
4 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 133. 
5 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 136/1939, f. 132. 
6 Ibidem, Dosar 413/1939-1940, f. 6. 
7 Ibidem, Dosar 588/1939-1940, f. 2. 
8 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 134. 
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comandantului Gărzii Naţionale către preşedintele Consiliului de Miniştri, Gh. 
Tătărescu, se amintea că „actuala formă de organizare a Gărzii Naţionale este 
concepţia regretatului Armand Călinescu, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
care în calitate de Ministru de Interne, încă din decembrie 1938, gândindu-se la 
viitoarea sa aşezare, a cerut Prefecţilor să recomande pe viitorii comandanţi de judeţ”9. 

Capitolul II al Regulamentului supus analizei stabilea această structură 
organizatorică, prin înfiinţarea: unui post de Comandant General, a Statului Major, de 
unităţi de Gardă Naţională la nivel ce capitală (cu unităţi divizate pe sectoare), la nivel 
de ţinut, judeţ, oraş (divizate în centre şi subcentre), organizaţii de plasă, comunale şi 
săteşti. 

Comandantul General era numit prin decret regal, dintre foştii generali ai 
armatei active, care s-au distins în cariera militară, la propunerea Directoratului 
Frontului şi nu putea fi înlocuit decât pe baza unui raport motivat al Preşedintelui 
Consiliului de Miniştri (art. 3). De asemenea, el era membru de drept în Consiliul 
Superior Naţional al F.R.N. şi avea ca principală atribuţie, îndrumarea întregii activităţi 
a Gărzii, potrivit directivelor primite din partea Directoratului (art. 4)10. 

Primul Comandant General al Gărzilor ales a fost generalul Gh. Râşnoveanu11, 
iar în urma renunţării acestuia, generalul de brigadă Georgescu G. Petre, fost Şef de 
Stat Major, ce provenea din rezerva cavaleriei, prin Înaltul Decretul Regal nr. 761 din 
11 februarie 193912. De altfel, Gh. Râşnoveanu a redactat şi condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească comandanţii de Gardă: să fie militar în rezervă, să fi luat parte la 
război, fără să fi căzut prizonier, să fi avut o comportare ireproşabilă în timpul 
serviciului militar, să nu fi făcut politică într-un alt partid decât în F.R.N13. 

În schimb, între realizările generalului Petre Georgescu, în calitate de 
Comandant General al Gărzilor Naţionale se numără: „adunarea materialului 
documentar pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al G.N., 
culegerea de informaţii despre persoanele propuse să încadreze Comandamentul, 
ţinuturile şi judeţele, elaborarea Regulamentului de uniforme pentru membrii F.R.N.14. 

Comandantul General era ajutat în conducerea Gărzii de un Stat Major, al cărui 
Şef se numea tot prin decret regal, din rândul foştilor ofiţeri superiori ai armatei active, 
cu gradul de colonel, care s-au distins în cariera militară. Acesta avea ca atribuţii 
îndeplinirea deciziilor Comandantului General şi conducerea şi coordonarea activităţii 
serviciilor din componenţa Statului Major: Secretariatul (înregistrarea corespondenţei 
şi primirea reclamaţiilor)15, Serviciul Organizării (stabilirea cadrelor, înrolarea 
membrilor Gărzii, completarea efectivelor şi întreţinerea localurilor Gărzii), al 

                                                 
9 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 136/1939-1940, f. 124. 
10 Ibidem, Dosar 413/1939-1940, f. 6. 
11 Ibidem, Dosar 136/1939-1940, f. 124. 
12 Ibidem, Dosar 151/1939, f. 1. 
13 Ibidem, Dosar 170/1939, f. 26. 
14Ibidem, Dosar 136/1939-1940, f. 124. 
15 Ibidem, Dosar 157/1939-1940, f. 1-2. 
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Propagandei (culegerea informaţiilor privind starea de spirit din Ţară, propagandă prin 
publicaţii), al Instrucţiei şi Educaţiei (instruirea şi educarea cadrelor), de Studii şi 
Coordonare (studiul problemelor de ordin social, politic, economic etc care privesc 
activitatea Gărzii), Inspecţiei (inspectarea unităţilor şi serviciilor din cadrul Gărzii) şi cel 
Administrativ (ţinea contabilitatea, întocmea bugetul, asigura aprovizionarea) (art. 3-4)16.  

În ceea ce priveşte unităţile Gărzii Naţionale, ele erau conduse de comandanţi 
numiţi dintre membrii Frontului Renaşterii Naţionale, de preferinţă foşti ofiţeri ai 
armatei active sau ofiţeri în rezervă. În ierarhia comandamentelor de Gardă Naţională, 
comandanţii de ţinut şi cel al capitalei (egali în rang şi independenţi unii de alţii) erau 
urmaţi de comandanţii de judeţ şi cei de sector (de asemenea, egali în rang), numiţi 
prin Înalt Decret Regal. Comandanţii de centru şi subcentru orăşenesc, de pasă, de 
comună şi de sat erau numiţi prin decizia Comandantului General (art. 9-10)17. 

Între articolele mai importante ale Regulamentului se mai numără şi articolul 
29, care stabilea jurământul pe care trebuiau să-l depună membrii Gărzii:  

„Jur credinţă M.S. Regelui Carol al II-ea, 
Jur dragoste şi jertfă Patriei româneşti, 
Jur ascultare şi supunere Gărzii Naţionale, 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu”18. 

Într-o cuvântare, Petre Georgescu lansa şi deviza Gărzilor Naţionale: „Cu 
nădejde în Dumnezeu, strâns unită în jurul tronului, Garda Naţională va face zid pentru 
apărarea patrimoniului naţional şi va sluji cu sfinţenie devizei pe care a jurat: Regele şi 
Naţiunea, Munca şi credinţa”19. 

Se pare că regimul nu era sigur de succesul acestor Gărzi, din moment ce în 
toate structurile lor fuseseră numiţi (nu aleşi) militari în retragere. Aceşti oameni 
„devotaţi” prin lege conducătorului, erau singurii, se pare, capabili să ducă la 
îndeplinire, cu disciplină, un program care putea să nu aibă succes în rândul populaţiei 
civile. Organizarea după modelul armatei a Statului Major al Gărzii Naţionale şi 
prezenţa militarilor în aceste unităţi putea avea o dublă raţiune: pe de o parte, 
mobilizarea maselor populare în direcţia sprijinirii regimului frontist, iar pe de altă 
parte, intimidarea formaţiunilor militare ale fostelor partide politice şi în special 
elementele legionare rămase în libertate20. 

Publicarea Regulamentului a fost urmată de Şedinţa secretarilor F.R.N. de ţinut 
şi, la 10 mai 1939, de Şedinţa Consiliului Superior Naţional al F.R.N., când s-au 
hotărât şi numit în funcţie comandanţii de ţinut şi de judeţ. Doar Comandamentul 
General purta antetul şi ştampila „Comandament”; pentru celelalte unităţi se folosea 
titulatura de Garda Naţională a judeţului X, sau Y. Desemnările la nivel inferior au fost 

                                                 
16 Ibidem, Dosar 413/1939-1940, f. 6-7. 
17 Ibidem, f. 7-8. 
18 Ibidem, f. 9. 
19 Radu Florian Bruja, op. cit.,p. 144. 
20 Ibidem, p. 136. 
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amânate până în vara anului 1939, când au fost numiţi şi secretarii celor trei categorii 
profesionale ale F.R.N21.  

Referitor la celelalte structuri inferioare, potrivit documentelor de arhivă, au 
fost întocmite şi difuzate la 28 iulie 1939 „Instrucţiuni pentru organizarea 
formaţiunilor de Gardă Naţională în sate, reşedinţa comunelor rurale, reşedinţa 
plăşilor şi în comunele urbane nereşedinţă”, acţiune ce urma să se termine până la 10 
septembrie 1939. Se stabilea prin aceste Instrucţiuni o ordine în care urma să decurgă 
organizarea, începându-se cu ţinuturile Timiş, Someş şi Marea, pentru care era detaliat 
programul pe judeţe, în timp ce pentru celelalte ţinuturi, fixarea programului era lăsată 
la latitudinea Comandanţilor de ţinut. În organizarea formaţiunilor se distingeau două 
categorii: formaţiuni de pace şi formaţiuni pentru caz de mobilizare, cu două tipuri de 
membrii: la dispoziţie şi în completare22. Comandanţii de gardă urmau să fie recrutaţi 
din rândul intelectualilor rurali, evitându-se pe cât posibil funcţionarii publici: „un 
funcţionar public, de exemplu, un pretor, prin natura funcţiei sale nu se putea bucura de 
libertate de acţiune spre a-şi exercita atribuţiile ce-i revin în dubla sa calitate”23. 

De altfel, au fost stabilite o serie de „Condiţiuni de admisibilitate pentru 
membrii unităţilor de Gardă Naţională”, şi anume: 

„1. Să fie înscris în Frontul Renaşterii Naţionale. 
2. Să fie valid. 
3. Vârsta între 23–50 ani. 
4. Pe cât posibil absolvent al cursului primar. 
5. Să nu fi activat în fostele partide politice extremiste. 
6. Să fi satisfăcut serviciul militar, fără a fi fost dezertor sau nesupus la 

concentrare. 
7. Să nu fi fost îndepărtat din funcţiuni civile de stat, comună şi judeţ. 
8. Să nu fi suferit condamnări penale infamante. 
9. Să nu fie falit. 
10. Să nu fi practicat sau să practice camăta. 
11. Să fie de religie creştină. 
În afară de aceste condiţiuni, unui membru al Gărzii Naţionale i se mai cere:  
– Să fie bun gospodar, harnic şi chibzuit în toate acţiunile lui. 
– Respectuos faţă de legi şi autorităţi. 
– Bun Român. 
– Cinstit în relaţiunile cu semenii săi. 
– Bun tată de familie. 
– Să nu fie vicios. 
– Să frecventeze biserica. 
– Să fie om potolit, dar hotărât. 
– Să fie om de iniţiativă. 

                                                 
21 Ibidem, p. 137-138. 
22 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 157/1939-1940, f. 15-24. 
23 Ibidem, Dosar 46/1930, f. 6. 
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– Să fie om de sacrificiu. 
– Să se supună în totul Regulamentului, ordinelor şi dispoziţiilor în legătură cu 

activitatea Frontului Renaşterii naţionale şi a Gărzii Naţionale”24. 
Pentru a se putea înscrie în Gărzile Naţionale ale F.R.N., fiecare membru 

trebuia să completeze un chestionar, în care declara de bună voie, următoarele: 
„consimt să fiu înscris în Garda Naţională a F.R.N. şi mă oblig a răspunde la toate 
chemările de instrucţie şi de concentrare, a mă supune disciplinei şi a executa 
conştiincios toate însărcinările ce voi primi”25. Fişa personală a unui membru al Gărzii 
Naţionale cuprindea rubricile: nr. crt.; nume şi prenume; date militare (contingent, 
grad, specialitatea, funcţia), domiciliu şi datele Gărzii (profesia, originea etnică, data 
înscrierii în G.N., eventuale mutaţii)26. 

Calitatea de membru era definitivă abia la împlinirea unui an de activitate în 
cadrul Gărzii şi se acorda de către Comandantul de ţinut sau de sector, pe baza unei 
recomandări27. Acest lucru presupunea, potrivit unei broşuri intitulate „Ce este un 
membru din Garda Naţională?”, anumite calităţi: 

„1. El este cetăţeanul care de bună voie s-a ales din rândurile Frontului 
Renaşterii Naţionale şi s-a devotat Gărzii Naţionale. 

2. El este un om bun, cinstit şi muncitor, servind ca exemplu semenilor săi. 
3. El cultivă şi întreţine crezul politic al Frontului Renaşterii Naţionale între 

cetăţeni. 
4. El este un bun membru al familiei lui. 
5. El cinsteşte prin munca sa locul ce are ca cetăţean în stat, fie funcţionar, fie 

în ocupaţiunea sa particulară. 
El cinsteşte biserica şi pe slujitorii ei. 
6. El se interesează şi activează în problemele obşteşti. 
7. El este un luptător hotărât în câmpul de activitate morală pentru înălţarea 

numelui de român şi paza credinţei strămoşeşti. 
8. El este garanţia omului de sacrificiu pentru Ţară şi pentru Rege, 
9. El poartă în suflet un legământ născut din dragostea de neam prin care 

păzeşte credinţa către: Dumnezeu, Patrie şi Rege. 
El întăreşte această credinţă prin jurământ. 
10. El este un caracter sănătos în serviciul Gărzii Naţionale a Frontului 

Renaşterii Naţionale în care activează ca un bun camarad”28. 
Conform unei note – raport privind activitatea Gărzii Naţionale şi situaţia la 

finele lunii octombrie 1939, înscrierile au depăşit aşteptările. Activitatea Gărzilor 
Naţionale în ţară începând la 1 mai 1939, odată cu numirea Comandanţilor de ţinut şi 

                                                 
24 Ibidem, Dosar 413/1939-1940, f. 44-45. 
25 Ibidem, Dosar 228/1939, f. 36. 
26 Ibidem, f. 38. 
27 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 138-139. 
28 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 28/1940, f. 16. 
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de judeţ, în ceea ce priveşte oraşele capitală de judeţ, s-au înregistrat următoarele 
efective:     

− mai, 18.000 membri; 
− iunie, 31.714 membri; 
− iulie, 47, 326 membri; 
− august, 59.821 membri; 
− septembrie, 76.203 membri. 
Din totalul de 76.203 membri, 61.419 erau membri la dispoziţie iar restul de 

14.784, membri de completare. Din aceştia 34.320 încadrau formaţiunile de 
mobilizare29. 

Efectivele Gărzii Naţionale au fost constituite în mai multe tipuri de unităţi: 
− echipa, formată din şase membrii: un şef, un agent de propagandă, un 

agent de instrucţie şi trei agenţi de ordine; 
−  grupa, formată din două echipe;  
− plutonul, format din două grupe, însumând în jur de 43 membrii la care se 

adaugă un comandant; 
− compania, formată din două trei plutoane; 
− batalionul, format din două-patru companii; 
− regimentul, format din două-trei batalioane; 
− brigada, formată din două trei regimente30. 
În ceea ce priveşte organizarea formaţiunilor rurale, conform aceleiaşi note-

raport, aceasta a început la 1 august 1939 şi era încheiată. În fiecare sat funcţiona 
minim o grupă de 13 oameni şi maxim o companie în oraşele nereşedinţă. La finele 
lunii octombrie, efectivul acestor formaţiuni depăşea 250.000 de membrii31. 

Materialul de arhivă ne oferă informaţii şi în ceea ce priveşte „Programul 
pentru anul în curs” al unităţilor teritoriale ale Gărzii Naţionale, respectiv: 

1. „Crearea unui sat model în fiecare judeţ, prin propriile mijloace ale 
satului, sub directa şi permanenta conducere a Comandantului de judeţ; 

2. Asistenţa socială (morală şi materială) pentru toţi săracii satului. 
Asistenţa rezultată din ajutorul colectiv al întregului sat; 

3. Acţiunea de strângere şi predare gratuită a fierului vechiu pentru nevoile 
oştirii; 

4. Acţiunea de colectare şi dăruire pentru armată a tuturor categoriilor de 
efecte de îmbrăcăminte neutilizabile, ca să fie transformate în efecte 
necesare oştirii; 

5. Acţiunea de informaţiuni asupra stării de spirit pe întreg cuprinsul ţării; 

                                                 
29 Ibidem, Dosar 136/1939-1940, f. 87. 
30 Ibidem, Dosar 288/1939, f. 34-35. 
31 Ibidem, Dosar 136/1939-1940, f. 87. 
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6. Acţiune contrainformativă prin propagarea doctrinei F.R.N şi a 
programului F.R.N.32” 

Comparativ cu programul enunţat, în perioada despre care vorbim, mai exact 
„de la numirea d-lui profesor Constantin C. Giurescu ca ministru al Frontului 
Renaşterii Naţionale” (septembrie 1939) „şi până în prezent”, „când se pregăteşte 
aplicarea măsurilor pentru înfrânarea speculei” (decretul lege pentru înfrânarea şi 
reprimarea speculei a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 268/18 noiembrie 1939), 
activitatea Gărzii Naţionale, conform informaţiilor de arhivă, s-a concretizat în: 

− „S-a continuat organizarea de formaţiuni în comunele rurale; 
Operaţiunea era terminată şi se verificau membrii înscrişi. 

− S-au completat vacanţele de Comandanţi de plasă şi comune rurale, 
produse prin înlocuirea celor despre care s-au primit informaţii că nu 
corespund însărcinării date; 

− Comandanţii de ţinut şi judeţ au vizitat comunele din judeţ, dând 
instrucţiuni şi sfaturi despre cum trebuie înţeles programul de lucru al 
Gărzilor Naţionale; 

− Continuându-şi acţiunea informativă asupra stării de spirit din ţară şi a 
comportării aparatului administrativ, Garda a procurat o seamă de date 
care au fost înfăţişate Ministerelor pendinte; 

− Adunările membrilor Gărzii Naţionale au continuat a se face săptămânal şi 
în fiecare localitate propunându-se măsuri de interes obştesc şi 
executându-se acele cari au fost posibil de înfăptuit cu sprijinul membrilor 
Gărzii (ajutorarea muncilor agricole, ajutorarea cu îmbrăcăminte şi 
alimente a familiei concentraţilor etc.); 

− Garda a participat la marea manifestaţie organizată de F.R.N. la Cluj şi în 
celelalte localităţi şi se pregăteşte pentru cele viitoare; 

− A fost instruită şi se pregăteşte pentru concursul ce este chemată să dea la 
informaţii despre sprijinul Gărzii Naţionale la înfrânarea speculei aflăm 
dintr-o circulară a Comandamentului G.N., Serviciul Informaţii, din 18 
noiembrie 1939: comandanţii de ţinut, judeţ şi capitală făceau parte din 
Oficiul Speculei ce funcţiona la nivelul unităţii administrative 
corespunzătoare; comandanţii de ţinut, judeţ, plasă şi comună constatau 
delictele şi aplicau contravenţiile Legii pentru înfrânarea şi reprimarea 
speculei, în timp ce persoanele însărcinate să constate infracţiunile la 
această lege erau numite de comandanţii de ţinut etc33. 

Spre sfârşitul anului, din cauza slabei organizări la nivel central, Gărzile 
Naţionale s-au văzut nevoite să trimită, la 25 noiembrie 1939, o adresă tuturor 
ţinuturilor şi judeţelor prin care, datorită cifrei „impresionante” de membri – 264.979 
(Gărzile Orăşeneşti – capitale de judeţ, 75.163 membrii, iar Gărzile Săteşti – 189.816 

                                                 
32 Ibidem, f. 80. 
33 Ibidem, f. 90-93. 
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membrii34) – se sistau înscrierile, solicitându-se o pauză pentru reorganizare. Astfel, 
comandanţii de judeţe trebuiau să anunţe în presa locală, sistarea înscrierilor şi să 
procedeze la verificarea minuţioasă a celor deja înscrişi. Adresa mai prevedea ca acei 
membri din serviciul „la dispoziţie” să treacă în gărzile efective, primind şi cărţi de 
membru de culoare albastră. Restul gardiştilor, care nu erau operabili în acel moment, 
posesori ai unor carnete de culoare galbenă, erau puşi pe lista de aşteptare. Adresa nu 
specifica până la ce dată erau întrerupte înscrierile35.  

Potrivit unui raport nedatat al Comandantului General al G.N., P. Georgescu, 
înaintat Preşedintelui Consiliului de Miniştrii, Gh. Tătărescu, (guvernul Gh. Tătărescu: 
24 noiembrie 1939 – 3 iulie 1940), din punctul de vedere al personalului Gărzii 
Naţionale se ajunsese la următoarea componenţă: 

− Statul Major: format din şapte servicii cu birourile respective, conduse şi 
coordonate de Şeful de Stat Major; 

− Garda Naţională de Ţinut: un comandant şi doi secretari; 
− Garda Naţională de Judeţ: un comandant şi 1-2 secretari; 
− Garda Naţională de Plasă: un comandant; 
− Garda Naţională de Plasă: un comandant; 
− Garda Naţională de Sat: un comandant; 
− Garda Naţională a Capitalei: un comandant şi doi secretari; 
− Garda de Sector: un comandant şi doi secretari36. 
Referitor la componenţa unităţilor a fost adoptat modul de organizare al 

infanteriilor. În oraşe capitală de judeţ, numărul unităţilor varia între minim un pluton 
(în Miercurea Ciuc) şi maxim o brigadă (în Capitală); aproximativ în fiecare capitală 
de judeţ existau 2-4 companii. Cât priveşte localităţile rurale, în fiecare sat funcţiona 
câte o grupă, în timp ce în comunele rurale mai mari, varia între 1-3 plutoane37. 

Potrivit Regulamentului special pentru organizarea şi funcţionarea Gărzilor 
Naţionale, membrii „la dispoziţie” ai G.N. erau obligaţi să urmeze cursuri de pregătire 
ce trebuiau să-i iniţieze pe aceştia în atribuţiile pe care le aveau de îndeplinit, în funcţie 
de unitatea din care făceau parte, în folosirea armelor şi apărarea pasivă împotriva 
atacurilor aeriene (art. 27). Elementele „de completare ale Gărzii” erau şi ele obligate să 
urmeze cursuri periodice de instrucţie şi pregătire cu aceiaşi programă de atins (art. 28).  

Totodată, o secţiune separată reglementa „Instrucţiunea şi educaţiunea 
comandanţilor” prin centre speciale ce urmau să-i deprindă pe participanţi cu „scopul şi 
atribuţiunile Gărzii şi mijloacele de a le duce la îndeplinire, insuflându-le încredere 
desăvârşită în principiile pe care se întemeiază doctrina Frontului” (art. 24-25)38. 

                                                 
34 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 129. 
35 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 140. 
36 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 136/1939, f. 126. 
37 Ibidem, f. 126-127. 
38 Ibidem, Dosar 1/1939-1940, f. 47. 
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Pentru a facilita îndeplinirea acestor atribuţii, începând cu luna august 1939, pe 
lângă fiecare Gardă Naţională de judeţ, intrau în funcţiune potrivit documentelor de 
arhivă, Comitetele Consultative care urmau să uşureze colaborarea cu autorităţile de 
stat în plan social, politic, economic, religios, cultural şi în care intrau şi exponenţii 
respectivelor instituţii: protoereul judeţului, revizorul şcolar, directorul celei mai înalte 
instituţii de învăţământ din localitate, directorul Serviciului Social, şeful Străjii Ţării, 
şeful premilitar, prefectul judeţului, un avocat şi înlocuitorul comandantului local al 
G.N. Scopul lor era de informare a cetăţenilor, membri sau nu în F.R.N. sau G.N. 
asupra activităţii Gărzilor ca şi preluarea informaţiilor conform articolului 2 din 
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Gărzilor Naţionale. Comitetul 
Consultativ analiza propunerile care se înaintau F.R.N. din partea populaţiei, propunea 
la rândul său proiecte de realizări locale (coruri, fanfare, serbări, excursii) şi participa 
activ la aplicarea acestora39. 

Cât priveşte locaţiile unde puteau fi găsite Gărzile Naţionale, documentele de 
arhivă ne oferă şi aceste informaţii: Comandamentul General ocupa două etaje 
închiriate în Str. Vasile Boerescu, nr 12; Garda Capitalei era instalată în clădirea 
Ministerului F.R.N. (clădirea fostului Serviciu Social); Gărzile de Sector funcţionau pe 
lângă Primăriile respective; Gărzile de Ţinut erau instalate în Palatul Rezidenţei Regale 
respective; Gărzile Judeţene în localul Prefecturilor de Judeţ şi o parte în localul 
Primăriilor oraşului; Gărzile de Plasă în localul Preturilor; Gărzile Săteşti în localul 
Primăriilor iar unde nu a fost posibil, se găseau în locuinţa comandantului40. 

Regulamentul Gărzilor Naţionale era completat şi de o serie de pedepse (de la 
mustrarea verbală şi scrisă, până la excluderea temporară sau definitivă din Garda 
Naţională), în funcţie de gravitatea abaterii de la disciplină (art. 32). În încheiere era 
reglementat modul de colaborare cu celelalte instituţii ale statului, amintindu-se într-un 
articol special că, în condiţiile colaborării cu unităţile armatei, membrii G.N. vor putea 
fi înzestrate cu arme (art. 37)41. 

Potrivit art. 31 din Legea pentru înfiinţarea şi F.R.N., Frontul Renaşterii 
Naţionale era declarat persoană juridică, ce putea deţine sau achiziţiona bunuri, putea 
organiza întreprinderi cu caracter economic din fonduri proprii obţinute din cotizaţii, 
donaţii sau venituri din întreprinderile proprii42. Deci trebuia să asigure şi funcţionarea 
Gărzii Naţionale, ca auxiliară a organismului politic. Cu toate acestea, fondurile băneşti 
ale G.N. au fost asigurate, potrivit documentelor de arhivă, de Ministerul de Interne, 
printr-un buget lunar fix ce se ridica de la 1 august 1939 la 2.500.000 lei, în care intrau: 
salarizarea personalului (Comandament, Ţinuturi, judeţe, plăţi şi secretarii de la 
ţinuturi şi judeţe); cheltuielile ocazionale ale serviciului informativ, cultural, 
propaganda; deplasările, misiile, „indemnităţile” de reprezentare; imprimatele şi 

                                                 
39 Ibidem, Dosar 157/1939-1940, f. 7-8. 
40 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 129-130. 
41 Ibidem, Dosar 1/1939, f. 47. 
42 Ibidem, f. 11. 



 77 

furniturile pentru cancelarie; mobilierul şi întreţinerea lui şi a localurilor. Comandanţii 
de ţinut beneficiau de gratuitatea transportului pe calea ferată în ţinutul respectiv43. 

Independent de bugetul lunar, Garda Naţională urma să primească la sfârşitul 
lui noiembrie 1939, tot de la Ministerul de Interne, un total de 2.980.000 de lei, necesar 
pentru: 910.000 lei pentru echiparea ofiţerilor Comandamentului, Comandanţii de 
Ţinut şi Judeţ; 1.250.000 lei pentru confecţionarea a 5.000 uniforme; 320.000 lei 
pentru chiria localului unde era instalat Comandamentul şi 800.000 lei pentru instruirea 
comandanţilor de plasă, comună şi sat din Ardeal şi Dobrogea44. 

Pentru procurarea uniformelor, insignelor metalice, paftalelor şi emblemelor cu 
însemnele F.R.N. s-a semnat o convenţie între Monetăria Română şi F.R.N. în 
februarie 1939. Astfel, Monetăria Statului şi firmele „Fundănescu”, „Ostmetal”, 
„Timişoara” şi „Corogero”, în termen de 20 de zile de la primirea comenzii, livrau 
membrilor Frontului câte 25.000 de bucăţi la fiecare 10 zile. Monetăria a început 
livrarea după şase săptămâni. Pentru insignele brodate a fost contractată firma 
„Decomed”, iar pentru insignele brodate sau imprimate pentru braţ şi pieptar, firma 
„Petre Missale Olteneşti”. Insignele reprezentau Vulturul şi Stema Ţării, brodate cu fir 
galben, şi aplicate cu mătase ţesută, pe fond albastru cu roşu la mijloc. Aceste insigne 
erau desfăcute în toată ţara, cu ştirea şi controlul Gărzii Naţionale45, după cum 
prevedea şi articolul 43 din Regulament. La sfârşitul lui noiembrie 1939, Garda 
Naţională dispunea de 10.284 rânduri de uniforme de diferite ţinute46. 

Pe parcursul anului 1939, Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea 
Gărzii Naţionale, a comportat unele completări şi adăugiri în sensul clarificării 
atribuţiilor pe care le aveau de îndeplinit membrii Gărzilor, acest lucru fiind limpede 
reflectat în fondul cercetat. În acest sens, prin suspendarea activităţii Serviciului Social, 
întregul program de „ridicare a satelor” a fost preluat de Gărzile Naţionale47. 

O altă problemă, cea a minorităţilor, soluţionată prin constituirea de secţiuni 
aparte pentru minorităţi în cadrul Frontului Renaşterii Naţionale, a impus organizarea 
de Gărzi Naţionale în centrele pur minoritare şi chiar înarmarea lor48. 

O adresă datată 27 octombrie 1939 a Gărzii Naţionale a Capitalei înainta 
propunerea înfiinţării cât mai grabnic a unor „Echipe sanitare şi de higienă”, formate în 
special din femei care să-şi îndeplinească cunoştinţele însuşite în urma unor instrucţii şi 
chiar practică efectuată în spitale, „în instituţie, familie, societate”, la ajutorarea Crucii 
Roşii. Se mai propunea înfiinţarea unor „Echipe de cor, dansuri româneşti, mişcări de 
ansamblu şi echipe de sport”, a unor „Echipe de incendiu”, care să iniţieze salvarea 
localului până la venirea pompierilor, a unor „Echipe de lucru manual” pentru femeile 
care-i puteau ajuta pe cei săraci şi armata, a unei „Şcoli de gospodărire”, care urma să 

                                                 
43 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 130. 
44 Ibidem. 
45 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 143. 
46 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 136/1939, f. 132. 
47 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 128. 
48 Ibidem. 
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dea directive despre felul cum se poate „trăi ieftin, sănătos şi demn”, a unor „Elemente 
de propagandă”, care urmau să ţină „conferinţe educative, patriotice, iar propunerea 
reluării adunărilor cu caracter religios era menită să sprijine „lupa contra demoralizării 
şi anarhiei de tot felul”. Toate aceste propuneri erau adresate nu doar membrilor G.N., 
ci întregului partid49. 

Un aspect important îl reprezintă organizarea unor unităţi armate ale Gărzii 
Naţionale în fiecare localitate, aşa-numitele formaţiuni de mobilizare – acţiune 
desfăşurată în perioada 15 august – 15 octombrie 1939, care urmau să asigure ordinea 
şi siguranţa, să desfăşoare „misiune informativă dar şi contrainformativă”. Propunerea 
de colaborare cu armata fusese iniţiativa Marelui Stat Major şi primise aprobarea lui 
Armand Călinescu, în calitate de Ministru al Apărării Naţionale. Era prevăzută în 
„programa” de organizare a acestor unităţi armate şi o perioadă de instruire a unităţilor 
respective în activitatea pe care urmau să o întreprindă50. Ulterior s-au definitivat 
misiunile serviciului de contrainformaţii, organizat în interiorul structurilor Gărzii 
Naţionale: asigurarea secretului corespondenţei, paza localurilor G.N., supravegherea 
activiştilor Gărzii, a funcţionarilor publici, a minorităţilor, atât în timpul serviciului, cât 
şi în afara lui. Informaţiile culese trebuiau categorisite în două clase: informaţii de 
interes obştesc, referitoare la necesităţile şi problemele cetăţenilor, la pătrunderea 
ideologiei F.R.N., la doleanţele oamenilor de ordin economic, social, politic, religios, 
cultural, de apărare a ţării, la starea de spirit şi informaţii ce urmărea îndeaproape mai 
ales activitatea membrilor F.R.N. ce făcuseră parte din vechile partide politice, privind 
curentele politice care mai dăinuiau etc.51. 

La 11 decembrie 1939, Serviciul Propagandei Naţionale din cadrul Statului 
Major al Gărzii Naţionale solicita comandamentelor din ţară, printr-o circulară, să 
subscrie fonduri pentru înzestrarea armatei, sub formă de plasamente (în bani, 
alimente, haine) cu titlul de împrumut acordat statului, dat fiind că „avantajele 
materiale ce decurg pentru subscrieri, fac din acest împrumut unul din cele mai bune şi 
mai sigure plasamente pentru micile economii, căci Statul a fost şi va rămâne cel mai 
bun platnic”. În aceeaşi circulară se mai preciza: „S-au făcut multe, dar sunt încă multe 
de făcut. Lucrul trebuie dus înainte pentru a înlătura toate neplăcerile ce ar rezulta din 
nepăsarea noastră faţă de elementul sortit să ne asigure odată cu integritatea 
teritoriului, liniştea unei normale activităţi în interior... Armata este a noastră, a tuturor. 
Toţi avem obligaţiunea ca din puţinul pe care îl avem sau îl câştigăm să destinăm o 
parte ajutând Statul să înfăptuiască opera de înzestrare a oştirii”52. Membrilor Gărzilor 
li se cerea, pe această cale să facă donaţii, iar populaţia era chemată să sprijine armata 
aflată pe poziţii de mobilizare din toamna anului 1939. Prin această iniţiativă, Gărzile 
F.R.N. au încercat să dovedească, cel puţin teoretic, rolul lor de mijlocitor între 
populaţie şi coroană. 
                                                 
49 Ibidem, Dosar 588/1939-1940, f. 1-2. 
50 Ibidem. Dosar 136/1939, f. 128. 
51 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 151-152. 
52 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 588/1939-1940, f. 18. 
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În sprijinul armatei era pusă şi o circulară din decembrie 1939 distribuită prin 
Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului, prin care se cerea sprijinul tuturor 
filialelor Gărzii Naţionale şi colaborarea cu acest Comandament, mai ales în mediul 
rural, asupra necesităţilor de forţă majoră. În oraşe încă din octombrie 1939 a început 
pregătirea şi informarea populaţiei civile asupra tehnicilor de apărare pasivă. Gărzile 
Naţionale au creat în organigrama proprie un Serviciu de Apărare Pasivă cu un Şef de 
Secţiuni şi trei birouri speciale în subordine. Acest Serviciu s-a ocupat de organizarea 
acţiunilor, mobilizarea personalului de Gardă, instrucţia acestuia, propaganda, 
studierea propunerilor şi înfiinţarea unor depozite de materiale53. 

Sprijinul acordat armatei s-a intensificat în condiţiile agravării pericolului 
extern, astfel încât pe 11 mai 1940 a fost constituit Comandamentul Pazei Teritoriale 
cu misiuni de prevenire a sabotajelor, a grevelor, a actelor teroriste, de supraveghere a 
străinilor, minorităţilor şi de pregătire împotriva atacurilor aeriene (bombardament, 
acţiuni ale paraşutiştilor). Începând cu luna iunie, Gărzilor F.R.N. li se încredinţau 
misiuni de pază a teritoriului, alături de posturile de jandarmi, potrivit unei înţelegeri 
cu Ministerul de Interne. În acest sens s-au creat „sectoare de pază” (două-trei judeţe) 
şi „subsectoare de pază (la fiecare judeţ)”54. 

La 4 iunie 1940 a fost întocmit „Planul de cooperare cu Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul de Interne”. În cadrul lui, elemente alese din Garda F.R.N. 
urmau să colaboreze cu unităţile militare din oraşe şi cu patrulele de jandarmi în 
mediul rural. Acestea erau puse sub comanda Cercurilor de Recrutare, respectiv a 
Legiunilor de Jandarmi55.  

În urma pierderilor teritoriale suferite la 28 iunie 1940 în favoarea Uniunii 
Sovietice, o circulară a Comandamentului General din 30 iunie 1940, adresată „tuturor 
membrilor din toate localităţile ţării” solicita ca „din puţinul pe care îl au, să rupă o 
fărâmitură şi să trimită acolo unde se simte lipsa, unde este aşteptată şi unde va fi 
primită cu mulţumire de năpăstuiţii noştri fraţi”, constând în „bani, pachete cu haine, 
cu rufe şi alimente”. Este vorba de refugiaţii din Bucovina şi Basarabia, ce se găseau în 
judeţele: Neamţ, Bacău, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Muscel şi Argeş56. 

Mai mult, s-a ajuns tot la 30 iunie 1940 la trecerea unităţilor de mobilizare a 
Gărzii Naţionale sub ordinele armatei, potrivit unei circulare a Comandamentului 
General al Gărzilor Naţionale, Serviciul Personal şi Organizare: „Cer fiecărui 
comandant şi simplu ostaş să-şi facă datoria ascultând şi executând ordinele ce va 
primi”57.  

O circulară a Comandamentului General din 5 iulie 1940 către toate structurile 
cerea, ca urmare a situaţiei grele în care se găsea România, „să înfăptuim imediat 
legătura strânsă între cele trei organizaţiuni paramilitare - Straja, Premilităria, Gărzile 

                                                 
53 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 160. 
54 Ibidem, p. 149. 
55 Ibidem, p. 149-150. 
56 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 588/1939-1940, f. 35. 
57 Ibidem, f. 36. 
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Naţionale – şi acestea cu autorităţile de stat”. Potrivit documentului, urmau să se 
stabilească „unitatea de conducere, simţire şi gând în ideologie, programul şi metoda 
de lucru şi înfrăţirea organizaţiilor între ele până la cel mai mic nucleu, prin toate 
mijloacele tehnice de legătură şi colaborare”. În afară de misiunile speciale, fiecare din 
aceste instituţii trebuiau să asigure: „sudura blocului românesc; asigurarea în cel mai 
înalt grad a disciplinei, ordinei şi muncii cinstite fără preget pentru Neam, Rege şi 
Ţară; contribuţia hotărâtă la apărarea interioară a ţării; reprimarea oricărei acţiuni 
dăunătoare naţiunii şi statului; sugrumarea imediată a oricărei încercări de 
subversivitate, sabotaj şi propagande dăunătoare; ajutorarea autorităţilor, refugiaţilor, 
nevoiaşilor şi a celor slabi; oţelirea sufletelor, ridicarea moralului, propaganda 
sănătoasă şi contrapropaganda”58. 

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin Regulamentul special privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale şi a celor născute pe parcurs din 
necesităţile practice, a întâmpinat însă probleme care au fost punctate şi de 
comandantul General al G.N., P. Georgescu în raportul amintit: „autorităţile 
administrative din toate categoriile ne-au privit şi continuă să ne privească ca instituţie 
poliţienească pusă exclusiv în serviciul guvernului”; acestui fapt i se mai adaugă 
„propaganda surdă, condusă din umbră a foştilor politicieni mărunţi, detronaţi din 
posturile de profit personal”, lipsa sprijinului în propagarea ideilor G.N.59, dar şi lipsa 
fondurilor, desele mobilizări ale armatei60. 

În ciuda acestor dificultăţi, în Mesajul de Anul Nou din 1940 al Statului Major 
către Serviciul Propagandei, Gărzile Naţionale erau văzute ca „o forţă vie şi necesară în 
organismul statului”, iar despre activitatea lor se spunea: „v-am îndemnat să rupeţi o 
părticică din economia trudei voastre subscriind pentru înzestrarea armatei şi aţi 
răspuns cu însufleţire de buni români şi adevăraţi membrii ai Gărzilor. Aţi stat la 
rândul de frunte a bunelor iniţiative, modeşti şi hotărât încadraţi în programul şi 
disciplina sufletească a Frontului. Sunt începuturi pline de făgăduinţă care bucură pe 
toţi şi eu vă mulţumesc pentru cele ce aţi împlinit pentru Patrie şi Rege”61. 

Începutul anului 1940 l-a găsit pe regele Carol al II-lea cu sistemul politic 
promovat în urmă cu doi ani pe cale să eşueze şi cu Gărzile în stare de inactivitate. 
Acest fapt era cunoscut de către Carol încă din toamna anului 1939, când admitea că 
dintr-o forţă a maselor ce s-a vrut a fi, Frontul Renaşterii Naţionale nu era nici măcar 
viu. Nevoia reorganizării sale s-a pus tot mai frecvent, mai ales după moartea primului 
ministru, Armand Călinescu. Momentul reformării F.R.N. avea să pună şi Gărzile 
Naţionale pe alte baze, dar reorganizarea lor avea să fie amânată. Timpul nu va mai 
avea răbdare nici cu Gărzile şi nici cu regele Carol.  

Prin Legea de reorganizare a F.R.N. din 24 ianuarie 1940, statutul Gărzii 
Naţionale se modifica, acesta dobândind o mai mare independenţă în cadrul Frontului. 
                                                 
58 Ibidem, f. 41-42. 
59 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 132. 
60 Ibidem, Dosar 18/1939-1940, f. 8. 
61 Ibidem, Dosar 136/1939, f. 122. 
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Dacă atribuţiile Gărzii Naţionale rămâneau în esenţă aceleaşi (textul modificat nu 
schimba nimic), urmărindu-se o apropiere între elitele F.R.N. şi membrii de rând, 
organele diriguitoare ale Gărzilor dobândeau juridic o situaţie uşor îmbunătăţită. 
Astfel, Comandamentul General al Gărzii devenea egal ierarhic cu secretarul general al 
F.R.N., nemaidepinzând de Directorat, iar comandanţii de judeţ, de plasă, respectiv de 
comună depindeau direct de preşedinţii F.R.N. locali. În problemele de organizare 
internă, Gărzile Naţionale răspundeau direct în faţa Comandamentului general, al cărui 
şef, Petre Georgescu era numit în funcţie printr-un decret regal pe termen de doi ani62. 

Noul regim al Gărzii Naţionale avea să fie menţinut şi după 22 iunie 1940, 
când Frontul Renaşterii Naţionale a fost înlocuit cu Partidul Naţiunii63. Aşa cum 
rezultă din Înalta Deciziune nr. 6 din 11 iulie 1940, articolul 1, Garda Naţională a 
Frontului Renaşterii Naţionale a trecut „sub autoritatea Partidului Naţiunii din care face 
parte integrantă cu denumirea de Garda Partidului Naţiunii”. Potrivit articolului 2, 
aceasta era subordonată Şefului de Stat Major al Partidului Naţiunii64. Înalta Deciziune 
nr. 7, tot din 11 iulie 1940, îl numea pe Comandantul General în persoana Generalului 
Petre Georgescu65.  

Precipitarea evenimentelor ce au culminat cu eşecul final al regimului, nu au 
dat răgazul noii ordini să adopte unele măsuri pe calea reformării realităţilor existente.  

Deşi au fost create pentru a diminua influenţa formaţiunilor paramilitare 
legionare, Gărzile Naţionale au preluat modul lor de organizare, dar nu şi loialitatea şi 
dăruirea adepţilor săi. Faptul că în conducerea unităţilor de gărzi au fost numiţi militari 
de carieră spune multe, chiar şi despre încrederea iniţiatorilor acestor structuri în 
reuşita lor. Se pleca de la premisa că „educaţia militară” a acestora putea asigura 
rigoarea pe care o presupunea activitatea formaţiunilor paramilitare şi, pe deasupra, 
eforturi pe măsură pentru atingerea scopurilor. 

Acestor aspecte li se adaugă şi cele legate de centralismul deciziilor şi 
ierarhizarea strictă care nu au permis altor membrii cu aptitudini şi iniţiativă să-şi 
expună ideile şi să se afirme pe linia performanţei, nu exista o concurenţă a cadrelor 
care să permită selectarea celor competente. Mai mult, la nivelurile inferioare s-a 
constatat o întârziere a organizării unităţilor de gardă, iar când acest lucru a fost 
îndeplinit, problema lipsei banilor şi a membrilor capabili, precum şi evenimentele 
interne şi externe care determinau „direcţia” spre care se îndrepta Garda Naţională, 
noile atribuţii şi responsabilităţi etc., au contribuit la conturarea imaginii de 
„formalism” pe care o lăsa regimul. 

Pe fondul evenimentelor internaţionale, Gărzile Naţionale ale F.R.N. au 
împărtăşit eşecul final al regimului monarhiei autoritare a regelui Carol al II-lea, cu 
toate că au fost singurele structuri care au avut un relativ succes. O serie de iniţiative 

                                                 
62 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 167-168. 
63 D.A.N.I.C, Fond F.R.N., Dosar 848/1940, f. 14. 
64 Ibidem, f. 20. 
65 Ibidem, f. 21. 
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ale Gărzilor sunt lăudabile, ca şi rezultatele pe care acestea le-au dat. Dar chiar şi aşa, 
aşteptările diriguitorilor F.R.N. nu au fost îndeplinite66.  

                                                 
66 Radu Florian Bruja, op. cit., p. 168. 
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„Incidentul Tilea” a stârnit multă vâlvă în luna martie a anului 1939 şi pentru 
multă vreme a rămas un adevărat mister. Ani de zile nu s-a ştiut decât că ministrul 
României la Londra a întreprins o acţiune diplomatică prin care a convins Marea 
Britanie să se implice în estul Europei pentru a bloca intrarea acestei regiuni sub o 
dominaţie totală a Reichului nazist. În esenţă Tilea s-a prezentat pe 17 martie la 
ministrul britanic de Externe, lordul Halifax, pe care l-a informat că Germania a 
înaintat un ultimatum guvernului de la Bucureşti, prezentând o serie de cereri 
economice care duceau la o înrobire a României. A doua zi, Guvernul de la Bucureşti a 
dezminţit declaraţiile lui Tilea, creând confuzie la Londra. Mărturiile celor implicaţi 
direct în „afacerea Tilea”, ca şi documentele de arhivă au ieşit la suprafaţă treptat, în 
decursul anilor, făcând ca istoricii care s-au aplecat asupra acestei probleme să o 
trateze fragmentar, în lipsa unui tablou complet al acţiunilor şi intenţiilor tuturor celor 
implicaţi. În rândurile ce urmează vom încerca să stabilim o cronologie a faptelor 
dintre 14 – 23 martie 1939 pe baza surselor de arhivă şi a memoriilor personajelor 
implicate în aşa-numita „afacere Tilea”. 
 

Succesiunea evenimentelor 
 
Viorel Virgil Tilea şi-a început misiunea de ministru al României la Londra pe 

31 ianuarie 1939. Instrucţiunile primite de la Bucureşti – sau ceea ce reţinuse el ca 
fiind instrucţiunile sale – sunt prezentate astfel în memoriile redactate postum de fiica 
sa: „Scopul misiunii mele la Londra era: 1) să insist, în beneficiul miniştrilor britanici, 
că Hitler dorea mai întâi dominaţia europeană, apoi pe cea a lumii şi nu se dădea înapoi 
să pornească un război pentru a o obţine. Mein Kampf nu era o simplă vorbărie, ci o 
avertizare rece asupra intenţiilor; 2) să urgentez o politică de forţă; 3) să înaintez 
pledoarii pentru ajutor economic şi financiar în cadrul unor proiecte detaliate; 4) să 
solicit echipament militar”1. Beneficiind de experienţa anterioară de secretar al legaţiei 
României la Londra, Tilea se implică rapid în viaţa înaltei societăţi de la Londra şi 
reuşeşte să-şi facă foarte repede legături printre vârfurile politice britanice. La scurtă 

                                                 
1 Viorel V. Tilea, „Envoy Extraordinary. Memoirs of a Romanian Diplomat”, Haggerston Press, 1998, 
apud Magazin Istoric, mai 2000, p. 65. 
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vreme de la venirea sa ca ministru al României la Londra avea să fie implicat într-un 
adevărat vârtej, aşa numitul „scandal Tilea”. 

Pe 10 martie 1939 la Bucureşti sosea delegaţia germană condusă de dr. 
Helmuth Wohlthat care avea ca scop încheierea unui acord economic între România şi 
Germania. Începerea negocierilor germano-române de la Bucureşti îl pune pe Tilea în 
mişcare la Londra. Diplomatul român trimite la Bucureşti o telegramă pe 13 martie în 
care cerea ca Guvernul României să solicite şi o delegaţie economică britanică2.  

Pe 14 martie 1939, cu puţină vreme înainte de punctul culminant al crizei de la 
Praga (deocamdată la această dată s-a produs doar secesiunea Slovaciei - ceea ce anula 
toate tratatele din care făcea parte acum inexistenta Cehoslovaciei) Tilea s-a prezentat 
la Foreign Office exprimându-şi în „particular” îngrijorarea cu privire la evoluţia 
situaţiei din Cehoslovacia. Tilea a susţinut că toate statele din sud-estul Europei vor 
avea partea de o soartă asemănătoare dacă puterile occidentale nu intervin în favoarea 
lor. Tilea a cerut facerea publică a intenţiei de trimitere a unei misiuni economice 
britanice de la Bucureşti şi ridicarea la rangul de ambasade a legaţiilor britanice din 
România, Iugoslavia şi Grecia3. În urma acestei discuţii Tilea trimite o telegramă la 
Bucureşti în care descrie reacţia britanică faţă de cele întâmplate în Cehoslovacia, 
afirmând „cercurile conducătoare subliniază nevoia de a consolida rapid şi efectiv 
poziţiile economice în sud-est, în special în România şi şi-au exprimat dorinţa de a 
grăbi plecarea misiunii economice la Bucureşti”4.  

Tilea o cheamă pe 15 martie prin telefon pe Martha Bibescu de la Paris la 
Londra: „Credeam că nu urmărea decât combaterea zvonurilor răuvoitoare lansate de 
Anton (Bibescu), dar a avut şi motive mai serioase”, notează aceasta în jurnalul său5. 
Tilea consemnează în memoriile sale că a avut două convorbiri telefonice cu Martha 
Bibescu în care i-a transmis acesteia că „în privinţa României se va încerca 
dezmembrarea cu ajutorul minorităţilor. Garda de Fier va primi sprijin în continuare şi 
ei vor să ocupe România şi să o transforme într-un stat vasal astfel încât să obţină 
materiile prime atât de necesare. Repet ceea ce mi s-a spus în toate cercurile că dacă 
semnăm un acord cu Germania, ne va reduce la condiţia de supuşi şi nu vom obţine 
vreun ajutor”. Tilea telegrafiază din nou la Bucureşti: „În asemenea circumstanţe cer 
urgent să mi se spună dacă decizia luată înainte de plecarea mea de a se organiza 
rezistenţa armată mai este valabilă”6. 

Pe 16 martie Viorel Tilea primeşte instrucţiuni de la Ministerul Afacerilor 
Externe de la Bucureşti care cuprindeau un avertisment faţă de planurile tot mai ample 
ale Germaniei şi o cerere pentru manifestări de sprijin din partea Marii Britanii, 

                                                 
2  Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 68. 
3 Andreas Hillgruber, Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 68. 
4 Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 68. 
5 Martha Bibescu, Jurnal politic. Ianuarie 1939 – ianuarie 1941, Editura Garamond, Bucureşti, 1994, p. 46. 
6 Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 68. 
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inclusiv pentru un ajutor economic pentru înarmarea României7. Telegrama trimisă de 
Gafencu lui Tilea îi cerea acestuia să intervină la Foreign Office cu scopul de a atrage 
„cu toată apăsarea atenţia guvernului britanic asupra uriaşelor consecinţe pe care le 
poate avea nu numai pentru Europa centrală, ci şi pentru întreaga Europă, credinţa, care 
se întăreşte tot mai mult şi pe care nici o declaraţie şi nici un fapt pornit din Apus nu o 
îngrădeşte, că nu mai este decât un singur arbitru în Europa care hotărăşte de siguranţa, 
de neatârnarea şi de pacea naţiunilor”. 

În urma acestor instrucţiuni Tilea se prezintă din nou la Foreign Office şi 
discută cu Sir Orme Sargent, căruia îi prezintă îngrijorarea României faţă de dispariţia 
Cehoslovaciei. Pentru prima dată invocă informaţii secrete ale guvernului român care 
indică faptul că şi România va avea parte de o soartă asemănătoare cu Cehoslovacia. 
Vrea să ştie în ce măsură România poate conta pe ajutorul britanic. Comenzile de 
armament Skoda sunt în primejdie şi Tilea cere ajutor britanic pentru înarmare sub 
forma unui împrumut pentru achiziţionarea de armament. Sargent promite să-l 
informeze pe Halifax despre această discuţie8. Orme Sargent consemnează într-un 
raport discuţia cu Tilea cu următoarele cuvinte: „Ministrul român a venit azi după masă 
să-mi vorbească despre situaţia creată în Europa Centrală după dispariţia 
Cehoslovaciei. Guvernul său, din surse secrete şi de alt fel are motive întemeiate să 
creadă că în următoarele luni Germania va reduce Ungaria la vasalitate şi va proceda la 
dezintegrarea României în acelaşi fel cum a procedat cu Cehoslovacia în scopul 
stabilirii unui protectorat german asupra ţării. Deşi cu ocazia precedentă d-l. Tilea a 
precizat că vorbise din propria iniţiativă, el era sigur că Guvernul său dorea să ştie în ce 
măsură poate conta pe sprijinul Marii Britanii în eventualitatea unei ameninţări 
germane”9. 

Sir Liddell Hart arată în memoriile sale că în dimineaţa zilei de 16 martie a 
primit un telefon de la Elizabeth Bibesco, fiica lordului Asquith, care l-a invitat la 
prânz pentru a discuta situaţia României în prezenţa soţului ei Anton Bibescu şi a lui 
Anthony Eden. Liddell Hart susţine că aceştia ştiau ce avea de gând să facă Tilea în 
aceea zi10. 

Lordul Boothby îşi amintea că în această zi Tilea l-a invitat la masă şi i-a spus 
„că delegaţia germană din Bucureşti exercită astfel de presiuni care ar putea duce la o 
preluare economică totală a României de către nazişti. M-a întrebat ce este de făcut. I-am 
răspuns că nu am niciun fel de îndoială asupra intenţiilor germane însă ar fi o prostie să 
se declanşeze o criză izolată. Primul lucru care trebuia făcut era clădirea unui front 
estic împotriva agresiunii germane. Acesta trebuia să includă Uniunea Sovietică şi 
Polonia în alianţă cu Franţa şi cât mai multe ţări din sud-estul Europei care s-ar fi 

                                                 
7 Viorica Moisuc, Diplomaţia română şi problema apărării suveranităţii şi independenţei naţionale în 
perioada martie 1938 – mai 1940, Bucureşti, 1971, p. 137-138. 
8 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 69. 
9 United Kingdom National Archives, C 3857/3356/18. 
10 Sidney Aster, Viorel Virgil Tilea and the Origins of the Second World War: An Essay in Closure, în 
Diplomacy & Statecraft, vol. 13, No. 3 (September 2002), p. 156. 
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alăturat. Viorel Tilea era un om drăguţ dar impetuos. S-a grăbit către Foreign Office şi 
la mai multe ambasade şi a transmis relatări exagerate despre ceea ce se întâmpla în 
Bucureşti, care au fost ulterior negate de Gafencu, ministrul său de Externe, pe care l-a 
tratat drept defetist. În orice caz, acţiunile sale au avut un efect. Sunt sigur că au 
precipitat garanţiile britanice unilaterale pentru Polonia - unul dintre cele mai nebuneşti 
acte ale istoriei noastre. Dacă aş fi ştiut asta l-aş fi implorat pe Tilea să nu se apropie de 
Foreign Office şi să continue discuţiile cu Maiski la ambasada sovietică”11. 

Pe 17 martie, la şase dimineaţa Tilea primeşte un telefon din Paris şi are loc o 
conversaţie ciudată – relatată de nepotul său, Ion Raţiu în anul 1996: „– Îmi recunoşti 
vocea? – Da. – Ştii ce ai de făcut? – Da. – Vezi, aceasta este situaţia, avem aceste 
cereri care pentru noi sunt un fel de ultimatum economic. Tu ştii ce ai de făcut. – Da, 
perfect.” Cel care îi telefonase lui Tilea era Adrian Dumitrescu, directorul general al 
omului de afaceri Nicolae Malaxa12. Memoriile lui Tilea, publicate de fiica sa redau un 
dialog identic, în plus afirmând că ministrului român la Londra i-au fost transmise 
detalii secrete ale negocierilor germano-române. 

Cel mai probabil tot în cursul dimineţii, Tilea are o convorbire cu premierul 
Armand Călinescu, consemnată de acesta în însemnările sale zilnice sub următoarea formă 
laconică: „Dacă ne vor ataca pe teritoriu, ne vom apăra? I-am răspuns lui Tilea: Da!”13 

Tilea notează în memoriile sale că în această dimineaţă a sunat-o pe Martha 
Bibescu căreia i-a cerut ajutorul pentru alertarea britanicilor cu privire la cele 
întâmplate la Bucureşti14. Martha Bibescu notează însă în jurnalul său că Tilea a 
vizitat-o de dimineaţă la ora 9:30 „într-o stare de agitaţie indescriptibilă şi are un aer 
foarte nefericit: – Am veşti groaznice din Transilvania. Nemţii sunt la graniţa noastră. 
Ne pretind: renunţaţi la industrie şi rămâneţi un stat agrar. În acest caz vă garantăm 
frontierele. Gafencu şi-a pierdut capul… La Bucureşti sunt înnebuniţi cu toţii. Tot 
armamentul nostru (comandat la uzinele Skoda) a căzut în mâna nemţilor – era încă în 
Cehoslovacia. Suntem pierduţi. Ne-am curăţat! 

Îmi vine în minte o frază a tatălui meu: spiritul acestui popor a fost plămădit de 
profesorii din Transilvania… împotriva grofilor. În lupta împotriva conţilor. 

Bietul Tilea se îngrozea la gândul că vor reveni grofii de care ne 
descotorisesem în 1919. După părerea lui nu mai este decât o chestiune de ore. 
Transilvania va fi smulsă României şi pusă sub conducerea unui general german şi a 
unui grof oarecare. Tilea vorbeşte cu o durere fără seamăn şi disperarea lui are o 
rezonanţă de autenticitate. Îi făgăduiesc să fac tot ce voi putea în cursul şederii mele 
aici. Dar ce anume? Vom vedea”. După întâlnirea cu Tilea, Martha Bibescu are o 
întrevedere cu Victor Cazalet, deputat în Camera Comunelor care îi promite că va trage 
semnalul de alarmă15. 

                                                 
11 Ibidem, p. 162. 
12 Ibidem, p. 169. 
13 Armand Călinescu, Însemnări politice, Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 410. 
14 Viorel V. Tilea, op. cit., Magazin Istoric iunie 2000, p. 51. 
15 Martha Bibescu, op. cit., p. 47. 
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Jurnalul lui Sir Henry „Chips” Channon (secretarul lui R.A. Butler, subsecretar 
de stat pentru Foreign Affairs) arată că pe 17 martie deputatul liberal Robert Bernays a 
alertat Foreign Office cu privire la „ultimatumul” german adresat României. Bernays a 
acţionat în baza unor informaţii primite de la prinţesa Martha Bibescu care „ştia că 
regele Carol a primit un ultimatum din partea guvernului german care a ameninţat că 
va invada România". Bernays a transmis informaţia ministrului sănătăţii Walter Elliot, 
care a dat-o mai departe către Foreign Office16.  

După amiază Tilea solicită la Foreign Office o întâlnire cu ministrul Halifax, 
care este fixată pentru orele 16:0017. Înainte de întâlnirea cu Halifax, Tilea are o 
convorbire telefonică cu Joseph Kennedy (ambasadorul american la Londra, tatăl 
viitorului preşedinte al SUA) în care îi comunică scopul vizitei sale la Foreign Office18. 
Ministrul britanic de externe, lordul Halifax află înainte de întâlnirea cu Tilea, de la 
secretarul său privat Oliver Harvey că acesta discutase cu prinţesa Martha Bibescu, 
care îi transmisese că „tocmai ce a discutat la telefon la Bucureşti cu preşedintele 
Consiliului de Miniştri Armand Călinescu care i-a spus că Germania a prezentat 
României un ultimatum economic”19. 

În faţa lui Halifax, Tilea repetă cele spuse lui Sargent şi adaugă pentru prima 
dată chestiunea „ultimatumului” lansat de germani în cursul negocierilor aflate în 
desfăşurare pentru un tratat economic. Relatările martorilor la această discuţie arată că 
ministrul român nu a vorbit de un ultimatum, ci de cereri ale Germaniei prezentate „în 
forma unui ultimatum”.20 Tilea susţine că în schimbul acestor concesii România ar 
putea obţine garantarea frontierelor din partea Germaniei. Trimisul român subliniază 
caracterul urgent al chestiunii, fiind vorba de zile. Alarmat de insistenţele lui Tilea, 
Halifax cere în cursul serii precizări printr-o telegramă expediată la Paris, Moscova, 
Varşovia, Ankara, Atena şi Belgrad21. Întâlnirea lui Tilea cu Halifax este descrisă în 
memoriile lui Sir Alexander Cadogan (subsecretar de stat la Foreign Office, participant 
la discuţie) care arată că telegramele au fost scrise de el, Halifax şi Orme Sargent22. 

Telegrama trimisă de Halifax lui Hoare rezumă discuţia cu Tilea referitoare la 
ultimatumul german, astfel: „În opinia ministrului nu era deloc exclus ca Guvernul 
german să execute o lovitură aproape imediată împotriva României, pentru că în 
Cehoslovacia exista un număr de divizii mai mare decât o cere situaţia de acolo şi 
tentaţia de a exploata această împrejurare ar putea fi, în consecinţă, foarte puternică. 2. 
El a întărit această apreciere generală spunând că în urmă cu câteva zile Guvernul 
român primise de la Guvernul german cererea de a-i acorda monopolul exporturilor 

                                                 
16 Sidney Aster, loc. cit., p. 155. 
17 Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 52. 
18 Ibidem. 
19 Simon Newman, March 1939: The British Guarantee to Poland, Oxford at the Clarendon Press, 1976, p. 110 
20 Gheorghe Buzatu, Marusia Cîrstea, Romania and the Great Powers on the Eve of War (Tilea’s Case), în 
„Euro-Atlantic Studies”, nr. 7/2004, p. 12. 
21 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 69. 
22 Sidney Aster, loc. cit., p. 160. 
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române şi de a adopta anumite măsuri de restrângere a producţiei industriale în 
interesul Germaniei. Dacă aceste condiţii erau acceptate Germania va garanta 
frontierele româneşti. 3. Aceasta a părut Guvernului român foarte asemănător unui 
ultimatum. Eu am înţeles că într-o discuţie ulterioară cu Sir Alexander Cadogan d-l 
Tilea a declarat că Guvernul său a refuzat aceste propuneri şi a mai primit şi altele de la 
Guvernul german, dar despre acestea el nu avea amănunte"23. Halifax îi spune cu 
această ocazie lui Tilea că „primul ministru va ţine un discurs în această seară prin care 
va da, deşi nu în forma precisă cerută de el, un avertisment foarte clar tuturor celor 
interesaţi”. De la Foreign Office Tilea pleacă la un dineu la Ambasada Turciei unde se 
întâlneşte şi discută cu şeful reprezentanţei Rüstu Aras şi ambasadorul sovietic 
Maiski24. Premierul britanic a ţinut în seara de 17 martie un discurs la Birmingham 
unde s-a întrebat retoric dacă dezmembrarea Cehoslovaciei de către Germania 
reprezintă „Sfârşitul unei aventuri sau începutul uneia noi? Este acesta un pas înspre 
încercarea de a domina lumea prin forţă?” şi a avertizat că Marea Britanie va rezista 
„din răsputeri”25. 

În cursul serii Martha Bibescu organizează o întâlnire între Tilea şi Vansittart, 
care doreşte să fie singur cu ambasadorul român „pentru ca nu cumva să transpire ceva 
în afară”. Oficialul britanic „îi pune întrebări trimisului nostru în legătură cu 
ultimatumul economic al Germaniei, cu cele 22 de divizii care ameninţă să invadeze 
ţara, cu silniciile nemţeşti”. Vansittart îl anunţă pe Tilea că Chamberlain va fi înlocuit 
şi îi cere ca România să reziste în faţa Germaniei. În cursul aceleiaşi seri Vansittart îi 
telefonează lui Maiski, ambasadorul sovietic la Londra, căruia îi relatează cele aflate de 
la Tilea şi cu care organizează o nouă întâlnire. Martha Bibescu mai notează în jurnalul 
său faptul că dezminţirea de către Bucureşti a „ultimatumului” lui Tilea a provocat 
iritarea lui Chamberlain26. 

În cursul aceleiaşi seri Tilea trimite două telegrame la Bucureşti. În prima 
telegramă informa asupra întâlnirilor avute şi repeta asigurările de sprijin primite de la 
ambasadorul turc. În a doua telegramă Tilea enumera personalităţile cu care se 
întâlnise în decursul zilei şi cărora le comunicase „informaţia primită prin canale 
particulare” despre cererea delegaţiei germane de reducere a dezvoltării industriale a 
României şi dirijarea în exclusivitate a exporturilor către Germania, caz în care 
Berlinul ar putea garanta frontierele României. În această telegramă Tilea susţine că 
numeroşi parlamentari britanici din partidul de guvernământ îl asiguraseră de sprijinul 
lor pentru votarea garantării securităţii frontierelor Poloniei, României şi Iugoslaviei: 
„Toţi cei pe care i-am întâlnit astăzi – eu şi comandorul Dumitrescu – au spus că sunt 
siguri că dacă avem să ne împotrivim unui atac german, aveau să intre în război alături 

                                                 
23 DBFP, Third Series, vol IV, p. 366 – 367. 
24 Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 52. 
25 Frank McDonough, Neville Chamberlain, appeasement, and the British road to war, Manchester 
University Press, 1998, p. 79. 
26 Martha Bibescu, op. cit., p. 48. 
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de noi. Ambasadorul Kennedy mi-a spus acelaşi lucru şi chiar s-a oferit să vorbească la 
Washington pentru un sprijin în materiale de război”27. 

În aceeaşi seară, în urma unor consultări cu comandorul Dumitrescu şi 
căpitanul Iliescu, Tilea ia decizia de a se adresa presei britanice. Comunicatul alcătuit 
de Tilea şi cei doi ofiţeri este transmis ziarelor The Times, Daily Telegraph şi Daily 
Mail, care publică în ediţiile de dimineaţă de a doua zi relatări despre cererile delegaţie 
germane de la Bucureşti28. Dintre cele trei cotidiane britanice, doar Daily Telegraph a 
inclus în relatarea sa informaţia că era vorba de un „ultimatum” german. 

Ataşatul militar al României de la Londra, comandorul Dumitrescu avea să fie 
şi el implicat în „afacerea Tilea”, deoarece în aceeaşi zi în care ministrul român se 
prezenta la Foreign Office, reprezentantul militar avea o întâlnire cu ministrul britanic 
de Război, Leslie Hore-Belisha căruia îi declara că „România tocmai a primit o cerere 
din partea Germaniei de a ceda industria sa şi de a-şi asuma statutul de ţară agricolă”29. 

În aceeaşi zi, pe 17 martie, ajungea la Londra locotenent-colonelul Gheorghe 
Petrescu, din Serviciul Special de Informaţii de la Bucureşti, care făcea un tur la 
principalelor capitale europene încercând să strângă informaţii. În raportul înaintat la 
21 martie, locotenent-colonelul Petrescu afirma: „Din atmosfera de înfrigurare de la 
Berlin, am plecat la Londra, unde am găsit o atmosferă destul de calmă. Am luat 
contact cu ataşaţii navali şi aeronautici şi cu ajutorul de ataşat militar, cu domnul 
ministru Tilea, precum şi cu un reprezentant al Intelligence-Serviceului din Ministerul 
de Război englez. Din convorbirea pe care am avut-o cu domnul Tilea a reieşit că 
Domnia Sa este convins de către cercurile engleze că războiul este inevitabil şi că 
prima ţintă a germanilor este România”30. 

O altă sursă din serviciile secrete este reprezentată de un amplu raport al 
Forschungsamt – serviciul de interceptări radio al Reichului - care dedică un amplu 
spaţiu rolului jucat de România în „încercuirea Germaniei”. Forschungsamt îşi baza 
raportul pe interceptarea şi descifrarea unor telegrame diplomatice iugoslave, iar Tilea 
îşi descrisese demersul din 17 martie în faţa unui diplomat sârb în următoarea formă: 
„Guvernul român s-a folosit de negocierile cu Germania pentru a creşte agitaţia şi a 
asigura securitatea României pentru orice eventualitate, în acest cadru, el (Tilea) s-a 
folosit de instrucţiunile sale la extrem. Halifax a răspuns rugăminţii româneşti că în 
principiu România se poate baza pe sprijinul Angliei"31. 

Prima informaţie care a dezminţit alegaţiile lui Tilea cu privire la un ultimatum 
economic german a sosit la Londra în dimineaţa zilei de 18 martie din partea amiralului 
Sinclair, şeful Secret Intelligence Service care a avertizat Foreign Office că 
informaţiile transmise de ministrul român ar putea fi false32.După masă, la orele 15:40 

                                                 
27 Viorel V. Tilea, loc. cit., p. 52. 
28 Idem, p. 53. 
29 Sidney Aster, loc. cit., p. 173. 
30 Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi frontul secret, Editura ELION, Bucureşti, 2004, p. 244. 
31 David Irving, Das Reich hört mit: Görings Forschungsamt, 1989, p. 144. 
32 Simon Newman, op. cit., p. 112. 



 90 

a sosit şi telegrama ambasadorului britanic la Bucureşti, Reginald Hoare, care dezminte 
afirmaţiile lui Tilea în urma unui dialog telefonic cu Gafencu. Ministrul român de 
Externe susţinea că tratativele cu Wohlthat decurg în mod normal33. Discuţia este 
relatată de telegramă lui Hoare astfel: „El mi-a spus că a fost bombardat cu întrebări 
despre ştirea referitoare la ultimatumul german care a apărut azi în The Times şi Daily 
Telegraph. Nu este nicio picătură de adevăr în aceasta. L-am întrebat cum evoluează 
negocierile cu Dr. Wohlthat şi i-am spus pe scurt ceea ce v-a relatat ieri ministrul 
român. Ministrul afacerilor externe şi-a exprimat uimirea şi mi-a spus că negocierile cu 
germanii decurgeau în linii normale ca între egali. El m-a asigurat că nu a existat nicio 
încercare de a introduce chestiuni politice în discuţii şi că tonul negocierilor cu 
germanii a fost mult mai conciliator după lovitura cehă decât înainte de aceasta. 
Ministrul afacerilor externe este foarte sigur că pentru moment nu există nici o 
ameninţare la adresa independenţei politice sau economice a României. Ministrul 
afacerilor externe este mâhnit că ministrul român dintr-un exces de zel a denaturat 
situaţia şi m-a asigurat că aceasta nu se va mai repeta. El mi-a dat de înţeles că va fi 
foarte recunoscător dacă nu vă veţi retrage încrederea în ministrul român. Privind cu 
cea mai mare neîncredere această gafă enormă risc să aprob punctul de vedere al 
ministrului afacerilor externe”34. 

În urma acestei telegrame Tilea este chemat la Foreign Office unde are o 
discuţie cu Sir Cadogan, consemnată de acesta în următoarea formulă: „Tilea mi-a 
explicat că este convins de faptul că povestea ultimatumului era adevărată, însă a 
adăugat că a fost prezentat de germani cu zece zile înaintea crizei cehoslovace şi a fost 
respins imediat de Guvernul României. A spus că a primit această informaţie dintr-o 
sursă privată, iar după alte întrebări a declarat că este vorba de directorul general al 
unui mare industrialist român care a venit special la Paris pentru a-i aduce ştirea (...) I-
am spus că mie nu îmi este clar că d-l Tilea a aflat despre ultimatum direct de la 
guvernul său (...) Nimic nu a putut zdruncina convingerea d-lui Tilea asupra veracităţii 
poveştii ultimatumului. A spus că există mai multe curente contradictorii în România, 
însă el este convins că ultimatumul a fost prezentat şi respins, el se temea că acest refuz 
s-ar putea să nu mai fie menţinut. Luându-şi la revedere de la mine a spus că 
demersurile lui pentru un împrumut acordat României nu fuseseră făcute cu informarea 
guvernului său. Se temea că în cazul unui refuz acesta ar fi afectat guvernul român şi ar 
fi avut efecte negative la Bucureşti. În ansamblu nu cred că întrevederea cu domnul 
Tilea mi-a sporit încrederea în el"35. 

În dimineaţa zilei de 18 martie ministrul britanic pentru Coordonarea Apărării, 
amiralul Chatfield a cerut Statului Major o opinie despre şansele de acordare a unui 
sprijin militar României. Raportul primit arăta că în cazul în care Berlinul ar controla 
România, Germania ar beneficia practic de imunitate în faţa unei blocade economice, 
care constituia principala armă anti-germană în arsenalul strategic britanic, iar doar cu 
                                                 
33 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 70. 
34 DBFP, Third Series, vol. IV, p. 369-370. 
35 Sidney Aster, loc. cit., p. 161. 
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Franţa ca aliat Marea Britanie nu putea face nimic pentru a opri Germania din drumului 
ei către Mediterana36. Secretarul privat al lui Cadogan, Gladwyn Jebb – care era şi 
legătura Foreign Office cu Secret Intelligence Office – a alcătuit pe 18 martie un raport 
în care concluziona că pe baza informaţiilor furnizate de serviciile secrete „pare clar 
faptul că, dintr-un punct de vedere pur militar Germania se poate pregăti pentru a 
pătrunde în România prin Ungaria, în acord cu Bulgaria, acompaniaţi de măsuri 
defensive în vest”37. 

La orele cinci după masa Guvernul Marii Britanii se reunea într-o şedinţă 
extraordinară pentru a analiza situaţia creată în urma avertismentelor venite de la Tilea, 
procesul-verbal al acestei şedinţe găsindu-se în Arhivele Naţionale de la Londra38. În 
deschiderea şedinţei ministrul de Externe Halifax prezintă motivul convocării acestei 
întâlniri extraordinare: „Ministrul român (d-l Tilea) a spus că Guvernul german a cerut 
României să fie de acord să dea Germaniei monopolul asupra exporturilor româneşti şi 
să accepte măsuri de restricţie industriale în interesul Germaniei. Dacă România ar fi 
de acord cu aceşti paşi Germania va garanta frontierele României. Ministrul român a 
susţinut că aceste propuneri au luat forma unui ultimatum şi că sunt aşteptate urmări în 
termen de câteva zile". Halifax mai adaugă un amănunt interesant, anume că „mesajul 
din partea ministrului român a fost întărit prin informaţiile comunicate de ataşatul 
militar român Secretarului de Stat pentru Război". Halifax arată apoi că au fost trimise 
telegrame care solicitau informaţii în legătură cu această chestiune, însă în urma unui 
mesaj sosit de la Bucureşti au fost anulate. Ministrul de Externe a citit apoi în faţa 
membrilor guvernului britanic telegrama sosită de la Bucureşti de la Reginald Hoare şi 
adaugă că s-au cerut lămuriri telefonice de la Tilea, care şi-a menţinut poziţia, iar în 
timpul şedinţei de guvern, diplomatul român se afla într-o discuţie cu Alexander 
Cadogan (prezentată mai sus). Halifax şi-a încheiat expunerea arătând că deşi România 
nu pare a se confrunta cu o situaţie ameninţătoare imediată „ar fi un avantaj dacă 
Cabinetul s-ar folosi de această ocazie pentru a analiza care ar fi poziţia sa în cazul în 
care o situaţie asemănătoare ar apărea în viitor”. După intervenţia lui Halifax a luat 
cuvântul ministrul pentru Coordonarea Apărării, lordul Chatfield, care a prezentat 
opinia Statului Major expusă mai sus, conform căruia ocuparea României de către 
Germania ar face ineficientă o blocadă britanică. Lordul Chatfield a mai afirmat că 
„dacă Germania va domina România din punct de vedere economic aproape cu 
siguranţă va urma şi o dominare politică. Astfel că se pare că dominarea economică a 
României va duce la consecinţe foarte serioase. În orice caz, noi nu putem întreprinde 
nicio acţiune care să împiedice Germania să domine România. Poziţia noastră în 
această privinţă este foarte asemănătoare cu cea cu care ne-am confruntat în septembrie 
cu privire la Cehoslovacia”. Sir Thomas Inkship, ministrul pentru Dominioane a 
afirmat că „dacă România ar fi ocupată şi Germania ar avansa spre Mediterana şi Egee 
ne-am afla în pericolul de a deveni o putere secundară”. În timpul acestei şedinţe, 
                                                 
36 Simon Newman, op. cit., p. 118. 
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38 United Kingdom National Archives, Cabinet Papers, CAB/23/98, f. 43 – 71. 
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premierul Chamberlain a primit un mesaj care cuprindea „o dezminţire oficială a 
agenţiei de ştiri germane cu privire la un ultimatum adresat României”. În urma acestei 
şedinţe, Guvernul Marii Britanii a decis următoarele: „1. Să aprobe noua linie politică 
propusă de primul ministru, anume să se întreprindă acţiuni diplomatice în Rusia, 
Polonia, Iugoslavia, Turcia, Grecia şi România cu scopul de a obţine asigurări de la ele 
că ni se vor alătura pentru a rezista în faţa oricărui act de agresiune german intenţionat 
să obţină dominaţia în Europa de sud-est. Guvernul francez va fi deplin informat şi 
acţiunea va fi concertată cu el. 2. În cazul în care vor fi obţinute asigurări satisfăcătoare 
ar trebui să facem un anunţ public cu privire la intenţiile noastre de a rezista în faţa 
oricărui act de agresiune german”. 

Regele Carol se afla în această zi de sâmbătă, 18 martie 1939 la Gherghiţa, la 
vânătoare de sitari, iar seara a aflat că „Tilea, la Londra, s-a condus ca un dobitoc, 
luând iniţiative nepermise”, după cum notează în însemnările sale zilnice39. Martha 
Bibescu notează în jurnalul său că dezminţirea sosită de la Bucureşti „indispune 
Camera Comunelor”. Ministrul plenipotenţiar al Germaniei la Bucureşti, Fabricius, 
cere agenţiei de presă româneşti RADOR să publice dezminţirea Guvernului român cu 
privire la un ultimatum german40. 

Pe 19 martie, duminică, ministrul Halifax îi cere ambasadorului Hoare să aibă 
o întrevedere cu regele Carol pentru a lămuri situaţia41. În această dimineaţă Tilea se 
întâlneşte cu Martha Bibescu în faţa căreia îşi varsă tot amarul: „Întâlnirea cu Tilea 
care suferă foarte mult: – Gafencu şi-a pierdut capul, îmi repetă dânsul. Tratează cu ei. 
Cei de la Bucureşti sunt furioşi pe mine. Îmi cer să dezmint ultimatumul economic. De 
altfel, i-am spus lordului Halifax că informaţiile mi-au parvenit din surse neoficiale. 
Dar nu-i adevărat! Pe mine m-au pus la curent Armand Călinescu şi Grigore Gafencu. 
Îmi cere numărul de telefon de la Denham al lui Vansittart şi i-l dau. 

Cei de la Bucureşti nu sunt de acord că am procedat bine. Mă lasă fără instrucţiuni. 
La Downing Street s-au hotărât să nu recunoască dispariţia Cehoslovaciei. (…) 

Sărmanul Tilea este copleşit de spaimă. Îl calmez cât pot. Se bucură aflând că 
voi sta până mâine la Malcolm MacDonald care m-a invitat la Hythe. Fiind vorba 
despre un ministru Tilea speră că voi putea să spun şi să fac o treabă utilă. (…) 

Ajung la Hythe la ora prânzului. – Carol a trimis regelui nostru un S.O.S. îmi 
spune Malcolm. Aşadar avea dreptate Tilea să se agite! – Mâine se ţine şedinţa de 
cabinet pentru România. 

Situaţia este încă şi mai gravă decât îmi închipuiam eu. Ribbentrop 
(ambasadorul Germaniei la Londra) a fost convocat la Berlin pentru a-şi prezenta 
raportul”42. Cele relatate de prinţesa Martha Bibescu cu privire la informaţiile primite 
de Tilea de la premierul român Armand Călinescu sunt confirmate de o scrisoare 
trimisă de Tilea ziarului Daily Telegraph, din 21 februarie 1963, în care afirma că 
                                                 
39 Regele Carol al II lea al României, Însemnări zilnice, Editura SCRIPTA, Bucureşti, 1997, vol. II, p. 40. 
40 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 323. 
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42 Martha Bibescu, op. cit., pp. 49-51. 
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acţiunile sale, din martie 1939, au fost întreprinse în urma unui mesaj de la Armand 
Călinescu, care nu dorea să lase în întregime afacerile externe pe mâna „conciliatorului 
Gafencu”. Afirmaţiile lui Tilea din 1963 nu au fost confirmate de nicio altă sursă 
documentară43. 

Tot pe 19 martie Tilea se întâlneşte cu lordul Lloyd, preşedintele British 
Council, care îl informează pe Halifax că „Tilea este foarte nerăbdător ca dvs. să 
înţelegeţi delicateţea situaţiei interne din România, însă nu vă poate spune acest lucru 
oficial. Cred că Gafencu nu este un om puternic şi tot timpul a fost în favoarea unor 
concesii pentru Germania, în vreme ce regele este înconjurat de oameni care au 
interese economice germane şi îl presează în această direcţie. Personal, cred că regele 
îşi va păstra poziţia, mai ales dacă va fi încurajat de aici, însă ştiu că Tilea are dreptate 
când vorbeşte despre influenţele pro-germane care se exercită asupra regelui de către 
industrialişti şi alţi oameni de afaceri din România”44. 

Ambasada Germaniei de la Londra trimite în această zi la Berlin o telegramă în 
care descrie afacerea Tilea: „1. În presa de azi dimineaţă au fost publicate speculaţii 
asupra unor presupuse intenţii germane de a juca un rol principal în România, deşi se 
arată că atât Bucureştii, Berlinul şi ambasada română de aici au dezminţit că Germania 
ar fi prezentat României un ultimatum economic. 2. Am aflat de la o sursă de încredere 
următoarele: trimisul român de aici Tilea a vorbit din proprie iniţiativă la Foreign 
Office pe 17 martie despre solicitări economice exagerate ale Germaniei faţă de 
România, deoarece ştirile pe care le avea despre negocierile economice germano-
române păreau să ducă la un rezultat bun şi astfel erau nimicite planurile sale pentru 
realizarea unor legături economice anglo-române. Tilea a fost mustrat aspru pentru 
pasul acesta de către Gafencu şi după o lungă convorbire telefonică i s-a cerut să 
prezinte o dezminţire. Intrigile lui Tilea au fost luate drept bune de Halifax, mai ales 
ştirile despre mişcări de trupe germane din Praga spre est. Ştirile şi iritarea constantă 
din presa engleză sunt explicate prin toate acestea”45. 

În România, regele Carol merge din nou la vânătoare în cursul dimineţii, iar 
seara joacă o partidă de poker cu Nicu Condiescu, Ernest Urdăreanu şi Max Auschnitt. 
„Malaxa s-a scuzat trebuind să aibă o întrevedere cu Wohlthat, căci, după spusele lui, 
pretenţiunile germanilor încep a deveni exorbitante”, îşi notează regele în jurnal46. 

În această zi, ministrul de Externe Grigore Gafencu a trimis o telegramă la 
Londra prin care Tilea era rechemat la Bucureşti. Ministrul român de externe ar fi vrut 
să-l înlocuiască pe impulsivul ambasador cu trimisul român la Budapesta, Raoul 
Bossy, însă se pare că regele s-a opus. Premierul Armand Călinescu vorbeşte seara la 
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44 Simon Newman, op. cit., p. 118. 
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telefon cu Tilea şi îi transmite că totul este în regulă, astfel că diplomatul nu se 
grăbeşte să revină la Bucureşti47. 

Martha Bibescu îşi notează în jurnal pe data de 20 martie: „Guvernul român 
dezminte zvonurile despre ultimatumul economic adresat de Germania. Bucureştiul a 
trebuit să dea această dezminţire şi am impresia că o face cu părere de rău. Ziarele 
germane îi acuză pe Tilea şi pe Vansittart că au pus la cale minciuna cu ultimatumul 
economic”48. 

Articolul de care aminteşte Martha Bibescu a apărut în oficiosul nazist 
Völkischer Beobachter sub semnătura corespondentului dr. Boetticher care afirma: 
„Panica a fost stârnită în mod artificial sâmbătă la Londra şi mai târziu şi la Paris de 
ştiri emise de agenţiile de ştiri britanice care spuneau că Germania a prezentat 
Bucureştiului un ultimatum comercial. Aceste ştiri au fost urmate după câteva ore de 
vestea că regele Carol a cerut ajutor din partea guvernelor francez şi britanic (...) În 
opinia cercurilor diplomatice este incontestabil faptul că d-l Tilea, în acord cu Sir 
Robert Vansittart, este autorul acestor ştiri panicarde. Este evident că d-l Tilea crede că 
va fi în detrimentul carierei sale dacă ţara sa îşi va creşte exporturile în acord cu 
rezultatele negocierilor comerciale germano-române care se află în desfăşurare, deşi el 
a eşuat în eforturile sale de a încheia relaţii comerciale mai strânse între România şi 
Anglia. Conform părerilor din Londra, Sir Robert Vansittart a privit acest ultimatum 
inventat ca un mijloc potrivit pentru a câştiga opinia publică britanică şi pe miniştrii de 
partea unei politici a cooperării militare între Anglia şi statele din est şi sud-est”. 
Halifax a interzis ca rezumatul acestui articol să fie distribuit în interiorul Foreign 
Office, deoarece se temea că va fi afectată poziţia lui Vansittart şi implicit a 
ministerului pe care îl conducea49. 

În dimineaţa zilei de 20 martie, regele Carol are o întâlnire cu premierul 
Armand Călinescu şi ministrul de Externe Grigore Gafencu pentru a analiza situaţia în 
urma „strigătului nostru de alarmă” luându-se decizia de a se trimite o informare la 
Paris şi Londra cu privire la intenţia României de a-şi apăra graniţele. „Pe urmă s-a 
studiat cazul Tilea, care şi-a permis să spuie chiar organelor oficiale engleze că 
Wohlthat ne-ar fi dat un ultimatum. Când s-a dat o dezminţire din partea Guvernului el 
a adăugat că ştie că tot aşa s-a întâmplat cum zice el. A mai discutat cu Maiski şi Rustu 
Aras despre eventualitatea Pactului Mării Negre, lucru tocmai opus politicei noastre. S-
a hotărât să fie chemat de îndată în ţară ca să deie explicaţii”50. La prânz regele are o 
întâlnire cu Călinescu, Bujoiu, Malaxa şi Urdăreanu pentru a discuta propunerile 
germane. Întâlnirea fusese provocată de Malaxa, care îşi exprimase în faţa regelui 
temerile faţă de tratatul economic negociat51. 
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Ambasadorul britanic Hoare se întâlneşte cu regele Carol care dezminte 
existenţa unui ultimatum, îşi declară dorinţa de a rezista în faţa unei agresiuni şi 
solicită ajutorul britanic52. Regele îşi notează în jurnal referitor la această întâlnire: „a 
venit cu Gafencu din ordinul lui Halifax, în urma gafei lui Tilea să clarifice chiar cu 
mine ce este adevărul asupra aşa-zisului ultimatum al lui Wohlthat. L-am luat niţel 
peste picior şi i-am vorbit de necesitatea ajutorului englez, care, după ultimele 
informaţii începe a se desemna mai precis”53. Hoare nu a văzut în întâlnirea cu regele 
decât chestiuni serioase pe care le descrie în telegrama trimisă la Londra: „Regele a 
avut o atitudine amicală şi m-a asigurat că n-a fost vorba niciun moment de ultimatum. 
Erau multe lucruri greu de realizat în propunerile germane, dar n-a existat nici un fel de 
exagerare în maniera în care au fost prezentate. Eu consider că dacă un ultimatum ar fi 
fost prezentat aş fi fost informat imediat, iar Majestatea Sa speră că alarma falsă a 
ministrului său nu vă va conduce la concluzia că conduita politicii româneşti a fost 
neserioasă. România va rezista presiunii germane, dar nu o va putea face la nesfârşit 
fără sprijin. Sunt dispus să consider că înainte de a pleca la Londra ministrul român a 
primit de la rege instrucţiuni de a depune orice efort pentru a atrage atenţia Guvernului 
Majestăţii Sale asupra problemelor din Europa de Sud-Est şi de aceea el şi-a abordat 
misiunea cu o naivitate impulsivă”54. 

Tilea transmite în dimineaţa zilei de 21 martie o telegramă în atenţia regelui: 
„La întâlnirea de ieri a cabinetului s-a decis, în principiu, că România trebuie să fie 
ajutată şi lordul Halifax a fost autorizat să înceapă negocieri pentru formarea unui Pact 
Răsăritean de asistenţă mutuală. Halifax a decis să procedeze cu maximă viteză şi a 
trimis ieri propunerea la Paris, Moscova şi Varşovia, astfel încât să se dea mai întâi o 
declaraţie comună cum că, în dorinţa de a menţine pacea, sunt în favoarea garantării 
frontierelor şi altor ţări care li se pot alătura. Aceasta este esenţa, nu am văzut încă 
textul. Urmează să se convoace o conferinţă a puterilor interesate. Aici se manifestă un 
optimism ferm, mai ales că primele sondaje au avut rezultate favorabile. În opinia mea 
ar fi o gravă greşeală dacă astăzi, când nu mai putem avea încredere în cuvintele 
Germaniei şi când ne putem aştepta la orice din partea ei, nu am profita de sprijinul pe 
care Marea Britanie – şi alţii – sunt gata să ni-l ofere, nu numai în scris dar şi în mod 
practic. Noi nu mai putem urma astăzi o politică a perfectului echilibru, nu atunci când 
puterile occidentale au ajuns la o decizie. Să le ignorăm iniţiativa ar însemna să ne 
predăm Germaniei cu toate consecinţele inevitabile, aşa cum am văzut că s-a întâmplat 
altor state. Crearea acestui pact între Est şi Vest nu implică o atitudine agresivă faţă de 
Germania, ci realizara unei puternice baze de pe care să se facă o ultimă încercare de a 
atinge compromisul, pentru evitarea unui război”55. În cursul acestei zile Hoare se 
întâlneşte din nou cu ministrul de externe Gafencu, care respinge propunerea britanică 
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de creare a unui pact general de asistenţă mutuală, pact care nu ar fi făcut altceva decât 
să irite Germania56. 

Pe 22 martie regele Carol discută cu premierul Călinescu despre negocierile cu 
germanii: „prima chestiune a fost dacă putem risca să rupem tratativele în acest punct, 
cum ar fi înclinaţia sufletului meu, cu atât mai mult cu cât Wohlthat a fost obraznic cu 
Bujoiu azi după masă, proferând chiar unele ameninţări”57: 

Condiţia pusă de regele Carol pentru semnarea acordului economic germano-
român (garantarea livrărilor de armament plătite deja din Cehoslovacia ocupată) este 
îndeplinită şi tratatul a fost semnat pe 23 martie. La 6:30 în seara acestei zile Carol se 
întâlneşte cu Wohlthat „Ducă-se… Pe urmă pocher. Malaxa foarte violent pe 
chestiunea tratatului. După ce împinsese la facerea lui, astăzi când crede că anumite 
interese ale lui ar putea fi lezate, e violent contra. El voia ca formula industrială să 
conţină o clauză peremptorie privitoare la industriile existente. Era un dezastru, după 
părerea mea, căci, implicit, recunoşteam dreptul lor la imixtiune”58. În aceeaşi zi cu 
semnarea acordului economic germano-român, Tilea pleca de la Londra spre 
Bucureşti59. 

Pe drum Tilea avea să fie întâmpinat la Veneţia de şeful Serviciului Secret de 
Informaţii de la Bucureşti, Mihai Moruzov – ceea ce nu face altceva decât să complice 
şi mai mult explicarea evenimentelor din martie 1939 – cu atât mai mult cu cât Tilea a 
fost ajutat în intervenţiile sale de la Londra de căpitanul Gheorghe Iliescu, bănuit de 
membrii personalului legaţiei române din Marea Britanie că făcea parte dintr-un 
serviciu secret60. Tilea descrie destul de succint modul în care a reuşit să-şi păstreze 
postul la Londra: „Colonelul Moruzov, şeful MI5 românesc m-a întâlnit în tren la 
Veneţia. El a aprobat în întregime acţiunea mea şi la fel m-a aprobat şi armata. A urmat 
o întâlnire cu Carol, Călinescu şi Gafencu pentru a discuta situaţia. Am câştigat. 
Gafencu a încercat să mă împace cu ambasadorul german Fabricius. El m-a numit 
ambasadorul Marii Britanii. Am răspuns că eram ambasadorul onoarei şi demnităţii 
României”61. 

Regele Carol îşi nota în însemnările zilnice pentru data de 1 aprilie: „După 
masă, Tilea, căruia i-am spălat capul pentru metoda aşa de puţin diplomatică cu care a 
acţionat la Londra. Nu pot, totuşi, să nu recunosc că efectele au fost bune, că el e acela 
care a stârnit toată vâlva aceasta. Spune că are foarte bune speranţe pentru un ajutor 
bănesc şi în armament, vorbeşte de posibilitatea unui împrumut de peste 10 milioane 
lire sterline. Mai crede în posibilitatea de a ne da vase de război”62. La 6 aprilie Tilea 
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se întorcea la Londra ca ministru al României63. În orice caz, lucrurile nu erau 
clarificate la multă vreme după stingerea scandalului, deoarece când Martha Bibescu se 
întâlneşte pe 15 aprilie la prânz cu Gafencu acesta „susţine că a oprit invazia germană 
semnând un tratat comercial. E supărat foc pe Tilea: – Va să zică regele face două 
politici – a mea şi cea a lui Tilea?”64 

 
O evaluare a acţiunii Tilea 
 
Una dintre cele mai complete evaluări ale acţiunii diplomatice a lui Viorel 

Tilea din martie 1939 a fost realizată de Simon Newman, care oferă cinci explicaţii 
pentru acţiunile ambasadorului român, bazându-se pe documentele la care a avut acces 
în anul în care şi-a publicat volumul, respectiv 1976. Prima explicaţie ar fi că Tilea a 
acţionat din proprie iniţiativă, de vreme ce nu există nici un fel de referiri nici în 
arhivele germane, nici în cele româneşti la un ultimatum (în sensul de cereri cu termen 
de îndeplinire stabilit arbitrar, sub ameninţarea folosirii forţei)65. Carol al II lea îşi 
notează în jurnal abia pe 22 martie că „Wohlthat a fost obraznic cu Bujoiu azi după 
masă, proferând chiar unele ameninţări” – şi este greu de crezut că orice ieşire din 
cutuma diplomatică a negociatorului german nu ar fi fost raportată imediat 
suveranului66. A doua posibilitate enunţată de Newman este că Tilea a fost folosit de 
gruparea anti-germană din Foreign Office, reprezentată de sir Robert Vansittart. Din 
reconstituirea de mai sus a evenimentelor de la Londra din martie 1939 se vede că într-
adevăr, Tilea a fost sprijinit de Vansittart în acţiunile sale, însă acţiunea sa nu a fost 
declanşată de oficialul britanic, care doar l-a încurajat pe diplomatul român. A treia 
explicaţie este oferită chiar de Tilea, într-un interviu cu Simon Newman din 30 mai 
1972 (cu puţină vreme înainte de moartea fostului diplomat) şi anume că Foreign 
Office ştia din propriile surse de existenţa unui ultimatum economic, însă a preferat să 
atribuie lui ştirea despre presiunile germane. Tilea i-a vorbit lui Simon Newman la fel 
cum vorbise oficialilor britanici în urmă cu aproape 40 de ani: a susţinut că cererile 
economice ale Germaniei erau practic un ultimatum şi că permanent a existat 
ameninţarea unei acţiuni directe germane. 

Cea de-a patra explicaţie a gestului lui Tilea oferită de Simon Newman este că 
Tilea a acţionat în urma instrucţiunilor primite de la Bucureşti, pentru ca mai apoi 
guvernul României să îşi dezavueze propriul ambasador în virtutea scandalului 
diplomatic creat. Într-adevăr, Tilea a avut instrucţiuni de la Bucureşti să atragă atenţia 
Marii Britanii asupra pericolului german şi, după cum mărturisea unui diplomat sârb 
interceptat de serviciile secrete germane, „s-a folosit cât a putut de mult de aceste 
instrucţiuni”. Cea de-a cincea explicaţie oferită de Simon Newman este că acţiunea lui 
Tilea a reflectat disensiunile din sânul cercurilor conducătoare de la Bucureşti, primind 
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instrucţiuni direct de la regele Carol al II-lea care dorea o implicare mai mare a 
puterilor occidentale în estul Europei. Intervenţia directă a lui Carol este negată de 
jurnalul regelui care îl tratează pe Tilea drept „dobitoc” – însă este aproape sigur că 
diplomatul român a acţionat crezând că telefonul conspirativ din partea lui Malaxa 
venea din partea regelui. 

O evaluare a „afacerii Tilea” trebuie să ia în considerare faptul că acţiunile 
diplomatului român s-au desfăşurat într-un crescendo, începând cu 14 martie care a 
culminat cu ziua de 17 martie. Este semnificativ faptul că de pe 15 martie (ziua 
dezemembrării Cehoslovaciei) Tilea o cheamă de la Paris la Londra pe prinţesa Martha 
Bibescu, sperând să se folosească de legăturile acesteia cu lumea politică de vârf din 
Marea Britanie. Trebuie remarcat faptul că până pe data de 17 martie Tilea nu 
aminteşte în conversaţiile cu oficialii britanici termenul de „ultimatum”, ci se 
încadrează în instrucţiunile primite de la Bucureşti - anume încearcă să tragă un semnal 
de alarmă cu privire la soarta statelor mici din estul Europei, mai ales a României. Pe 
16 martie Tilea avertizează Foreign Office că Guvernul de la Bucureşti „deţine 
informaţii secrete care indică faptul că şi România va avea parte de o soartă 
asemănătoare cu Cehoslovacia". Trăgând acest semnal de alarmă Tilea respecta 
întocmai instrucţiunile Ministerului român de Externe. 

Semnalul care îl pune în mişcare pe Tilea la capacitate maximă a venit în 
dimineaţa zilei de 17 martie din partea lui Nicolae Malaxa. Industriaşul român i-a 
transmis lui Tilea că Germania încerca să impună condiţii economice inacceptabile 
pentru România, iar modalitatea de transmitere a mesajului a fost una cât se poate de 
conspirativă: Malaxa şi-a trimis directorul general Adrian Dumitrescu până la Paris ca 
să discute telefonic cu Tilea la Londra – cel mai probabil deoarece Malaxa se temea că 
o convorbire telefonică Bucureşti-Londra putea fi interceptată. Aceasta înseamnă că 
Malaxa a luat decizia de a lansa „bomba Tilea” pe 16 martie, ziua în care Dumitrescu a 
plecat cu trenul de la Bucureşti la Paris. Delegaţia economică germană condusă de 
Helmuth Wohlthat se afla la Bucureşti şi discuta cu autorităţile române şi marii 
industriaşi încă de pe 10 martie - ceea ce înseamnă că după şase zile de discuţii Malaxa 
a ajuns la concluzia că nu îi convin termenii germanilor şi că trebuie să arunce în joc 
presiunile internaţionale. Un alt aspect care trebuie remarcat este faptul că dialogul 
dintre Viorel Tilea şi Adrian Dumitrescu „Ştii ce ai de făcut? – Da, perfect” 
demostrează o înţelegere anterioară care stabilea exact cursul acţiunilor ce trebuiau 
intreprinse la Londra. 

După primirea mesajului de la Malaxa, în cursul zilei de 17 martie, Tilea 
desfăşoară o intensă activitate: are o discuţie telefonică cu premierul Armand 
Călinescu (care îi confirmă voinţa de a rezista a României, însă se pare că nu discută 
chestiunea „ultimatumului”), o îndeamnă pe Martha Bibescu să-şi intensifice 
intervenţiile pe lângă politicienii britanici, îl informează de demersurile sale pe 
ambasadorul american la Londra, are întâlnirea cheie cu şeful diplomaţiei britanice 
Halifax, seara participă la un dineu la Ambasada Turciei unde discută cu ambasadorul 
turc şi cel sovietic, apoi participă la un alt dineu cu şeful facţiunii anti-germane din 
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Foreign Office, Robert Vansittart. După toate acestea Tilea alcătuieşte un comunicat pe 
care îl trimite presei britanice. Trebuie subliniat faptul că în toate aceste demersuri 
Tilea a fost acompaniat de comandorul Dumitrescu, ataşatul militar român de la 
Londra. Este greu de crezut că un militar şi-ar fi permis o astfel de iniţiativă 
diplomatică în lipsa unor ordine clare. Mesajul de la Malaxa a declanşat o adevărată 
ofensivă diplomatică a lui Viorel Tilea. În cadrul acestei acţiuni frenetice Tilea a folosit 
pentru prima oară în discuţiile cu oficialii de la Londra termenul de „ultimatum” – însă 
el s-a referit la cereri ale Germaniei care „sunt asemănătoare unui ultimatum”. Cu 
excepţia lui Daily Telegraph nici ziarele britanice nu au vorbit despre un „ultimatum” - 
însă a fost de ajuns ca acţiunea diplomatului român să creeze o stare de agitaţie. 

Malaxa era unul dintre membrii marcanţi ai camarilei lui Carol al II-lea, iar 
regele află de schimbarea de atitudine a industriaşului abia pe 19 martie, la două zile de 
la demersul lui Tilea de la Londra (pe care regele l-a calificat drept „dobitoc” pentru 
acţiunile sale). În lipsa unor studii istorice asupra activităţii şi intereselor lui Nicolae 
Malaxa este greu de spus ce l-a deranjat pe industriaşul român în cursul negocierilor 
economice cu Germania. În această privinţă trebuie să ne mulţumim cu însemnările 
zilnice ale regelui Carol al II-lea care ne spune că Malaxa şi-ar fi dorit includerea în 
tratatul economic româno-german a unei „clauze peremptorii cu privire la industriile 
existente” – cu alte cuvinte a unei clauze care să excludă industria românească 
existentă de la prevederile tratatului. Cel mai probabil Malaxa se temea că 
întreprinderile sale nu vor face faţă concurenţei germane – însă regele a respins 
propunerea industriaşului sub motiv că o astfel de clauză ar recunoaşte dreptul de 
intervenţie al germanilor în industria românească. 

Cert este că Malaxa s-a aflat la originea acţiunii diplomatice a lui Tilea – 
folosindu-se de mecanismele statului român pentru a-şi apăra interesele private. Cel 
mai probabil, Tilea a crezut că mesajul sosit de la Malaxa cuprindea implicit acordul 
regelui - de vreme ce sosea de la un membru al camarilei – aşa că a acţionat fără să mai 
ceară instrucţiuni suplimentare de la ministerul Afacerilor Externe (de unde oricum 
primise instrucţiuni pentru avertizarea Marii Britanii). 

Din acest punct trebuie văzută şi implicare Serviciului Secret de Informaţii al 
Statului Major condus de Mihail Moruzov. Tilea mărturiseşte că pe drumul de 
întoarcere în România, unde fusese chemat pentru consultări în urma acţiunii sale, a 
fost întâmpinat în tren la Veneţia chiar de Moruzov căruia i-a relatat cele întâmplate la 
Londra, iar şeful serviciului de spionaj ar fi fost de acord cu cele întreprinse de 
diplomatul român. Cel mai probabil Moruzov a transmis la Bucureşti cele aflate de la 
Tilea încă înainte ca acesta să ajungă în capitala României. Mai trebuie remarcat faptul 
că şeful S.S.I. a fost informat perfect de cele întâmplate la Londra şi chiar a fost de 
acord cu cele întreprinse de Tilea de vreme ce avea pe lângă diplomatul român doi 
ofiţeri (ataşatul militar, comandorul Dumitrescu şi căpitanul Iliescu, bănuit de angajaţii 
legaţiei că făcea parte dintr-un serviciu secret). Cei doi ofiţeri amintiţi, conform 
mărturiei lui Tilea, au participat la alcătuirea comunicatului de presă care avea să 
introducă în opinia publică britanică termenul de „ultimatum” al Germaniei la adresa 
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României, iar comandorul Dumitrescu a susţinut acţiunea lui Tilea informând 
Ministerul de Război britanic cu privire la intenţiile agresive ale Berlinului. Astfel 
implicarea S.S.I. în „afacerea Tilea” a fost mult mai profundă decât s-a bănuit până 
acum, iar acest aspect a fost ignorat în studiile care au avut ca obiect cele întâmplate la 
Londra în martie 1939. 

În lumina celor arătate mai sus este limpede că acţiunea lui Tilea poate fi 
explicată printr-un cumul al motivaţiilor oferite de Simon Newman. Tilea nu a vorbit 
despre un „ultimatum” ci despre „cereri ale Germaniei similare cu un ultimatum”. La 
fel, diplomatul român avea instrucţiuni să atragă atenţia Marii Britanii asupra 
pericolului unui avans german în Europa de Est. Factorii de decizie din Marea Britanie 
au primit informaţia de la Tilea ca pe un pretext pentru a-şi modifica politica faţă de 
Germania. Iar la Bucureşti într-adevăr a existat o neînţelegere, însă nu între principalii 
actori politici – ci între factorul politic şi cel economic, reprezentat de industriaşul 
Nicolae Malaxa care a intervenit în diplomaţie din motive încă neelucidate pe deplin. 
În ansamblu, acţiunea lui Viorel Tilea nu a făcut altceva decât să reflecte teama clasei 
politice de la Bucureşti de expansiunea germană. 
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1. Constituirea Triplei Înţelegeri şi noul raport de forţe pe plan 
internaţional la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

 
Prin demisia cancelarului Bismarck, la data de 18 martie 1890, lua sfârşit o 

epocă în politica externă a Germaniei şi în istoria relaţiilor internaţionale, fapt care 
coincidea cu impunerea în viaţa politică internaţională a unor factori noi, care aveau să 
modifice raportul de forţe pe plan european şi mondial.  

Unele semne ale acestor schimbări fundamentale s-au întrevăzut încă din 
ultimii ani de existenţă a sistemului politic bismarckian, deşi artizanul acestuia, prin 
acţiuni diplomatice de o mare abilitate, a reuşit să le evite. În principal, avem în vedere 
tentativele unei apropieri franco-ruse, ca o contrapondere la sistemul politic al Triplei 
Alianţe.  

Astfel, în iarna anilor 1886–1887, sistemul politic bismarckian era ameninţat 
de tensiunea dintre Austro-Ungaria şi Rusia, legată de poziţia Vienei în timpul „crizei 
bulgare”1, şi de o criză în relaţiile franco-germane. În 1887, Bismarck considera că 
Bulgaria este „focarul oriental ce va da naştere tensiunilor în Europa”, iar Franţa era 
„focarul occidental”2.  

Este cunoscut faptul că Bismarck a susţinut Franţa în crearea imperiului său 
colonial, pentru a abate atenţia cercurilor politice şi a opiniei publice franceze de la 
ideea „revanşei”, care viza redobândirea provinciilor pierdute în urma războiului din 
1870-1871. Efectele scontate ale acestei politici au fost însă minime, iar redobândirea 

                                                 
1 Prinţul Bulgariei, Alexandru de Battenberg, care fusese înscăunat în anul 1879, ca protejat al Rusiei, 

doreşte acum să se emancipeze de sub această influenţă, mai ales după ce reuşise să obţină din partea 
Imperiului Otoman provincia Rumelia Orientală, în anul 1885. În 1886, un complot al ofiţerilor filoruşi îl 
răstoarnă de la putere, dar prinţul reuşeşte să se întoarcă după câteva zile, fiind susţinut de opinia publică, 
ostilă protectoratului rusesc. În această situaţie, Rusia intervine pentru a-şi apăra interesele. Alexandru 
abdică, dar în cele din urmă tronul bulgar va fi ocupat de Ferdinand de Saxa-Coburg, un prinţ susţinut de 
Austro-Ungaria. De la această dată, Bulgaria se va situa alături de politica Austro-Ungariei. Germania, la 
rândul ei, susţinuse Viena în această acţiune. „Criza bugară” a contribuit în mod decisiv la îndepărtarea 
Austro-Ungariei de Rusia şi la destrămarea Alianţei celor Trei Împăraţi. Despre „criza bulgară” şi 
implicaţiile ei internaţionale, vezi pe larg V.P. Potemkin, Istoria diplomaţiei, vol. III, Editura Cartea 
Rusã, Bucureşti, 1948, p. 93-97.  

2 Maurice Beaumont, Dezvoltarea industrială şi imperialismul colonial (1878-1904), vol. I, Prietenii 
Cărţii, Bucureşti, 2008, p. 144. 
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Alsaciei şi a Lorenei revenea din ce în ce mai mult în actualitate, fiind o temă utilizată 
eficient în disputele politice interne. În 1887, chiar dacă monarhiştii nu mai deţineau 
majoritatea parlamentară, liderii lor nu pierduseră speranţa de dobândi puterea. În acest 
scop, ei îşi atrag sprijinul unei părţi însemnate a opiniei publice, care practica un 
naţionalism axat pe ideea revanşei asupra Germaniei şi a recuperării provinciilor 
pierdute. În acest fel, monarhiştii şi naţionaliştii găsesc ocazia de a se folosi de 
personalitatea generalului Boulanger, un personaj mediocru, devenit ministru de 
Război, care agita spiritele, în mod demagogic, pe tema „revanşei”3. 

Poziţia generalului Boulanger şi a anumitor cercuri franceze puteau furniza 
pretexte pentru declanşarea unui război, care să repete evenimentele din anii 1870-
1871. Ostentativ, Boulanger întărea trupele de frontieră, iar în replică cancelarul 
german a optat pentru o atitudine de ameninţare a Franţei, concomitent cu efectuarea 
unor demersuri pentru aprobarea de către Reichstag a unui nou buget militar. În faţa 
ameninţării germane, Franţei nu-i rămânea altceva decât să se apropie de practicile 
politicii ei tradiţionale, ca împotriva puterii preponderente din Europa Centrală să 
ridice bariera răsăriteană. Însă acum nu mai putea fi vorba de Suedia, Polonia sau 
Imperiul Otoman, acest rol revenindu-i Rusiei4. Singurul atu francez era însă, la acea 
dată, piaţa financiară a Parisului, a doua ca importanţă în Europa, după cea de la 
Londra, spre care Rusia începea să se orienteze.  

Generalul Boulanger, nemulţumit de izolarea diplomatică a Franţei, a luat 
iniţiativa să scrie, în nume propriu, ţarului Alexandru al III-lea, pentru a se încheia o 
alianţă, gest pe care miniştrii, colegii lui de cabinet, i-l reproşează serios. În momentul 
în care guvernul francez, neliniştit de ameninţarea germană, încerca să ia contact cu 
Rusia, Înţelegerea celor Trei Împăraţi nu exista decât cu numele, deoarece decepţiile 
ţarului puteau să-l determine să primească avansurile franceze5.  

Desigur, nu trebuie să supralicităm importanţa acţiunii boulangiste, mai ales că 
în Franţa, în scurt timp, s-a format un nou guvern, din care era exclus generalul 
Boulanger, tocmai pentru a nu se escalada conflictul cu Germania. Pe de altă parte, 
trebuie să admitem, totodată, că încordarea relaţiilor dintre Paris şi Berlin a dat impuls 
unei apropieri franco-ruse. Această tendinţă a fost dejucată însă de Bismarck cu o 
dexteritate diplomatică incontestabilă. Reînnoirea tratatului Triplei Alianţe în 1887, 
căruia i s-au adăugat ca anexe convenţiile italo-austriacă şi italo-germană, a marcat un 
pas mai departe în încercuirea Franţei, prin prevederea pe care a stipulat-o convenţia 
italo-germană6, care se referea la dreptul Italiei de a ataca Franţa, beneficiind de 
sprijinul militar al Germaniei, dacă Franţa şi-ar extinde influenţa în Africa de Nord şi, 

                                                 
3 Sorin Mitu, Introducere în istoria Europei moderne (secolele XVII, XVIII, XIX), Editura Accent, Cluj-
Napoca, 2002, p. 212.  
4 Jacques Madaule, Istoria Franţei, vol. III, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 53-54. 
5 P. Renouvin, Histoire des relations internationales, tome VI, Paris, 1955, p. 107.  
6 Un rol semnificativ în încheierea convenţiei l-a avut Francesco Crispi, prim-ministrul Italiei, care „dorea 

să folosească Tripla Alianţă drept instrument de agresiune împotriva Franţei”. Vezi Maurice Beaumont, 
op. cit., vol. I, p. 149-151.  
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în special, în zonele necontrolate din Tunisia, ori din Maroc, periclitând astfel situaţia 
Italiei în bazinul mediteranean7. Caracterul Triplei Alianţe era astfel modificat: dintr-o 
alianţă defensivă, aceasta se transforma într-o alianţă cu caracter ofensiv.  

Cu scopul de a împiedica o apropiere franco-rusă şi de a atrage Marea Britanie 
în sistemul său diplomatic, Bismarck a conceput „din umbră” acordurile 
„mediteraneene”8 din acelaşi an, fără a se angaja deschis într-o activitate diplomatică 
împotriva Rusiei, deoarece Germania nu a aderat la aceste acorduri. Astfel, Rusia era 
constrânsă la prudenţă, fără ca Bismarck să poată fi acuzat de rea-voinţă în raporturile 
cu aceasta. De fapt, dorinţa cancelarului era de a conserva relaţii bune cu Rusia, pentru 
a evita o orientare nouă a politicii ţarului în relaţiile franco-ruse.  

Deoarece reînnoirea Alianţei celor Trei Împăraţi nu a mai fost posibilă, din 
cauza refuzului Rusiei, nemulţumită de poziţia Vienei în amintita „criză bulgară”, 
soluţia găsită de Bismarck era încheierea unui tratat germano-rus, pe termen de trei ani, 
pe care Bismarck l-a numit „tratatul de reasigurare”9, semnat pe data de 18 iunie 
1887. Tratatul acorda mari avantaje Rusiei în Balcani şi în zona Strâmtorilor, ceea ce a 
sedus Petersburgul10, însă Bismarck nu-şi făcea probleme pentru acordarea acestor 
concesii, deoarece era convins că Viena şi Londra, ale căror interese fuseseră 
materializate în acordurile „mediteraneene”, se vor opune creşterii influenţei ruseşti în 
Sud-Estul Europei. Cu toate că tratatul semnat venea, în multe puncte, în contradicţie 
cu obligaţiile Germaniei în cadrul Triplei Alianţe, el avea o mare valoare pentru 
Germania, deoarece împiedica încheierea unui tratat de alianţă între Franţa şi Rusia. 
Atâta timp cât guvernul rus va păstra o legătură cu Imperiul German, nu va simţi 
nevoia de a contracta cu Franţa angajamente precise, iar guvernul francez nu va putea 
conta pe un sprijin armat din partea Rusiei, în eventualitatea unui război de revanşă11.  

Sistemul bismarckian, deşi edificat cu multă abilitate, nu era însă lipsit de 

                                                 
7 Nicolae Ciachir, Gh. Bercan, Diplomaţia europeanã în epoca modernã, Editura Ştiinţificã şi 
Enciclopedicã, Bucureşti, 1984 , p. 414.  
8 În februarie 1887, la insistenţele lui Bismarck, se încheie un acord italo-britanic privind statu-quo-ul în 

mările Mediterană, Adriatică, Egee şi Neagră, cu recunoaşterea intereselor britanice în Egipt şi a celor 
italiene în Tripolitania şi Cirenaica. În martie 1887, Austro-Ungaria se alătura acordului italo-britanic, 
luând astfel naştere o combinaţie destul de hibridă, cunoscută sub numele de „Antanta mediteraneeană”. 
Vezi Nicolae Ciachir, Gh. Bercan, op. cit., p. 414-415.  

9 Tratatul prevedea că „în caz că vreuna dintre înaltele părţi contractante s-ar găsi în stare de război cu o 
a treia mare putere, cealaltă parte va observa faţă de cea dintâi o neutralitate binevoitoare şi va depune 
toate strădiunţele sale pentru localizarea conflictului. Această obligaţiune nu se referă la un război 
împotriva Austriei sau Franţei, în cazul când un asemenea război ar izbucni în urma agresiunii uneia 
dintre înaltele părţi contractante împotriva uneia dintre aceste două puteri”. V.P. Potemkin, op. cit., p. 
114. „Tratatul de reasigurare” din 1887 dintre Germania şi Rusia a mai fost denumit în istoriografie şi 
„Acordul de contragarantare”. Vezi Maurice Beaumont, op. cit., vol. I, p. 142-144. 
10 Tratatul recunoştea „o influenţă majoră şi decisivă” a Rusiei în Bulgaria şi în Rumelia Orientală şi 

garanta, totodată, neutralitatea binevoitoare şi sprijinul diplomatic al Germaniei în cazul în care Rusia era 
nevoită să lupte cu o altă mare putere, pentru controlul Strtâmtorilor Bosfor şi Dardanele, astfel încât 
aceasta „să-şi păstreze cheile imperiului”. Vezi Maurice Beaumont, op. cit., vol. I., p. 144. 

11 P. Renouvin, op. cit., p. 113.  
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carenţe şi contradicţii, care îi puneau sub semnul întrebării viabilitatea. Astfel, de pildă, 
când în vara anului 1887, la sugestia Vienei, Sobrania bulgară a ales ca principe pe 
Ferdinand de Saxa-Coburg, acest fapt a nemulţumit Petersburgul, iar când Rusia a avut 
de înfruntat acţiunea concertată a Londrei, Vienei şi Romei, în baza acordurilor 
„mediteraneene”, diplomaţia ţaristă a înţeles că tratatul de reasigurare cu Germania nu 
are o valoare reală. În condiţiile antagonismului austro-rus, determinat de evenimentele 
din Bulgaria, Germania a trebuit să sprijine politica austro-ungară, fapt demonstrat şi 
de publicarea la 3 februarie 1888 a textului tratatului de alianţă austro-german. 
Guvernul rus, supus acestor presiuni simultane, a fost obligat să abandoneze politica pe 
care vroia să o facă în Bulgaria şi a căutat să obţină din partea Franţei facilităţile 
financiare pe care Germania i le refuza. În octombrie 1888, un împrumut rus este emis 
pe piaţa Parisului. Guvernul ţarist trimite emisari în manufacturile franceze de arme şi 
chiar comandă noua puşcă Lebel, în anul 1888. 

Încercând să redreseze criza sistemului său, Bismarck oferă, în două rânduri, în 
ianuarie şi martie 1889, în secret, Marii Britanii o alianţă, ceea ce ar fi întărit caracterul 
antirus al „Triplicei”, având în vedere contradicţiile dintre Londra şi Petersburg în 
diferite părţi ale lumii. Dar, în condiţiile în care cabinetul englez declină această ofertă, 
în octombrie 1889 încep tratativele pentru reînnoirea „tratatului de reasigurare”. Ţarul, 
care nu a ignorat tratativele anglo-germane, a fost de acord cu începerea negocierilor, 
deşi nu-şi mai putea face iluzii în asigurările Berlinului; era prudent pentru Rusia de a 
menţine o legătură cu Germania, pentru ca aceasta din urmă să nu dea Austro-Ungariei 
un sprijin total în politica balcanică.  

Este adevărat că în 1889 la Sankt Petersburg, Curtea era încă departe de a fi 
cordială faţă de Franţa. Însărcinatul cu afaceri francez d’Ormesson scria atunci că: 
„simpatiile franceze ale poporului rus sunt o iluzie optică, ce nu rezistă unei analize 
mai adânci în Rusia”12, iar ţarul a refuzat prezenţa Rusiei la Expoziţia universală 
inaugurată de Franţa, pentru centenarul marii sale Revoluţii.  

Retragerea lui Bismarck din viaţa politică, în anul 1890, a avut repercusiuni 
profunde, nu numai asupra viitoarei linii politice externe a Germaniei, ci şi asupra 
relaţiilor internaţionale în general. Demisia cancelarului a dus la abandonarea 
tratativelor începute de el cu ambasadorul rus, contele Şuvalov, pentru reînnoirea 
tratatului de reasigurare, care expira în iunie 1890. Noul cancelar, von Caprivi, 
adoptând concepţiile Marelui Stat Major cu privire la un război preventiv împotriva 
Rusiei, precum şi la faptul că Germania ar putea face faţă simultan unui război pe două 
fronturi, în Est şi în Vest, a motivat acest refuz prin faptul că tratatul germano-rus era în 
contradicţie cu politica „simplă şi clară” a noului cabinet, ca şi prin faptul că 
puternicele tendinţe antigermane din Rusia făceau practic tratatul imposibil de 
îndeplinit13. Pe lângă jignirea adusă guvernului rus şi ţarului, refuzul lui Caprivi a fost 
                                                 
12 Florentina Dolghin, 1891. O lovitură de trăsnet: alianţa franco-rusă, „Magazin istoric”, nr. 6 (363), 

1997, p. 34. 
13 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 415-416. Despre îndepărtarea lui Bismarck şi politica 

„Noului Curs” în Germania , vezi pe larg Maurice Beaumont, op. cit., vol. I., p. 188-198. Politica 



 105

interpretat la Petersburg ca o ameninţare la adresa Rusiei, în primul rând prin ridicarea 
oricărei stavile din calea expansiunii austro-ungare în Balcani. Se spulberase definitiv 
iluzia cercurilor conducătoare ţariste potrivit căreia Germania îndeplineşte rolul de 
arbitru între Rusia şi Austro-Ungaria şi că nu încurajează absolut toate tendinţele 
dominatoare ale acesteia din urmă în Peninsula Balcanică. Mai mult de atât, la Sankt-
Petersburg se considera că Germania practică o politică de izolare a Rusiei şi se avea în 
vedere posibilitatea apropierii de Franţa, deşi ţarului îi era neplăcută alianţa cu un 
guvern republican. În plus, boicotarea Imperiului ţarist pe piaţa financiară berlineză şi 
avansurile făcute Londrei de către Berlin au determinat Petersburgul să ajungă la o 
strângere a relaţiilor economice şi politice cu Franţa.  

În paralel cu această treptată reorientare a politicii ruse, au continuat 
iniţiativele franceze, în 1890, când prim-ministrul Freycinet şi ministrul afacerilor 
externe Alexandre Ribot încearcă să reînnoiască contactele şi sugerează ca ruşii să 
trimită observatori la manevrele militare franceze. În acest context, ministrul de Război 
al Rusiei şi şeful Statului Major General au întrevederi cu superiorii armatei franceze, 
la Paris. În august 1890, cu ocazia prezenţei la marile manevre ale armatei ruse a 
generalului Boisdeffre, adjunctul şefului de Stat Major francez, unii generali ruşi 
declară că în caz de atac german asupra Franţei ar putea conta pe sprijinul Rusiei şi fac 
o aluzie, vagă încă, la posibilitatea de a negocia o convenţie militară14. Arestarea la 
Paris a unor nihilişti ruşi, de către ministrul de interne, nu este un fapt de înţeles decât 
în acest context al unei apropieri ruso-franceze. În ceea ce îl priveşte pe Freycinet, el 
autorizează manufactura statului de la Châtellerault să fabrice pentru guvernul rus 
500.000 puşti Lebel. Livrările de armament şi acordarea de credite15 au înlesnit o 
apropiere politică între cele două state.  

Între anii 1891–1893, ambele părţi au întreprins acţiuni menite să ducă la 
stabilirea de contacte cât mai strânse. Aceste acţiuni au fost impulsionate de reînnoirea 
publică a Triplei Alianţe în mai 1891, cu un an înainte de termen. Sensibil faţă de 
ameninţarea pe care, în ochii săi, o reprezenta o publicitate aproape agresivă făcută 
reînnoirii Triplei Alianţe, ţarul va consimţi la o apropiere oficială faţă de Franţa. În mai 
1891 s-a deschis la Moscova Expoziţia franceză, vizitată de ţar. La 26 mai 1891, 
preşedintele Franţei, Sadi Carnot, primeşte din mâinile baronului Morenheim, 
ambasadorul ţarului la Paris, însemnele ordinului „Sf. Andrei”. La 22 iulie 1891, o 
escadră franceză comandată de amiralul Gervais este primită la Kronstadt cu un 
entuziasm extraordinar16; cu această ocazie, ţarul Alexandru al III-lea şi ministrul rus 

                                                                                                                                  
„simplă şi clară” a lui Caprivi a fost explicată de istoricul francez şi prin „calităţile” acestuia, comparativ 
cu ale predecesorului său: Bismarck fusese în stare să joace simultan cu cinci bile, în timp ce succesorul 
lui, cinstit şi modest, se declara incapabil să joace cu mai mult de două. Ibidem, p. 204. 

14 P. Renouvin, op. cit., p. 119. 
15 În perioada 1887-1896 Franţa a acordat Rusiei zece împrumuturi în valoare de 1.250.000.000 ruble-aur. 

La 1 ianuarie 1908 datoria externă a Rusiei se ridica la 9.3 miliarde de ruble-aur, din care 4.8 miliarde, 
adică mai mult de jumătate, reveneau Franţei. Vezi Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 416. 

16 A. Debidour, Histoire diplomatique de l’Europe, vol. II, partea 2, Paris, 1929, p. 170. 



 106 

de externe hotărăsc să încheie un acord consultativ secret cu Franţa asupra utilizării 
forţei în caz de agresiune asupra uneia sau alteia dintre ele de către statele Triplei 
Alianţe17. Vizita lui Wilhelm al II-lea la Londra în iulie 1891 a grăbit încheierea 
acordului, din moment ce într-o scrisoare a lui Giers adresată lui Morenheim sunt 
menţionate următoarele cauze imediate care au contribuit la încheierea acestuia: 
reînnoirea publică a Triplei Alianţe şi adeziunea mai mult sau mai puţin probabilă a 
Angliei la acest bloc politico-militar18. La Sankt Petersburg, dar şi la Paris, existau 
preocupări serioase în legătură cu ceea ce atunci se numea „flirtul anglo-tripartit”. 
Slabele informaţii despre negocierile de la Londra iscaseră teama că Tripla Alianţă s-ar 
putea transforma într-o Alianţă Cvadruplă19. În august 1891, după tratative îndelungate 
la Petersburg şi Paris, guvernele Rusiei şi Franţei au făcut un schimb de scrisori în care 
cele două părţi îşi exprimau hotărârea de a acţiona concertat „asupra oricărui 
eveniment care ar putea pune pacea europeană în cauză”, iar în caz de ameninţare a 
unui conflict să formuleze împreună „măsurile impuse de eventualitatea unei astfel de 
situaţii, pentru a trece la o acţiune imediată şi simultană”20.  

Franţa căuta să extindă acordul, dorind realizarea unei convenţii cu caracter 
militar21, în timp ce Giers manifesta reticenţe, considerând că schimbul de scrisori cu 
privire la consultarea reciprocă era suficient. Cu toate acestea, în august 1892 a fost 
încheiată la Petersburg, de către şefii Statelor Majore ale Rusiei şi Franţei, o convenţie 
militară care prevedea ajutorul reciproc, în proporţii stabilite, în cazul atacării Franţei 
de către Germania singură sau împreună cu Italia ori în cazul atacării Rusiei de către 
Germania sau de către Austro-Ungaria, sprijinită de Germania22. În momentul în care 
se încheia convenţia militară, marele duce Konstantin se afla în Franţa şi a avut o 
întâlnire cu preşedintele Sadi Carnot, la Nancy, un oraş aflat la frontieră, ameninţat în 
mod particular în caz de conflict franco-german, locuitorii săi aclamând cu mult 
entuziasm prezenţa acestora.  

Această convenţie militară reprezintă veritabilul tratat de alianţă, pentru că este 
singurul text care defineşte casus foederis23. Ea este rezultatul unui compromis: Franţa 
a obţinut câştig de cauză asupra chestiunii mobilizării „simultane şi automate” şi au 
fost precizate efectivele cu care armata rusă trebuie să intre în luptă împotriva 
Germaniei, dar era obligată să mobilizeze chiar în cazul în care Austro-Ungaria, fără 
participarea Germaniei, ar decide mobilizarea contra Rusiei. Franţa nu ar fi tentată, în 
această ultimă ipoteză, să intre în război, doar un atac din partea Germaniei oferind o 
motivaţie reală. Numai aparent se dădea Franţei o libertate de acţiune în cazul unui 
război austro-rus, atâta timp cât Germania nu va participa la conflict, deoarece o 

                                                 
17 H. Hauser, Histoire diplomatique de l’Europe de 1871 a 1914, vol. I, Paris, 1929, p. 306. 
18N. Ciachir, Gh. Bercan, op. cit., p. 416-417. 
19 Maurice Beaumont, op. cit., vol. I., p. 208. 
20 Ibidem, p. 208-209. 
21 Documents diplomatiques français (seva cita D. D. F. ), I-ère sèrie, t. 6, Paris, 1929, p. 162.  
22 H. Hauser, op. cit., vol. I, p. 311. 
23 P. Renouvin, op. cit., p. 123. 
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mobilizare franceză, chiar în condiţiile inexistenţei unei frontiere comune cu Austro-
Ungaria, ar fi fost de natură să determine o replică germană şi să precipite războiul. 
Acest risc a fost întrevăzut de guvernul francez, dar a fost acceptat, deoarece o 
respingere din partea franceză a acestei clauze ar fi provocat eşecul negocierilor, iar 
convenţia militară nu s-ar mai fi încheiat. 

În iunie 1893 se semnează un acord comercial franco-rus, în vreme ce politica 
de plasare a împrumuturilor pe piaţa franceză continuă. În octombrie 1893 o escadră 
rusească, într-o vizită de răspuns, soseşte în Franţa, la Toulon. Amiralul Avellan este 
primit la Elysée. Comenzile de arme sporesc. Creusot este şi el prospectat pentru 
tunuri. O echipă venită de la St. Petersburg dă acordul definitiv al ministrului de război 
rus pentru un milion de puşti Lebel. Pe data de 27 decembrie 1893, după multe ezitări, 
ţarul a ratificat convenţia, iar Giers a adresat ambasadorului francez la Petersburg o 
notă, spre a fi adusă la cunoştinţă guvernului francez, prin care se confirma intrarea în 
vigoare a convenţiei militare franco-ruse. La 4 ianuarie 1894 guvernul francez a 
răspuns printr-o notă similară. Alianţa era încheiată.  

Astfel, sistemul bismarckian, clădit cu atâta trudă de către marele om de stat, s-
a dovedit fragil după retragerea acestuia din viaţa politică24, încât, la trei ani după acest 
eveniment, s-a constituit a doua grupare politico-militară, cea franco-rusă.  

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, ca şi în primul deceniu al secolului 
al XX-lea, relaţiile internaţionale au fost dominate, ca şi în trecut, de politica Marilor 
Puteri, de această dată din ce în ce mai preocupate însă de problemele coloniale, încât 
raportul de forţe din Europa ajunsese să depindă de interesele statelor colonialiste în 
diferite părţi ale lumii. Odată cu încheierea veacului trecut, perioada cuceririlor aşa-
numitelor teritorii „vacante” se încheiase aproape, încât expansiunea diferitelor imperii 
coloniale presupunea o reîmpârţire a lumii, eliminând din rândul marilor puteri pe cele 
mai slabe. În această luptă care a urmat, iniţial „a tuturor contra tuturor”25, a fost 
necesară o regrupare a forţelor pe arena internaţională, în funcţie de principalele lor 
interese, astfel încât raporturile dintre Marile Puteri au fost determinate de situaţia 
existentă pe aproape întregul Glob.  

Rivalităţile coloniale nu au determinat însă, până la începutul secolului al XX-lea, 
o orientare nouă în sistemul de alianţe dintre Marile Puteri europene, ci numai iniţiative 
care nu depăşesc stadiul tatonărilor sau a manevrelor diplomatice şi care rămân strâns 
legate de circumstanţe temporare. Pe această linie se înscriu proiectele privind 
realizarea unei „alianţe continentale” între Germania, Rusia şi Franţa, precum şi a unei 
alianţe anglo-germane26. În pofida acestora, angajamentele contractate între Marile 
Puteri nu au fost modificate. Din această perspectivă, singurul fapt nou îl constituie 
doar consolidarea alianţei franco-ruse.  

Convenţia militară franco-rusă din 1892, piesa de bază a alianţei, se putea 
                                                 
24 N. Ciachir, Gh. Bercan, op. cit., p. 418. 
25 Expresia aparţine istoricului A.S. Jerussalimski. Apud Gh. N. Cãzan, Ş. Rădulescu-Zoner, România şi 

Tripla Alianţă (1878-1914), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 226.  
26P. Renouvin, op. cit., p. 195-202. 
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aplica numai în cazul unui război cu Germania. Fără îndoială, acordul politic din 1891 
prevăzuse o colaborare diplomatică a celor două state într-un cadru mai larg, dar acest 
acord nu conţinea promisiunea unui sprijin armat. Pe de o parte, diplomaţia rusă 
interpreta textul alianţei în sensul că Rusia nu şi-a luat niciun angajament faţă de Franţa 
în vederea sprijinirii unei tentative de revanşă, pentru redobândirea de către aceasta a 
provinciilor Alsacia şi Lorena. Pe de altă parte, alianţa fusese interpretată stricto-sensu 
de către guvernul francez între anii 1894-1898, ceea ce l-a determinat pe ministrul 
afacerilor externe, Berthelot, să decline net, în decembrie 1895, eventualitatea unei 
intervenţii armate în Balcani, atâta timp cât Rusia nu va da sprijinul său Franţei în 
chestiunea Alsacia-Lorena, iar pe Hanotaux să declare, în 1897, că în problemele 
balcanice Rusia nu trebuie să-şi facă iluzii, deoarece Franţa va putea să-i acorde doar 
un sprijin diplomatic şi „nimic mai mult”27. Rusia, la rândul ei, avusese reticenţe în 
„momentul” Fachoda, care marcase o criză în relaţiile franco-engleze. Pentru a nu se 
ajunge la o slăbire a alianţei franco-ruse, Delcassé angajează noi negocieri cu Rusia. 
Acordul pe care îl semnează cu Muraviev, pe data de 9 august 1899, fără a aduce nicio 
schimbare textelor acordurilor anterioare, le modifică în spiritul lor: alianţa nu are 
numai scopul „menţinerii păcii”, ci vizează menţinerea „echilibrului între forţele 
europene”. Această nouă formulă implică faptul că Franţa acceptă să sprijine politica 
balcanică a Rusiei, în cazul în care Austro-Ungaria ar tinde să modifice statu-quo-ul, 
iar Rusia acceptă să sprijine Franţa în problema Alsacia-Lorena. Totuşi caracterul 
defensiv al alianţei se menţine, deoarece numai o agresiune germană poate să pună în 
aplicare casus foederis. 

În anul următor, un protocol, semnat de şefii Statelor Majore şi aprobat în 
martie 1901 de către guvernele celor două ţări, introduce în alianţă un element nou: el 
vizează cazul unui război cu Anglia, pe care convenţia militară din 1892 nu-l 
prevăzuse. Dacă Anglia ar ataca Franţa, Rusia va întreprinde o „diversiune militară” în 
Turkestan, în direcţia frontierelor Indiei. Dacă Anglia ar ataca Rusia, Franţa va 
concentra 150.000 de oameni pentru a ameninţa adversarul cu o debarcare în Anglia. 
Cu scopul de a permite Rusiei să accelereze construcţia în Turkestan a unei căi ferate 
strategice, guvernul francez autorizează emiterea la Paris a unui împrumut rus de 425 
milioane franci, dar îşi exprimă, în contrapartidă, dorinţa de a obţine facilităţi pentru 
exportul în Rusia a produselor industriale franceze. Includerea în textul alianţei a unui 
„punct antienglez” este explicabilă prin creşterea antagonsimului franco-englez în 
Africa şi a celui ruso-englez în Asia.  

La începutul secolului al XX-lea, angajamentele diplomatice sau militare 
încheiate între puterile europene au dobândit un caracter nou, odată cu intensificarea 
disputelor privind dobândirea de noi sfere de influenţă şi dominaţie în diferite regiuni 
ale lumii sau pentru reîmpărţirea acestora, în care intervin şi mari puteri extra-
europene: S.U.A. şi Japonia28. Merită amintit faptul că alianţa cu Rusia a permis 
                                                 
27 Ibidem, p. 197. 
28 Despre imperialismele de la începutul secolului al XX-lea, vezi pe larg Maurice Beaumont, op. cit., vol. I,  
p. 217-313. 
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Franţei să pătrundă mai adânc în Africa, iar în 1901 să-şi asigure legăturile dintre 
Africa Occidentală şi cea Ecuatorială. Astfel, marele bloc african de la Alger până la 
Congo, cheia de boltă a Imperiului colonial francez, a fost sudat29. Efortul 
guvernanţilor germani de a construi într-un timp scurt o flotă de război de mare tonaj, 
ceea ce punea în pericol supremaţia maritimă a Marii Britanii, deosebit de importantă 
pentru menţinerea securităţii imperiului ei colonial, a determinat ca antagonismul 
anglo-german să se adâncească şi mai mult, devenind treptat principala contradicţie în 
cadrul luptei Marilor Puteri pentru reîmpărţirea lumii. Expansiunea germană în 
Orientul Apropiat şi Mijlociu, creşterea influenţei economice şi politice a Germaniei în 
Imperiul Otoman, sub forma cooperării în livrările de armament pentru armata 
otomană şi a construcţiei, cu capital majoritar german, a sistemului de căi ferate, ce 
urma să lege Bosforul de Golful Persic prin Bagdad, nu numai că puneau în pericol 
interesele Rusiei şi Angliei din această parte a lumii, dar ar fi putut complica şi 
„problema strâmtorilor”, care a continuat să preocupe în special diplomaţia ţaristă30. 
Până în pragul secolului al XX-lea, rivalitatea anglo-rusă dominase „problema 
orientală”. După pătrunderea germanilor ea este înlocuită de rivalitatea anglo-
germană31. După 1900, diplomaţia germană nu mai vedea în monarhia habsburgică 
doar un aliat care să ferească Berlinul de intervenţia Rusiei într-un eventual conflict 
armat franco-german, ci un partener în întărirea poziţiei germane în Sud-Estul Europei 
şi, fireşte, în aceste condiţii, Germania sprijinea tendinţele expansioniste ale Austro-
Ungariei în Balcani32. Dubla Monarhie era pionul ei avansat cu care încerca tăria 
adversarului şi îşi pregătea penetraţia în Orient. Inevitabil, rivalitatea austro-rusă în 
Balcani devine o sursă potenţială de conflict armat generalizat33.  

Marea Britanie, la rândul său, încheind o alianţă cu Japonia (1902), îşi 
consolida poziţiile în Extremul Orient, iar prin terminarea războiului cu burii (1902) se 
instala în mod solid în Africa de Sud, nemaigăsind că este necesar să se înţeleagă cu 
Germania34.  

Oamenii politici de la Roma, ce au urmat la guvern lui Francesco Crispi, 
principalul susţinător al alianţei cu Puterile Centrale, au fost precupaţi de necesitatea 
unei ameliorări a relaţiilor cu Franţa. Folosind această conjunctură favorabilă, 
diplomaţia lui Théophile Delcassé a reuşit să încheie un acord cu guvernul italian pe 
data de 10 iulie 1902. Franţa şi Italia s-au angajat să păstreze o strictă neutralitate în 
cazul în care una dintre ele ar fi obiectul unei agresiuni, cât şi în condiţiile în care vreo 
parte contractantă, pusă în faţa unei provocări directe, ar fi luat iniţiativa de a declara 

                                                 
29 J. Maudale, op. cit., vol. III, p. 81. 
30 R. Gogeanu, Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 101-102; 

N. Daşcovici, La Question du Bosphore et des Dardanelles, Genève, 1915, p. 257-263.  
31 Ion Bulei, Atunci când veacul se nãştea…, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990, p. 284. 
32 Gh. N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 231. 
33 Ion Bulei, op. cit., p. 285. 
34 H. Hauser, op. cit., vol. II, p. 16. Despre conflictul dintre imperialismul german şi cel britanic, vezi pe 

larg Maurice Beaumont, op. cit., vol. II. p. 41-54. 
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război unei terţe puteri. Era, incontestabil, un mare câştig pentru diplomaţia franceză, 
deoarece Italia se angaja să păstreze neutralitatea în cazul unui război franco-german, 
chiar în cazul în care Franţa, în urma unei provocări directe, ar lua iniţiativa unei 
declaraţii de război, dar aprecierea cazului de „provocare directă” rămânea la discreţia 
guvernului italian. Fără să contravină formal tratatului încheiat cu Puterile Centrale, 
prin care guvernul din Roma se obligase să acorde sprijin armat aliatului său german, 
în cazul unui atac provocat al Franţei, acordul franco-italian a constituit o fisură gravă 
a edificiului Triplei Alianţe. De menţionat că tratativele franco-italiene din 1902 au 
coincis cu negocierile pentru prelungirea Triplei Alianţe şi au servit, încă de la început, 
guvernului italian drept mijloc de presiune pentru a obţine din partea Puterilor Centrale 
unele garanţii cu privire la doritele zone de influenţă în Balcani şi Africa35.  

Pentru Franţa, ieşită din izolarea diplomatică, impusă de Germania, problema 
principală era ajungerea la un acord cu Anglia. Acesta ar fi pus capăt diferendelor 
coloniale franco-engleze şi ar fi consolidat poziţia Franţei în Europa. Oferta a fost 
făcută guvernului britanic încă din august 1902, dar negocierile nu au început decât un 
an mai târziu, deoarece unii oameni politici britanici au manifestat reticenţe. Mobilurile 
pentru care guvernul englez a acceptat totuşi oferta franceză sunt următoarele: eşecul 
proiectului unei alianţe cu Germania îndreptată împotriva Rusiei, slaba eficacitate 
militară dovedită de Anglia în războiul cu burii, dar mai ales agravarea antagonismului 
anglo-german în legătură cu programul de înarmare navală al Germaniei şi politica 
expansionistă a acesteia în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Pentru ambele state, alianţa, 
fondată pe concesii rezonabile şi reciproce, avea sorţi să dăinuiască şi să completeze 
fericit alianţa franco-rusă36, care tocmai atunci dădea semne de slăbiciune. Angajarea 
crescândă a Rusiei în Extremul Orient, pe baza cunoscutului program a lui Witte37, 
determinase guvernul din Petersburg să acorde, pentru un timp, o atenţie secundară 
problemelor europene, încât până şi conflictul dintre Imperiul ţarist şi Imperiul austro-
ungar, legat de ţelurile expansioniste ale acestora în Peninsula Balcanică, intrase „în 
adormire”38. În aceste condiţii, eficienţa pentru Franţa a alianţei cu Rusia scăzuse într-
o măsură îngrijorătoare, în special din momentul în care raporturile ruso-japoneze 
începuseră să evolueze spre un conflict armat. Tendinţa Angliei de a renunţa la 
tradiţionala politică a „splendidei izolări”, datorită creşterii antagonsimului anglo-
german şi a celui anglo-rus, a favorizat demersurile diplomaţiei franceze în vederea 
unei apropieri între Paris şi Londra.  

Vizita regelui Angliei, Eduard al VII-lea, la Paris în cursul anului 1903, precum 
şi cea a preşedintelui Loubet, la Londra, marchează noua orientare politică a celor două 
state39, iar pe data de 8 aprilie 1904 s-a semnat la Londra acordul cunoscut sub numele 

                                                 
35 Gh. N. Cãzan, Ş. Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 229.  
36 A. Debidour, op. cit., p. 295.  
37 V.P. Potemkin, op. cit., p. 135.  
38 J.B. Duroselle, L’Europe de 1815 à nos jours. Vie politique et relations internationales, Paris, 1970, p. 134.  
39 Despre negocierile franco-engleze, vezi pe larg Maurice Beaumont, op. cit., vol. II, p. 65-69. 
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de Antanta Cordială40. Cheia acordului era renunţarea Franţei la orice pretenţie asupra 
Egiptului, Anglia recunoscând drepturile Franţei de a-şi instaura protectoratul asupra 
Marocului. Nu este vorba, aşadar, de o alianţă propriu-zisă, ci de un acord prin care 
cele două state puneau capăt litigiilor lor în domeniul colonial. Semnificaţia acestuia 
era însă profundă.  

Pentru Franţa se încheia o etapă importantă care marca reintrarea acesteia în 
rândul Marilor Puteri ale lumii: avea un tratat de alianţă cu Rusia, un acord cu Italia şi 
altul cu Anglia, ceea ce îi consolida poziţia pe plan internaţional. Pentru Anglia, de 
asemenea, acordul a fost un succes, deoarece guvernul englez, acceptând trocul Egipt-
Maroc, consolida controlul englez asupra Egiptului, iar în condiţiile în care francezii nu 
intraseră încă în Maroc, nu şi-a asumat faţă de Franţa decât un sprijin diplomatic. 
Aplicarea acestuia avea să fie însă dificilă, din cauza opoziţiei Germaniei.  

Atitudinea Germaniei are resorturi mult mai adânci decât impunerea 
intereselor acesteia în Maroc, cancelarul Bülow estimând că problema marocană ocupă 
„un loc infinit de mic”41 în cadrul intereselor generale ale acesteia. Obiectivele 
fundamentale ale Germaniei erau: disocierea Antantei Cordiale franco-engleze şi 
slăbirea sau chiar distrugerea alianţei franco-ruse. Primul obiectiv, în concepţia 
guvernanţilor germani, putea fi atins printr-o intervenţie germană în Maroc, cu scopul 
de a demonstra francezilor că acordul din 1904 era inoperant, deoarece Anglia, în 
această situaţie, ar interpreta în sens restrictiv angajamentele diplomatice asumate în 
termenii acestuia. Al doilea obiectiv putea să fie realizat valorificându-se perspectivele 
deschise de războiul ruso-japonez din 1904-1905, prin oferte de alianţă făcute Rusiei, 
mai ales că antagonsimul ruso-englez în Extremul Orient, accentuat după încheierea 
acordului anglo-japonez din 1902, făcea dificil pentru Franţa de a concilia alianţa sa cu 
Rusia şi prietenia sa cu Anglia, aliată a Japoniei. În această perspectivă, Franţa, pusă să 
aleagă între prietenia engleză şi alianţa rusă, va abandona fără îndoială Antanta 
Cordială, căci, spunea Wilhelm al II-lea, „flota engleză nu poate apăra Parisul”42. În 
această situaţie, alianţa franco-rusă va fi înlocuită de o „alianţă continentală”, în care 
Franţa se va resemna să intre alături de Rusia şi de Germania, ca un partener secundar.  

Desfăşurarea războiului ruso-japonez şi a „crizei marocane” nu a favorizat însă 
materializarea proiectelor diplomaţiei germane. Este adevărat că în timpul războiului 
ruso-japonez, în cadrul căruia Rusia a suferit mari înfrângeri, şi în condiţiile 
frământărilor revoluţionare din societatea rusă, Petersburgul a încheiat la Björkoe, pe 
data de 24 iulie 1905, cu Germania un tratat secret, care punea bazele unei alianţe 
defensive şi la care era invitată şi Franţa să se alăture, ca partener secundar, ceea ce 
putea crea chiar şi perspectiva unui succes francez în Maroc. În momentul în care însă 
Franţa a îndepărtat această posibilitate, ţarul, conştient de imprudenţa pe care a comis-
o, deoarece punea sub semnul întrebării alianţa franco-rusă, a abandonat tratatul de la 
                                                 
40 D.D.F., II-ème série, tome IX, Paris, 1932, p. 536. Vezi şi A. Debidour, op. cit., p. 291-294; de 

asemenea, Maurice Beaumont, op. cit., vol. II, p. 69-72. 
41 P. Renouvin, op. cit., p. 219. 
42 Ibidem, p. 219. 
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Björkoe, ceea ce a mărit intransigenţa Germaniei în „problema marocană”. Alianţa 
franco-rusă a fost menţinută, iar în cadrul Conferinţei de la Algesiras (iulie 1905 – 
aprilie 1906), care a pus capăt primei „crizei marocane”, delegaţia rusă a primit, contra 
promisiunii unei asistenţe financiare, ordinul de a susţine punctul de vedere francez. 
Anglia a sprijinit Franţa din punct de vedere diplomatic, iar prietenia anglo-franceză 
devine tot mai trainică; încep negocierile de colaborare militară, stabilindu-se ca, în caz 
de război43, Marea Britanie să trimită în Franţa patru divizii. Conferinţa, chiar dacă 
numai parţial, a dat câştig de cauză Franţei, Germania având surpriza să se vadă izolată 
şi susţinută, destul de palid, numai de Austro-Ungaria. Diplomaţia germană a 
înregistrat un grav eşec, iar Antanta Cordială s-a consolidat. 

Încă din timpul Conferinţei de la Algesiras, diplomaţia engleză a început să 
sondeze terenul cu privire la posibilitatea unui acord anglo-rus. Această orientare 
politică ar fi dat diplomaţiei engleze mai multă coerenţă. „Noi nu vom putea urma – 
scria Sir Edward Grey – o politică de înţelegere cu Franţa şi, o alta, dirijată contra 
Rusiei”44. Pe de altă parte, „pericolul german” a devenit din ce în ce mai neliniştitor, 
după adoptarea de către Germania în 1906 a noului program de construcţii navale. 
Teama de germani a determinat Londra să se apropie de Petersburg, în ciuda 
puternicelor divergenţe ce existau între cele două state45, antagonsimul anglo-german 
dovedindu-se mai profund decât cel anglo-rus46. În întâmpinarea englezilor venea şi 
orientarea noului ministru de externe rus Izvolski, care credea că prin britanici vor fi 
temperaţi japonezii în Extremul Orient, iar Rusia va putea obţine avantaje în zona 
Strâmtorilor47. Într-adevăr, după înfrângerea Rusiei în războiul cu Japonia, diplomaţia 
engleză urmărea ca aliatul său din Extremul Orient să nu devină prea puternic, iar 
Rusia, întoarsă la problemele europene, dar „cu finanţele, armata şi prestigiul grav 
zdruncinate”48, avea nevoie de un sprijin diplomatic mai solid, în condiţiile reînvierii 
contradicţiilor cu Austro-Ungaria în problemele balcanice. Izvolski simţea nevoia 
întăririi alianţei franco-ruse după războiul ruso-japonez, iar încheierea unei alianţe cu 
Anglia putea să servească la realizarea acestui obiectiv. Ambasadorul rus la Londra, 
Benckendorf, declarase, de altfel, că „alianţa franceză depinde în mare parte de 
raporturile noastre cu Anglia”49. 

Dorit de ambele părţi, acordul anglo-rus s-a încheiat pe data de 31 august 
1907, la Petersburg, fiind semnat de către ministrul de externe Izvolski şi ambasadorul 

                                                 
43 Ambasadorul german acreditat la Londra comunicase în timpul crizei marocane că, „dacă trupele 

franceze vor trece frontiera Marocului, trupele germane vor pătrunde neîntârziat în Franţa”. Die Grosse 
Politik der Europäischen Kabinette (se va cita G.P.), Berlin, tome XX, partea a II-a, p. 396.  

44 Apud P. Renouvin, op. cit., p. 221.  
45 A. Debidour, op. cit., vol. II, partea 2, p. 73. 
46 V.P. Potemkin, op. cit., p. 213.  
47 N. Ciachir, Gh. Bercan, op. cit., p. 421. 
48 P. Renouvin, Editura Préclin, H. Hardy, L’epoque contemporaine. La paix armée et la grande guerre 

(1871-1919), Paris, 1947, p. 500. 
49 Apud P. Renouvin, op. cit., p. 222.  
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Angliei acreditat la Petersburg, A. Nicolson. Documentul50 se referea în mod expres la 
Afganistan, Persia şi Tibet. Persia era împărţită în trei zone: cea de nord revenea 
Rusiei, cea de sud-est Angliei, iar cea de mijloc rămânea neutră. Rusia recunoştea 
Afganistanul în afara sferei de influenţă a Petersburgului, iar în problema Tibetului 
ambele părţi se angajau să nu violeze integritatea acestuia şi să nu se amestece în 
treburile lui interne. Cu toate insistenţele părţii ruse, englezii au refuzat să includă vreo 
clauză cu privire la Strâmtori.  

Acordul era important pentru ambele părţi. Anglia avea garanţia din partea 
Rusiei că aceasta nu va întreprinde nicio acţiune care să pună în pericol securitatea 
Indiei. Rusia beneficia acum de o situaţie stabilă în Asia Centrală şi, implicit, în 
Extremul Orient, ceea ce îi permitea să-şi concentreze eforturile în Europa.  

Se definitiva astfel formarea celei de-a doua grupări politico-militare, Tripla 
Înţelegere, alcătuită din Franţa, Rusia şi Anglia, opusă Triplei Alianţe, constituită din 
Germania, Austro-Ungaria şi Italia. Raportul de forţe între Marile Puteri a fost profund 
modificat, fapt care va marca evoluţia relaţiilor internaţionale în perioada următoare.  

 
2. Tripla Înţelegere – o alternativă pentru orientarea politicii externe a 

României? 
 

România se alăturase Puterilor Centrale51, printr-un tratat bilateral secret, 
semnat cu Austro-Ungaria52, la 30 octombrie 1883, în aceeaşi zi având loc şi aderarea 
Germaniei. Tratatul avea o mare valoare pentru toate părţile semnatare, însă, încă de la 
început, s-a constatat că punctul slab al alianţei îl reprezenta poziţia României. Cu toate 
că tratatul oferea garanţii de securitate acesteia, o asemenea alianţă nu putea fi, desigur, 
agreată în România. Numeroase manifestări ale opiniei publice au arătat că între Viena 
şi Bucureşti stătea ca o stavilă de netrecut situaţia creată românilor din Transilvania 
prin politica de deznaţionalizare practicată de către guvernul ungar. Deşi guvernul 
român nu-şi putea permite acţiuni de politică externă făţiş contrare Dublei Monarhii, 
„problema naţională” a jucat în permanenţă, în această perioadă, un rol de primă 
însemnătate în relaţiile României cu Austro-Ungaria. S-au adăugat şi contradicţiile 
manifestate pe plan economic, care au dus la desfăşurarea unui lung război vamal 
(1886–1893), situaţie puţin obişnuită între două ţări care erau semnatare ale unui tratat 
de alianţă politică. Poate că rezultatul cel mai durabil al războiului vamal a fost de 
natură politică: a întărit ostilitatea resimţită de majoritatea românilor faţă de Austro-
Ungaria şi, în felul acesta, a redus perspectivele de cooperare viitoare în problemele 
externe53. Cu toate acestea, tratatul din 1883 a stat timp de trei decenii la baza 
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raporturilor României cu Puterile Centrale, ceea ce le-a asigurat o anumită stabilitate. 
Mai mult, o nouă iniţiativă a lui Bismarck a extins relaţiile dintre semnatarele tratatului 
din 1883, prin aderarea la el a Italiei54, la data de 15 mai 1888. Soluţia preconizată de 
Bismarck a fost nu un acord quadripartit, ci o aderare a Italiei, la fel ca cea a 
Germaniei.  

Pentru menţinerea României alături de Tripla Alianţă s-au depus eforturi mari, 
care s-au intensificat mai ales după demisia cancelarului Bismarck, când politica 
germană suferea o modificare esenţială, ceea ce s-a manifestat şi prin renunţarea la 
tratatul de reasigurare cu Rusia. Alianţa României devenea mai preţioasă prin faptul că 
atitudinea Germaniei faţă de Rusia dădea mai multă îndrăzneală Austro-Ungariei în 
Sud-Estul Europei. Străduinţele Puterilor Centrale în vederea reînnoirii tratatului de la 
1883 apar, în acest context, ca fireşti şi ele sunt deosebit de sugestive în privinţa locului 
atribuit României pe plan internaţional55.  

Reînnoirea tratatului de aderare a României la Tripla Alianţă s-a realizat însă 
cu mari dificultăţi56. În 1891, la putere se aflau conservatorii şi niciunul dintre 
conducătorii acestora nu fuseseră informaţi despre tratat. Decât să-i iniţieze în secretul 
tratatului, regele prefera să aştepte până când vor putea fi readuşi la putere liberalii. Un 
alt impediment pentru o reînnoire grabnică a tratatului îl constituia situaţia din ce în ce 
mai grea a românilor din Transilvania. Politica de maghiarizare dusă de guvernul ungar 
îl pusese pe regele Carol I într-o situaţie dificilă, întrucât ostilitatea faţă de Austro-
Ungaria, determinată de „problema naţională”, era în creştere în rândul opiniei publice 
şi devenise un subiect frecvent de dezbatere în parlament. Ea provocase îndoieli în 
legătură cu viitorul alianţei atât la Viena, cât şi la Berlin. O altă problemă pentru alianţă 
o constituia treptata apropiere franco-rusă, materializată prin semnarea acordului din 
august 1891. Aceasta îi încuraja pe francofilii români să spere într-o implicare franceză 
mai activă în afacerile est-europene şi să vadă în apropierea Franţei de Rusia o 
alternativă la Tripla Alianţă. O deschidere în impasul în care intrase reînnoirea 
tratatului cu Tripla Alianţă s-a produs în octombrie 1891. Carol I a dobândit până la 
urmă sprijinul pentru alianţă din partea unor conservatori influenţi, Lascăr Catargiu şi 
Alexandru Lahovary, prim-ministrul şi, respectiv, ministrul de externe, şi a putut duce 
astfel la bun sfârşit negocierile pentru reînnoirea tratatului. Merită subliniat faptul că 
regele Carol a utilizat tratativele pentru a atrage din nou atenţia asupra revendicărilor 
românilor din Transilvania şi pentru a sublinia ideea că alianţa cu Austro-Ungaria îi 
apare în primul rând ca soluţia care asigură alianţa cu Germania. Când în cursul 
discuţiilor pentru reînnoire Bülow, ministrul Germaniei la Bucureşti, i-a spus că în 
general se acţionează numai pentru un acord româno-austriac, la care Germania 
participă ca un spectator binevoitor, Carol a replicat: „Dacă se lucrează numai pentru 
un tratat româno-austriac, nu-l va semna niciun român; numai viitoarea aderare a 
Germaniei face posibil tratatul şi-i dă acestuia în ochii mei, ca şi în ochii miniştrilor 
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56 Ibidem, p. 325-345.  



 115

mei, adevărata sa valoare”57. Tratatul a fost semnat la Sinaia la 13/25 iulie 1892, iar la 
11/23 noiembrie şi la 16/28 noiembrie au fost semnate actele de aderare a Germaniei şi, 
respectiv, Italiei.  

Aşa cum s-a demonstrat58, desfăşurate într-un moment când se conturează cea 
de-a doua grupare politico-militară, tratativele au dovedit limpede nu numai că 
iniţiativa reînnoirii nu a venit de la România, ci că a fost necesară o acţiune îndelungată 
şi energică a diplomaţiei austro-germane pentru a se ajunge la acest scop. 
Contradicţiile cu Austro-Ungaria au determinat ca însuşi regele, altfel partizan al 
apropierii de Puterile Centrale, să aibă importante rezerve în privinţa alianţei şi să nu 
poată fi convins de utilitatea ei decât după mai multe eforturi, care dezvăluie limpede 
importanţa României pentru Tripla Alianţă. Cauzele rezervelor diplomaţiei române 
dovedesc, în pofida reînnoirii, fragilitatea tratatului.  

Care au fost implicaţiile constituirii alianţei franco-ruse asupra diplomaţiei 
româneşti? Răspunsul la această întrebare trebuie să se bazeze pe o analiză, într-o 
perspectivă mai largă, care face necesară o evaluare a relaţiilor româno-ruse şi româno-
franceze.  

După Congresul de la Berlin, în România se manifestă o atitudine de 
neîncredere faţă de politica Rusiei în Sud-Estul Europei. Relaţiile româno-ruse, fără a 
îmbrăca, în această perioadă, forme ostile, au fost destul de reci59. În anii în care se 
desfăşurau tratativele franco-ruse în vederea unei alianţe, au avut loc unele evenimente 
care au determinat o încordare a relaţiilor româno-ruse. Încercările diplomaţilor ţarului, 
acreditaţi la Bucureşti, de a influenţa cursul evenimentelor din România, tocmai când 
problema reînnoirii tratatului cu Austro-Ungaria trecea printr-un impas, ca şi activitatea 
în acest scop a unui întreg aparat de agenţi secreţi ai Ohranei ţariste, unii acţionând şi 
la sate sub falsa identitate de vânzători ambulanţi de icoane şi portrete ale ţarului 
(iconari) sau de agenţi veterinari (jugănari), n-au dat rezultatul scontat, ca şi diferitele 
articole pe aceeaşi temă ale presei panslaviste şi ale ziarelor guvernamentale ţariste. 
Expulzarea, până la urmă, din România a „iconarilor” şi „jugănarilor” a creat noi 
asperităţi între Bucureşti şi Petersburg, iar descoperirea, în ianuarie 1891, a unui 
complot asupra noului principe al Bulgariei, acţiune dirijată din umbră de ministrul 
Rusiei la Bucureşti, Mihail Alexandrovici Hitrovo, a mărit neîncrederea guvernanţilor 
de la Bucureşti în politica externă a Imperiului ţarist. „Este evident – afirma G. de 
Coutouly, consulul Franţei la Bucureşti, într-un raport politic către ministrul afacerilor 
externe al Franţei – că, de la venirea lui Hitrovo, Rusia a pierdut teren aici”60.  

Guvernul român şi presa au urmărit evoluţia relaţiilor franco-ruse61. Dar pe 
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măsură ce acestea evoluau în sensul încheierii unei alianţe, se constata o intensificare a 
acţiunilor ostile ale Rusiei faţă de statul român. În perspectiva conturării noului raport 
de forţe pe plan european, după 1891, guvernul rus a dislocat forţe militare spre graniţa 
apuseană a Rusiei. Consulul general al României la Odesa raporta că au fost aduse în 
Basarabia trupe noi din Caucaz şi Terek62.  

Carol I a întreprins în toamna anului 1891 călătorii în capitalele ţărilor care 
formau Tripla Alianţă, purtând convorbiri cu oameni politici din ţările respective 
asupra noii situaţii internaţionale şi, probabil, asupra consecinţelor ce decurg din 
alianţa franco-rusă. Presa rusă prezintă călătoria regelui Carol I ca izvorâtă din „teama 
de evenimentele viitoare”63, ca o căutare de noi puncte de sprijin în afară. Într-un 
articol din ziarul rus „Novosti” se dezvoltă totuşi ideea că nu se poate accepta întru 
totul părerea că, în caz de război, România ar adera imediat la Tripla Alianţă. Ziarul rus 
considera că, deşi există în România un curent oficial antirus, majoritatea poporului 
român s-ar pronunţa pentru neutralitate64. În realitate, aşa cum se ştie, vizita regelui 
Carol I în ţările Triplei Alianţe pregătea prelungirea alianţei cu Puterile Centrale.  

În anii 1892–1893 asistăm la o înrăutăţire a relaţiilor dintre România şi Rusia, 
în urma unor incidente provocate sau neprovocate. Astfel, în anul 1892 a izbucnit în 
Rusia o puternică epidemie de holeră. Autorităţile române, pentru a preveni întinderea 
epidemiei în România, au luat hotărârea ca orice vas venit din Rusia să stea în 
carantină 11 zile pe mare şi să nu intre pe braţul Sulina65. La 17 octombrie 1892 
vaporul rus „Olga” intră pe canalul Sulina fără a respecta dispoziţia privitoare la 
carantină şi vasul fu oprit cu lovituri de tun trase de o canonieră românească. Acest 
incident a provocat un schimb de note diplomatice de protest, iar presa din ambele ţări 
a reluat seria atacurilor reciproce. Spre deosebire de anii anteriori, când atacurile din 
presă nu atingeau, cel puţin în formă, relaţiile oficiale, în anii aceştia incidentele sunt 
discutate între cele două guverne. La sfârşitul anului 1892 s-au mai adăugat unele 
incidente legate de arestarea în Moldova a unor negustori ruşi care circulau fără 
paşaport, contrar prevederilor legale66. În luna februarie 1893, datorită eforturilor 
ambelor părţi, incidentele au fost declarate închise. Înlăturarea unor cauze care au 
deteriorat relaţiile dintre cele două ţări a creat în anul 1893 condiţii pentru menţinerea 
păcii şi liniştii la graniţa româno-rusă. Locţiitorul ministrului de externe al Rusiei a 
remarcat cu satisfacţie lichidarea tuturor incidentelor dintre cele două ţări67, în cadrul 
unor discuţii pe care le-a avut cu reprezentantul român la Petersburg. Carantina aducea 
în continuare prejudicii comerţului rus, dar, după încetarea epidemiei, la 15 martie 
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1893 guvernul român a renunţat la această măsură.  
În pofida existenţei unui puternic curent profrancez în România şi a unui real 

sentiment de prietenie a poporului român faţă de cel francez, relaţiile oficiale româno-
franceze, în perioada anterioară încheierii alianţei franco-ruse, se caracterizau printr-un 
grad de indiferenţă destul de accentuat. Starea relaţiilor dintre cele două ţări în această 
perioadă e o urmare firească a transformărilor prin care trecea Europa la sfârşitul 
secolului al XIX-lea din toate punctele de vedere. În mod direct era o consecinţă a 
situaţiei concrete rezultate pentru Franţa în urma înfrângerii din 1870–187168. Izolarea 
diplomatică a Franţei se întinde pe o perioadă de douăzeci de ani. Cea mai mare şansă 
de a ieşi din această izolare i se oferea Franţei printr-o eventuală apropiere de Rusia, 
deoarece interesele celor două ţări, chiar dacă nu coincideau întru totul, nu prezentau 
asperităţi de nerezolvat. România, ameninţată de pericolul rus, găsise soluţia asigurării 
securităţii statale printr-o apropiere de Puterile Centrale, sprijinul Germaniei, care era 
în acelaşi timp adversara Franţei, fiind mobilul esenţial al acestei orientări politice. 
Statele mici din Europa, cu deosebire cele din Sud-Estul Europei, intrau în calculele 
oamenilor politici francezi numai în măsura în care interesul sau dezinteresul faţă de 
acestea facilita politica Franţei de a-şi găsi un aliat puternic şi de a-şi menţine alianţa 
cu el. Franţa se dovedise potrivnică României în problema Dunării şi a refuzat mereu 
să-şi deschidă piaţa financiară pentru împrumuturile solicitate de către guvernele 
româneşti. Instituţiile de cultură franceze, şcolile militare au primit un număr mai redus 
de tineri români decât în perioada precedentă. Se părea că influenţa franceză pierde 
mereu teren în România în favoarea influenţei germane69.  

Ajungându-se la încheierea alianţei franco-ruse în anii 1891–1893, politica 
Franţei faţă de statele din Sud-Estul Europei trebuia să fie în concordanţă cu aceea a 
Rusiei, care făcea din influenţa sa în Balcani unul din pilonii stabili ai politicii sale 
externe. Franţa a privit şi relaţiile sale cu România prin optica intereselor sale politice 
fundamentale. În condiţiile în care Franţa manifesta un interes redus pentru România, 
unii oameni politici români considerau chiar că Franţa sacrificase interesele României 
în favoarea Rusiei, susţinând politica sa expansionistă în Sud-Estul Europei, pentru a 
dobândi sprijinul acesteia într-un război de revanşă împotriva Germaniei. Fireşte, 
Bülow, aşa cum bine s-a remarcat70, a încercat să exploateze în favoarea Puterilor 
Centrale apropierea franco-rusă, care preocupa mult cercurile politice româneşti. El a 
susţinut ideea că Franţa nu poate obţine sprijinul Rusiei decât prin concesii în Sud-
Estul Europei, situaţie în care România nu se putea sprijini decât pe Puterile Centrale, 
idee care a fost dezvoltată şi în presă. Suntem însă înclinaţi să nu atribuim acestui 
demers semnificaţia doar a unei „manevre diplomatice” menite să contribuie la 
menţinerea orientării politice a României alături de Tripla Alianţă. Considerăm că ideea 
avea un fundament real şi că se baza pe intuirea resorturilor intime ale alianţei franco-
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ruse, deşi reprezentantul Franţei la Bucureşti se străduia să o combată71. Este evident 
că Franţa nu era interesată în mod real să sprijine Rusia într-un război cu Austro-
Ungaria, care ar fi putut izbucni din cauza rivalităţilor în Sud-Estul Europei, dar, aşa 
cum am arătat, Franţa era nevoită să facă concesii Rusiei în vedera încheierii alianţei. 
Stipularea în cadrul convenţiei militare franco-ruse din august 1892 a faptului că Franţa 
era obligată să declare mobilizarea, chiar în cazul în care Austro-Ungaria, fără 
participarea Germaniei, ar decide mobilizarea contra Rusiei demonstrează, credem, 
elocvent afirmaţia de mai sus. Politica Franţei faţă de România trebuia să fie în 
concordanţă cu aceea a Rusiei, după încheierea alianţei dintre ele. Aşadar, starea de 
îngrijorare creată la Bucureşti de încheierea alianţei franco-ruse avea un temei real, iar 
constituirea acestui nou „bloc” politico-militar nu putea să influenţeze orientarea 
politică a României în raporturile cu Puterile Centrale. Chiar dacă la Bucureşti 
simpatiile erau mari pentru Franţa, nu puteau fi depăşite temerile adânc înrădăcinate 
faţă de Rusia, fapt care făcea Tripla Alianţă foarte atractivă, atât pentru factorii de 
decizie politică liberali, cât şi pentru conservatori. În plus, încrederea regelui Carol I în 
puterea militară a Germaniei oferea un temei solid continuării orientării politice alături 
de Puterile Centrale. Alianţa franco-rusă nu putea să constituie încă pentru România o 
alternativă la sistemul Triplei Alianţe.  

Aşadar, orientarea politică externă a României rămânea neschimbată, în pofida 
stării de tensiune create în raporturile cu Austro-Ungaria, în timpul mişcării 
memorandiste, care marca un moment culminant în lupta naţională a românilor 
transilvăneni şi care a determinat deplina solidaritate a românilor din Vechiul Regat cu 
aceştia, după cum a avut şi un puternic ecou în străinătate72. În parlamentul României 
s-au desfăşurat cu acest prilej dezbateri ample, abordându-se, în strânsă legătură cu 
„problema naţională”, şi problema politicii externe a României73. Evoluţia situaţiei din 
Balcani însă a întărit orientarea politicii externe a României şi, în acelaşi timp, a ridicat 
valoarea alianţei ei pentru Puterile Centrale. În 1895, ieşind din vigoare tratatul care 
lega Serbia de Austro-Ungaria, guvernul sârb s-a orientat către Rusia, concomitent cu o 
orientare a diplomaţiei bulgare către Petersburg, ceea ce a creat o stare de nelinişte la 
Bucureşti. Alianţa cu România a devenit mai importantă pentru Austro-Ungaria, o dată 
cu părăsirea ei de către Serbia. Ambele părţi erau astfel dispuse să-şi întărească 
angajamentele reciproce şi, în 1896, au decis să prelungească tratatul de alianţă până în 
1903. În aceste condiţii, eficienţa acţiunilor întreprinse de reprezentantul Franţei, 
d’Aubigny, şi de cel al Rusiei, Fonton, se diminuase, aceştia fiind preocupaţi de a afla 
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dacă există un acord formal între România şi Tripla Alianţă, despre care existau 
bănuieli. 

Încheierea acordului din mai 1897 între Austro-Ungaria şi Rusia, prin care cele 
două state se angajau să menţină statu-quo-ul în Balcani, a creat o situaţie diplomatică 
mai destinsă spre sfârşitul secolului, de care avea să profite şi România. În acest 
context, în iulie 1898 regele Carol I, însoţit de primul ministru D.A. Sturdza, a vizitat 
Rusia, la invitaţia ţarului Nicolae al II-lea. Această vizită, care a restabilit bunele relaţii 
între cele două case domnitoare, deşi nu a influenţat asupra orientării politice a 
României în următoarea etapă, a dat câştig de cauză unor cercuri însemnate ale opiniei 
publice româneşti, care criticaseră politica de exclusivă apropiere faţă de „Triplice”, pe 
care regele şi guvernanţii o practicau74.  

La începutul secolului al XX-lea, în condiţiile în care s-au desfăşurat acţiunile 
comintangiilor bulgari în Macedonia, unde trăiau numeroşi aromâni, s-a ajuns la o 
tensionare a relaţiilor României cu Bulgaria, ascuţirea raporturilor diplomatice fiind 
urmată de pregătiri militare. Acest fapt a dat prilejul unei activizări a politicii Rusiei în 
Sud-Estul Europei, guvernul de la Petersburg, printr-o serie de acţiuni, dând de înţeles 
că în cazul unui război între România şi de Bulgaria, ultima va avea sprijinul Rusiei. 
Situaţia devenise pentru România şi mai dificilă, din cauza atitudinii Serbiei, care a 
încercat o apropiere de Rusia şi Bulgaria. Conflictul a fost aplanat, dar poziţia Rusiei a 
creat mare îngrijorare la Bucureşti. Explicaţia reală a atitudinii Rusiei constă în faptul 
că la Petersburg se ajunsese la convingerea că între România şi Austro-Ungaria exista 
încheiat un tratat, iar avertismentele date diplomaţiei române trebuiau, în primul rând, 
să-i atragă atenţia asupra inconvenientelor externe ale unei asemenea orientări75. 
Păstrarea alianţei cu Puterile Centrale a apărut, în condiţiile amintite, ca fiind impusă 
de împrejurări. Alianţa cu Austro-Ungaria a fost reînnoită pe data de 4/17 aprilie 1902, 
aderarea Germaniei realizându-se pe data de 12/25 iulie 1902, iar a Italiei pe data de 30 
noiembrie/12 decembrie 1902. Menţionăm şi faptul că propunerea României de a 
deveni partener egal, prin transformarea Triplei Alianţe în alianţă Quadruplă, îndelung 
discutată, care izvora din tendinţa guvernului român de a consolida poziţia 
internaţională a României şi a da ţării o mai mare pondere în relaţiile sale cu Austro-
Ungaria76, nu a fost acceptată, ca urmare a opoziţiei Germaniei. După cum nu a fost 
acceptată nici cererea părţii române, motivată de conjunctura internaţională a 
momentului, de a se introduce o clauză care să extindă condiţiile de casus foederis şi 
pentru eventualitatea unui conflict armat româno-bulgar77.  

Încercarea cercurilor conducătoare din România de a obţine un sprijin larg 
pentru politica lor balcanică din partea statelor Triplei Alianţe a dat greş, deşi, nuanţat 
şi în limitele stricte ale chestiunii drepturilor aromânilor din cadrul Imperiului Otoman, 
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cele trei mari puteri au susţinut, în anumite momente, acţiunea diplomatică a 
guvernanţilor de la Bucureşti. Austro-Ungaria manifesta o atitudine tot mai rezervată 
faţă de politica activă a României în Balcani, desfăşurată cu scopul de a evita o 
modificare a raportului de forţe, care ar fi prejudiciat poziţia internaţională a ţării şi ar 
fi pus în pericol chiar integritatea ei teritorială. Dar, spre deosebire de caracterul 
conjunctural al preocupărilor cercurilor politice şi ale opiniei publice din România faţă 
de problemele balcanice, chestiunea Transilvaniei a reprezentat „un element de 
structură a mentalului colectiv românesc şi a influenţat în mod corespunzător, cu 
caracterul unei permanenţe, raporturile diplomatice româno-austro-ungare”78. Dubla 
Monarhie era chemată să dea o soluţie definitivă unei importante dileme a politicii sale 
externe: să sprijine politica activă a României în Balcani, pentru a îndrepta atenţia 
opiniei publice din România dinspre Carpaţi spre Dunăre sau să susţină constituirea 
unui puternic stat bulgar care, după expresia ministrului său la Bucureşti, Pallavicini, 
trebuia să reprezinte „cel mai sigur remediu împotriva iredentismului românesc”79. 
Austro-Ungaria s-a decis spre cea de a doua soluţie, din convingerea că obiectivele 
politice naţionale ale României nu pot fi deturnate. Ca urmare, sprijinul acordat 
României de Austro-Ungaria în politica sa balcanică, mai ales, a fost tot mai limitat. 
Rezultatul a fost cel scontat: desprinderea treptată a României de Tripla Alianţă80.  

În contextul evenimentelor din Sud-Estul Europei, atitudinea Rusiei faţă de 
România a determinat-o, în mare măsură, pe aceea a Franţei, deşi reprezentanţii la 
Bucureşti ai celor două ţări aliate, Fonton şi, respectiv, Henry, nu au ajuns totuşi la o 
acţiune comună, de genul aceleia pe care o întâlnim la reprezentanţii Puterilor Centrale. 
Lipsa de colaborare a diplomaţiei franco-ruse nu putea să-i întărească poziţiile la 
Bucureşti, mai ales că în concurenţa cu reprezentanţii Puterilor Centrale, avantajate 
deja de situaţia anterioară, ea trebuia să înfrunte acţiunile unor diplomaţi abili precum 
Kiderlen Waechter sau Pallavicini81. Într-un raport din august 1901, ministrul român la 
Paris Gr. Ghika, analizând pe larg politica Franţei faţă de România, preciza că, „din 
punct de vedere pur politic, nu se simte în Franţa faţă de România decât indiferenţă 
sau antipatie”, printre cauzele acestei stări de lucruri menţionând faptul că România nu 
intră în constelaţia de state care gravitează în jurul Rusiei, iar cercurile conducătoare 
ale României promovează o politică germanofilă, conchizând că „Franţa îşi va regla 
întotdeauna atitudinea sa politică faţă de România după cea a Rusiei”82. Fără îndoială, 
colaborarea României cu ţările blocului austro-german constituia cauza fundamentală a 
fricţiunilor dintre Bucureşti şi Paris, a răcelii şi chiar ostilităţii cu care guvernul 
Republicii trata România83. După ce ani în şir avusese numai bănuieli, cabinetul de la 

                                                 
78 Ibidem, p. 260-261. 
79 Ibidem, p. 257.  
80Gh. Platon, op. cit., p. 445.  
81V. Cristian, op. cit., p. 354.  
82 A.M.A.E., vol. 70. Rapoarte politice de la Paris, 1889-1901. Raport nr. 1222 bis, nr. A, 28VII/10VIII 
1901, f. 192-200.  
83Mircea N. Popa, Contribuţii privind relaţiile româno-franceze (1900-1914), „Studii. Revistă de istorie”, 



 121

Quai d’Orsay a ajuns la concluzia existenţei unui tratat formal al României cu Austro-
Ungaria84.  

Păstrând această alianţă ca un element necesar, conducătorii români au 
continuat politica de bună vecinătate faţă de Rusia. De altfel, şi diplomaţia rusă începe 
să acţioneze acum mai energic pentru a atenua consecinţele apropierii României de 
Tripla Alianţă, mai ales după ce la sfârşitul anului 1902 locul lui Fonton a fost luat de 
Giers-junior, care a căutat o mai strânsă legătură cu ministrul francez de la Bucureşti, 
în scopul coordonării eforturilor de a smulge România de sub influenţa Germaniei şi 
din alianţa cu Austro-Ungaria85. Este posibil ca această activizare a politicii ruse faţă 
de România să fi fost influenţată de încheierea acordului franco-italian din 10 iulie 
1902, care însemna, de fapt, un prim pas pe calea ce ducea la desprinderea Italiei de 
blocul austro-german. Evoluţia alianţei franco-ruse era urmărită cu interes la Bucureşti, 
dar posibilitatea practică a unei apropieri nu se putea pune încă la începutul secolului86. 
Mai ales că angajarea crescândă a Rusiei în Extremul Orient făcuse să scadă eficienţa 
pentru Franţa a alianţei cu Rusia, ceea ce a favorizat, de altfel, apropierea dintre Paris 
şi Londra.  

Configurarea treptată a Antantei, prin acordurile dintre Franţa şi Anglia, din 8 
aprilie 1904, şi dintre Marea Britanie şi Rusia, din 31 august 1907, a creat un nou 
raport de forţe pe plan mondial, astfel, modificându-se, într-o anumită măsură, 
complexul de factori externi care determinaseră aderarea României la Tripla Alianţă. În 
ce măsură alăturarea Angliei la acest sistem politico-militar putea să influenţeze 
orientarea politică externă a României? 

În această perioadă, relaţiile româno-engleze ajunseseră la un anumit stadiu de 
dezvoltare, pe primul plan fiind relaţiile comerciale, investiţiile în industria petrolieră, 
navigaţie şi transporturi87. Pe plan politic, Marea Britanie manifesta o atitudine 
rezervată faţă de România, diplomaţia britanică fiind convinsă, ca de altfel şi cea 
franceză şi rusă, de faptul că, deşi oficial România se afirma ca un stat neutru, poziţia 
sa externă era orientată spre Puterile Centrale, în special spre Germania. J.G. Kennedy, 
ministrul Marii Britanii la Bucureşti, într-un raport din 14 ianuarie 1903, adresat 
marchizului Lansdowne, afirma că „regele Carol controlează fiecare departament al 
administraţiei din această ţară şi în special cel al Ministerului Afacerilor Externe, în 
legătură cu care Majestatea sa acceptă părerile exprimate de Berlin”88. Faţă de 
raporturile cu Marea Britanie, regele Carol a manifestat constant dorinţa de „a asigura 
interesul prietenesc al guvernului englez faţă de România”, remarcând, totodată, că 
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„Marea Britanie este mai puţin reprezentată în România comparativ cu celelalte 
puteri”89. 

Situaţia evreilor din România a ocupat un loc aparte în relaţiile româno-
engleze din această perioadă, fapt reflectat şi de abordarea frecventă a acestui subiect 
în corespondenţa diplomatică engleză90. Modificarea articolului 7 din Constituţie nu a 
fost considerată ca o rezolvare deplină a problemei egalităţii civico-religioase a 
evreilor din România. Aceasta va face ca în presa occidentală, implicit cea britanică, să 
fie întreţinută o atmosferă nefavorabilă României pe tema persecuţiilor faţă de evrei. 
Guvernul britanic, secretarul de stat al afacerilor externe erau frecvent solicitaţi de 
către reprezentanţii diferitelor organizaţii evreieşti din Occident pentru a face 
demersuri, chiar presiuni asupra guvernelor din România, cu scopul ameliorării 
situaţiei evreilor. Deşi sensibile la aceste solicitări, guvernele britanice din această 
perioadă au avut o atitudine prudentă, apreciind că aceasta este, în primul rând, o 
problemă internă a statului român şi un amestec străin ar jigni şi nemulţumi autorităţile 
de la Bucureşti. Aşadar, principalele interese ale Marii Britanii în România erau 
economice şi comerciale, acestea nefiind însă suficiente pentru a impulsiona o 
apropiere mai mare pe plan politic între cele două state.  

Ştirea încheierii Antantei Cordiale a produs o anumită dezorientare în cercurile 
politice româneşti, deoarece o reacţie favorabilă, manifestată public şi explicabilă prin 
opinia tradiţional profranceză a acestora, ar fi intrat în contradicţie cu loialitatea faţă de 
monarhie, fiind binecunoscută atitudinea progermană a regelui Carol I. Ministrul 
Franţei la Bucureşti era însă optimist, considerând că prestigiul mărit al politicii 
franceze va avea o influenţă favorabilă asupra atitudinii viitoare a României. Din 
motivele arătate, presa, în special cea guvernamentală, a fost destul de rezervată în 
comentarea evenimentului91.  

În pofida acestui fapt, relaţiile României cu statele care au format Antanta au 
continuat să se dezvolte, cu particularităţi specifice, în funcţie de evoluţia 
evenimentelor vieţii internaţionale, un loc important avându-l şi cele cu caracter 
economic.  

La scurtă vreme după izbucnirea războiului ruso-japonez, guvernul român şi-a 
declarat neutralitatea, deşi poziţia geografică a României nu-i impunea acest lucru, iar 
presa a publicat articole calde la adresa Rusiei, atitudine explicabilă însă, în condiţiile 
tentativei Berlinului de apropiere, în acele momente, de Rusia. Ambasadorul rus la 
Constantinopol a sprijinit, ca de altfel şi cei ai Angliei şi Franţei, demersurile române la 
Poartă în legătură cu drepturile aromânilor din Macedonia, demersuri încununate de 
succes în 1905. Iradeaua din acest an a sultanului a acordat aromânilor egalitate cu 
celelalte naţionalităţi din Macedonia. Cercurile guvernamentale din România au dat 
sprijin Ohranei ţariste cu prilejul răscoalei marinarilor ruşi de pe crucişătorul 
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„Potemkin” din vara anului 1905. La cererea guvernului ţarist, guvernul conservator 
condus de Gh. Gr. Cantacuzino a consimţit să primească în România marinarii răsculaţi 
ca simpli dezertori, urmând ca vasul cu întregul echipament să fie restituit autorităţilor 
ţariste. Încă din anii 1903–1904 guvernul român îşi exprimase de câteva ori dorinţa de 
a încheia o convenţie comercială româno-rusă, însă, din diverse motive, aceasta a fost 
semnată abia în februarie 1906.  

Atitudinea Parisului, deşi departe de a fi dezinteresată, a contribuit la crearea 
unor condiţii favorabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări. Totuşi, deşi 
evenimentele din anii 1904-1907 au marcat un moment important în evoluţia relaţiilor 
româno-franceze, în condiţiile în care diplomaţia franceză a făcut încercări repetate de 
a scoate România de sub influenţa politică a Puterilor Centrale şi de a crea capitalului 
francez o poziţie solidă pe piaţa românească, rezultatele nu au fost cele scontate92. 
Guvernul francez era nemulţumit de faptul că uzinele franceze sunt ocolite când este 
cazul unor comenzi de armament pentru armata română93, iar statul român nu a putut 
beneficia de credite pe piaţa financiară franceză, din cauza orientării sale politice către 
Tripla Alianţa. În ceea ce priveşte relaţiile comerciale româno-franceze, acestea erau 
reglementate de Convenţia din 12/28 februarie 1893, încheiată pe baza clauzei naţiunii 
celei mai favorizate, iar pe data de 6 martie 1907 s-a semnat la Paris convenţia de 
comerţ şi navigaţie între România şi Franţa. Neîndoielnic, convenţia a jucat un rol 
pozitiv în dezvoltarea relaţiilor comerciale româno-franceze, fără ca aceasta să 
modifice însă orientarea generală a comerţului românesc către Germania şi Austro-
Ungaria94.  

Relaţiile româno-engleze se vor dezvolta preponderent în domeniul economic 
şi comercial. În 1904 a fost adoptat noul tarif vamal român, care aducea o serie de 
modificări faţă de tariful vamal din 1886, în sensul protejării industriei naţionale. Ca 
urmare, guvernul britanic a făcut o serie de demersuri pentru protejarea importurilor 
engleze, purtând tratative pentru încheierea unui nou tratat comercial, pe baza clauzei 
naţiunii celei mai favorizate, negocierile finalizându-se în octombrie 1905 prin 
semnarea Tratatului de comerţ şi navigaţie între Marea Britanie şi România95. În 
perioada menţionată, Marea Britanie se situa pe locul întâi în industria petrolieră 
românească, iar pe locul doi în ce priveşte importul de cereale, după 1907, însă, 
înregistrându-se o scădere a importurilor de cereale româneşti, ca urmare a concurenţei 
cerealelor de pe piaţa americană96.  

Deşi în anii 1904–1907 relaţiile au fost în general bune, cu toate statele care au 
format Antanta, acestea nu au evoluat şi în sensul unei apropieri politice, România 
rămânând mai departe în sistemul Triplei Alianţe.  

 

                                                 
92Mircea N. Popa, op. cit., p. 95. 
93 A.M.A.E., vol. 73. Rapoarte politice de la Paris. Raport nr. 379, 21 III/3 IV 1905, f. 92-93.  
94Mircea N. Popa, op. cit., p. 95.  
95A.N.I.C., Microfilme Anglia, rola 125, F.O. 104/170, f. 156.  
96A.N.I.C., Microfilme Anglia, rola 252, F.O. 371/1212, f. 6. 
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3. Concluzii 

Constituirea alianţelor politico-militare opuse a reprezentat o caracteristică 
esenţială a evoluţiei relaţiilor internaţionale la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea. „Stat mic”, România a trebuit să-şi modeleze politica 
externă în funcţie de raporturile dintre Marile Puteri şi de importantele mutaţii 
internaţionale pe care le-au determinat acestea. În condiţiile create după Congresul de 
la Berlin, România şi-a găsit garanţiile de securitate prin alianţa cu acel grup de puteri 
care dominau viaţa internaţională, alăturarea acesteia Puterilor Centrale fiind o soluţie 
impusă de realităţile acelui moment istoric. Constituirea Triplei Înţelegeri avea să 
modifice însă treptat raportul de forţe pe plan internaţional. Alianţa franco-rusă nu a 
reuşit să înlăture hegemonia Triplei Alianţe. Antanta Cordială a marcat o anumită 
echilibrare a forţelor şi a consolidat poziţia Franţei pe plan internaţional. Dar 
înfrângerea Rusiei în războiul cu Japonia semnifica, în acelaşi timp, o slăbire a alianţei 
franco-ruse, ceea ce a menţinut impresia unei superiorităţi militare categorice a 
Puterilor Centrale. Prima „criză marocană” a dovedit însă că aceasta nu poate fi decât 
relativă, Antanta Cordială consolidându-se.  

Încheierea acordului anglo-rus şi definitivarea constituirii în acest fel a Triplei 
Înţelegeri aducea însă o modificare esenţială a raportului de forţe pe plan internaţional. 
În timp ce Tripla Alianţă era în primul rând o alianţă continentală, Tripla Înţelegere, 
având în vedere întinsele posesiuni coloniale ale statelor membre, era una mondială. 
Astfel se modifica fundamental contextul internaţional care impusese aderarea 
României la Tripla Alianţă, fapt care făcea necesară reanalizarea poziţiei acesteia pe 
plan extern, în conformitate cu marile interese ale naţiunii române, legate de 
înfăptuirea unităţii statale. În momentul constituirii, însă, potrivit istoricului Pierre 
Renouvin, „Tripla Înţelegere nu era decât o schiţă”97. Acordurile anglo-francez şi 
anglo-rus, realizate sub forma unor împărţiri a sferelor de influenţă în Africa şi, 
respectiv, în Asia nu conţineau şi angajamente ferme de politică generală, în plus fiind 
posibile şi neînţelegeri viitoare în probleme esenţiale. Tripla Înţelegere nu era încă 
consolidată. România avea nevoie de aşteptare şi de reflecţie, pentru a pune de acord 
politica externă cu aspiraţiile întregirii naţionale. Prioritare rămâneau interesele 
asigurării securităţii statale, situaţie pentru care era necesară menţinerea alianţei cu 
Puterile Centrale.  

 
 

Rezumat 
 

Studiul analizează implicaţiile pe care le-a avut constituirea Triplei 
Înţelegeri asupra politicii externe româneşti. „Stat mic”, România a trebuit să-şi 
modeleze politica externă în funcţie de raporturile dintre Marile Puteri şi de 
importantele mutaţii internaţionale pe care le-au determinat acestea. În condiţiile 
                                                 
97P. Renouvin, op. cit., p.223. 
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create după Congresul de la Berlin, România şi-a găsit garanţiile de securitate 
prin alianţa cu acel grup de puteri care dominau viaţa internaţională, alăturarea 
acesteia Puterilor Centrale fiind o soluţie impusă de realităţile acelui moment 
istoric. Constituirea Triplei Înţelegeri avea să modifice însă treptat raportul de 
forţe pe plan internaţional. Alianţa franco-rusă nu a reuşit să înlăture hegemonia 
Triplei Alianţe. Antanta Cordială a marcat o anumită echilibrare a forţelor şi a 
consolidat poziţia Franţei pe plan internaţional. Dar înfrângerea Rusiei în 
războiul cu Japonia semnifica, în acelaşi timp, o slăbire a alianţei franco-ruse, 
ceea ce a menţinut impresia unei superiorităţi militare categorice a Puterilor 
Centrale. Prima „criză marocană” a dovedit însă că aceasta nu poate fi decât 
relativă, Antanta Cordială consolidându-se.  

Încheierea acordului anglo-rus şi definitivarea constituirii în acest fel a 
Triplei Înţelegeri aducea însă o modificare esenţială a raportului de forţe pe plan 
internaţional. În timp ce Tripla Alianţă era în primul rând o alianţă continentală, 
Tripla Înţelegere, având în vedere întinsele posesiuni coloniale ale statelor 
membre, era una mondială. Astfel se modifica fundamental contextul 
internaţional care impusese aderarea României la Tripla Alianţă, fapt care făcea 
necesară reanalizarea poziţiei acesteia pe plan extern, în conformitate cu marile 
interese ale naţiunii române, legate de înfăptuirea unităţii statale. În momentul 
constituirii, însă, Tripla Înţelegere nu era consolidată. Acordurile anglo-francez şi 
anglo-rus, realizate sub forma unor împărţiri a sferelor de influenţă în Africa şi, 
respectiv, în Asia nu conţineau şi angajamente ferme de politică generală, în plus 
fiind posibile şi neînţelegeri viitoare în probleme esenţiale. România avea nevoie 
de aşteptare şi de reflecţie, pentru a pune de acord politica externă cu aspiraţiile 
întregirii naţionale. Prioritare rămâneau interesele asigurării securităţii statale, 
situaţie pentru care era necesară menţinerea alianţei cu Puterile Centrale.  
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ROMÂNIA ŞI TRIPLA ÎNŢELEGERE (1907–1912) 
 

Nicu POHOAŢĂ 

 

 

În analiza relaţiilor României cu Tripla Înţelegere între anii 1907–1912 
distingem două etape:  

a) 1907–1909, perioadă cuprinsă între momentul definitivării constituirii 
Triplei Înţelegeri şi sfârşitul „crizei bosniace”; 

b) 1909–1912, perioadă cuprinsă între sfârşitul „crizei bosniace” şi începutul 
războaielor balcanice, moment precedat de constituirea unei noi alianţe, 
regionale, Antanta balcanică.  

Etapizarea pe care o propunem are în vedere nu atât specificul relaţiilor 
României cu Marile Puteri care făceau parte din cele două alianţe politico-militare 
opuse, Tripla Alianţă şi Tripla Înţelegere, menţinute de altfel, deşi cu anumite nuanţe, 
pe aceleaşi coordonate pe întreaga perioadă a interstiţiului 1907–1912, cât pe cel al 
evoluţiei relaţiilor internaţionale în general, marcate şi delimitate de cele două „crize” 
majore desfăşurate în spaţiul sud-est european: „criza bosniacă” şi războaiele 
balcanice.  

 
1. Relaţiile internaţionale în anii 1907–1909. „Criza bosniacă” şi 

„încercarea forţelor” celor două alianţe politico-militare 
 
În urma definitivării constituirii Antantei, zona sud-estului european a intrat în 

prim planul activităţii diplomatice a Marilor Puteri, grupate în alianţe politico-militare 
opuse. Faptul se datora unei activizări a politicii austro-ungare şi ţariste, favorizată de 
schimbările care au avut loc în anul 1906 în conducerea diplomaţiilor de la Viena şi de 
la Petersburg, prin numirea ca miniştrii de externe ai celor două state a lui Alois Lexa 
von Aehrenthal şi, respectiv, A.P. Izvolski, dar şi de unele evoluţii înregistrate în 
perioada anterioară.  

Încă înainte de învestirea în această funcţie, pe când era ambasador al Austro-
Ungariei la Petersburg, Aehrenthal, profitând de angajarea crescândă a Rusiei în 
Extremul Orient, propusese ministrului de externe de atunci al Dublei Monarhii, 
contele Goluchowski, de mai multe ori, să se acţioneze pentru ajungerea la o înţelegere 
cu Rusia, privind împărţirea sferelor de influenţă în Sud-Estul Europei, obţinându-se 
asentimentul Rusiei la o viitoare anexare a Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-
Ungaria, în schimbul susţinerii de către aceasta din urmă a dezideratului cabinetului 
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din Petersburg privind modificarea regimului strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, în 
acord cu interesele Rusiei, după cum a avut şi proiectul refacerii Alianţei celor Trei 
Împăraţi, dar în jurul Vienei şi nu al Berlinului, ca în trecut. Aceste idei au fost respinse 
atunci de către şeful diplomaţiei de la Ballplatz, acesta înţelegând să menţină politica 
austro-ungară în Sud-Estul Europei pe linia acordului austro-rus din 1897, privind 
menţinerea statu-quo-lui, elementele noi apărute în Balcani ulterior, prin declanşarea 
„crizei macedonene” din 1903, găsindu-şi o soluţionare prin încheierea acordului de la 
Mürzsteg din 2-3 octombrie 1903, prin care cele două imperii au decis să impună 
sultanului programul de reforme pe care îl concepuseră în vederea „pacificării” 
Macedoniei. Proiectele lui Aehrenthal, aşadar, au eşuat, din motivele menţionate, 
negocierile purtate în acest sens la Petersburg şi Viena soldându-se doar cu semnarea 
unei declaraţii comune, pe data de 2/15 octombrie 1904, de către ministrul de externe 
de atunci al Imperiului ţarist, V.N. Lamsdorff, şi de ambasadorul Austro-Ungariei la 
Petersburg, Alois Lexa von Aehrenthal, prin care cele două state se angajau reciproc să 
păstreze o „neutralitate loială şi absolută”, în cazul în care vreunul dintre ele s-ar afla 
singur în faţa unei agresiuni din partea unei terţe puteri. Totodată, era exprimată 
hotărârea celor două părţi contractante de a continua colaborarea în domeniul afacerilor 
balcanice1. Aehrenthal n-a renunţat la punctul său de vedere nici în anii următori şi l-a 
expus foarte clar contelui Goluchowski, într-un memoriu pe care l-a redactat la 
Petersburg în vara anului 1906, cu puţin timp înainte de a fi numit şef al diplomaţiei 
vieneze. Contele Goluchowski nu era însă câtuşi de puţin dispus să vină în 
întâmpinarea diplomaţiei ţariste privind „problema Strâmtorilor”, iar evoluţia situaţiei 
din Balcani îl făcuse pe ministrul de externe al Austro-Ungariei să devină foarte 
suspicios faţă de viitoarele intenţii ale Petersburgului2. Este explicabil astfel de ce 
Aehrenthal, ajuns în fruntea diplomaţiei de la Ballplatz, va impune o politică nouă a 
Austro-Ungariei în Sud-Estul Europei.  

La rândul său, A.P. Izvolski era preocupat de refacerea prestigiului Imperiului 
ţarist, ştirbit în urma înfrângerii suferite în războiul cu Japonia, urmărind, pe de o parte, 
o apropiere a Rusiei de Marea Britanie, iar pe de altă parte o revenire a Rusiei la o 
politică activă în Sud-Estul Europei. Este cunoscut faptul că, în timpul negocierilor 
anglo-ruse, care au dus la încheierea acordului din 7 august 1907, prin care se 
definitiva constituirea Triplei Înţelegeri, A.P. Izvolski dorea să obţină asentimentul 
Marii Britanii privind o viitoare revizuire a regimului strâmtorilor Bosfor şi Dardanele 
în favoarea Rusiei. Cum Foreign Office-ul ceruse doar amânarea luării în discuţie a 
acestei probleme, fără să-şi fi precizat poziţia, Izvolski a crezut că va putea conta pe 
sprijinul Angliei, dacă ar fi smuls şi un răspuns afirmativ din partea monarhiei austro-
ungare. În acest sens, miniştrii de externe ai Rusiei si Austro-Ungariei s-au întâlnit la 
Viena în septembrie 1907, însă, fapt surprinzător, Aehrenthal nu a acceptat propunerea 
omologului rus, răspunsul său fiind evaziv. Şeful diplomaţiei vieneze, deşi îşi revizuise 
                                                 
1 A.F. Pribram, Les traités secrets de l’Autriche-Hongrie, Paris, 1920, p. 133-134. 
2 Şerban Rădulescu-Zoner, Alois Lexa von Aehrenthal, 1854-1912, în vol. Diplomaţi iluştri, vol. V, Editura 

Politică, Bucureşti, 1986, p. 262.  
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unele concepţii de politică externă, după învestirea sa în această funcţie, nu abandonase 
însă proiectul său de anexare a Bosniei şi Herţegovinei. Deoarece aceasta ar fi 
însemnat o încălcare a Tratatului de la Berlin din 1878, baronul Aehrenthal ajunsese la 
concluzia că trebuie să aştepte o modificare a situaţiei existente în Balcani, fiind 
convins că o conjunctură favorabilă se va ivi într-un viitor foarte apropiat3. De altfel, 
aşa cum este cunoscut, proiectul lui Aehrenthal se integra unui plan mai general de 
reorganizare a Imperiului austro-ungar, prin constituirea unui „trialism” austro-
maghiaro-slav4, care, potrivit concepţiei sale, trebuia să contracareze forţa de atracţie a 
Belgradului pentru slavii de sud, Serbia nemaiputând astfel să-şi exercite faţă de 
aceştia rolul de „Piemont al Balcanilor”.  

„Drang nach Osten” a început prin anunţarea de către Aehrenthal în ianuarie 
1908 a intenţiei de a construi o cale ferată care să lege frontiera de sud-est a Dublei 
Monarhii, prin sangeacul Novi Pazar, cu Salonicul. Era evident că o asemenea realizare 
ar fi însemnat un excelent mijloc pentru creşterea influenţei Austro-Ungariei în 
Balcani. Linia ferată proiectată însemna, totodată, un obstacol în plus în calea unirii 
Serbiei cu Muntenegrul şi deschidea drum Austro-Ungariei către Marea Egee. Iniţiativa 
lui Aehrenthal nu rămâne fără răspuns din partea lui Izvolski, care era de părere că 
„realizarea planului austriac ar însemna germanizarea Macedoniei”5. Acesta propune 
un alt proiect şi anume construirea unei linii ferate care să unească Dunărea, se 
înţelege, după ce aceasta părăseşte teritoriul Austro-Ungariei, cu un port de la Marea 
Adriatică. Acest proiect tindea a tăia calea Dublei Monarhii în Balcani, a asigura 
Serbiei o ieşire la Marea Adriatică, scoţând-o din încercuirea pe care i-o pregătea 
diplomaţia vieneză, şi chiar un nou drum al influenţei politice şi comerciale a Rusiei în 
Balcani, până la Marea Adriatică, la capătul căreia se apropia de o potenţială aliată, 
Italia6.  

Realizarea proiectelor balcanice ale Austro-Ungariei şi Rusiei puteau 
determina complicaţii grave pe plan internaţional, deoarece opoziţia celorlalte state 
semnatare ale Tratatului de la Berlin ar fi dus la redeschiderea „problemei orientale”. În 
condiţiile sistemelor de alianţă existente, Austro-Ungaria putea miza pe sprijinul 
Germaniei, iar Rusia pe cel al Angliei. Aehrenthal a contat pe sprijinul Berlinului, 
deoarece Germania ducea o politică de expansiune în Orientul Apropiat şi obţinuse din 
partea sultanului largi concesii privind construcţia unei reţele de căi ferate care să lege, 
în ultimă instanţă, Constantinopolul de portul Basra. Proiectele austro-ungare puteau fi, 
ca atare, legate de cele germane. Expansiunii germane în Orientul Mijlociu i se opunea 
                                                 
3 Ibidem, p. 275.  
4 A. Oţetea, D. Berindei, E. Campus, N. Fotino, C. Mureşan, Situaţia internaţională şi politica externă a 

Austro-Ungariei în primele două decenii ale secolului al XX-lea, în vol. Destrămarea monarhiei Austro-
Ungare (1900-1918), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1964, p. 195.  

5 British Documents on the Origines of the War. 1898-1914 (se va cita B. D. O. W. ), vol. V, London, 
1929, nr. 195, p. 242.  

6 Constantin Paraschiv, Diplomaţia României în Balcani în timpul crizei bosniace, în vol. Românii în 
istoria universalã, coord. I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Universitatea „Al. I. Cuza”, vol. I, Iaşi, 
1986, p. 380-381.  
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însă cu înverşunare Anglia, nemulţumită deopotrivă de programul de înarmări navale al 
Germaniei, care îi punea în pericol supremaţia maritimă. Astfel, diplomaţia engleză 
încerca să obţină şi sprijinul Rusiei, pentru a sili, printr-o presiune comună, pe sultan 
să-şi schimbe orientarea politicii externe7. În aceste condiţii, diplomaţia engleză a 
propus Petersburgului ca Rusia să sprijine programul de reforme al Marii Britanii în 
Macedonia. Înţelegerea s-a perfectat în timpul întrevederii din iunie 1908 de la Reval, 
între Eduard al VII-lea şi Nicolae al II-lea8. Prin acest proiect de reforme, căruia 
Izvolski încerca să-i dea un caracter mai moderat9, Anglia urmărea să contracareze 
politica Germaniei şi Austro-Ungariei în Balcani. Deoarece Puterile Centrale controlau 
economic şi politic Imperiul Otoman, iar poziţiile Angliei se şubreziseră, prin 
efectuarea de reforme şi prin autonomia Macedoniei, englezii scoteau această 
provincie, atât de importantă prin aşezarea sa geografică, de sub jurisdicţia sultanului 
şi, implicit, şi a Germaniei şi Austro-Ungariei10. În acelaşi timp, în cadrul întrevederii 
de la Reval, atât Izvolski, cât şi Harding, adjunctul secretarului de stat al Foreign-
Office-ului, se arătau preocupaţi de a menaja relaţiile cu Germania, deoarece, după 
cum afirma Izvolski, nu trebuie să i se dea acesteia motiv să creadă că o apropiere a 
Rusiei de Anglia trebuie să ducă şi la o înrăutăţire a raporturilor între Rusia şi 
Germania11. Dacă în problema reformelor ce trebuiau să fie introduse în Macedonia, ca 
o modalitate de contracarare a politicii Puterilor Centrale în Balcani, s-a ajuns la un 
consens, în schimb nu a fost abordată în cadrul discuţiilor problema Strâmtorilor12. 
Deoarece diplomaţia rusă înţelesese rezervele britanice în legătură cu revizuirea 
statutului Strâmtorilor, trebuia mai întâi obţinut acordul Austro-Ungariei, pentru a se da 
mai multă greutate, în acest fel, negocierilor pe care le va avea în viitor cu Marea 
Britanie pe această temă.  

Aşadar, după definitivarea constituirii Triplei Înţelegeri, Sud-Estul Europei 
intrase în centrul atenţiei Marilor Puteri, interesate să-şi extindă sferele de influenţă în 
Peninsula Balcanică şi în special în Imperiul Otoman, aflat într-o continuă stare de 
dezagregare. Declanşarea revoluţiei „Junilor turci” la 3 iulie 1908, moment important 
în evoluţia istorică a Imperiului Otoman13, a dus la însemnate mutaţii în activitatea 
politico-diplomatică din Balcani14. Căderea sultanului Abdul Hamid însemna o 
schimbare de orientare politică a Imperiului Otoman, de la orientarea progermană la 
una proengleză15. Acest fapt avea să imprime aspecte specifice politicii Marilor Puteri 

                                                 
7 V.P. Potemkin, Istoria diplomaţiei, vol. III, Editura Cartea Rusă, Bucureşti, 1948, p. 219.  
8 G. Hanotaux, La Politique de l’Equilibre. 1907-1911, Paris, 1912, p. 61-63.  
9 V.P. Potemkin, , op. cit., p. 220.  
10 N. Ciachir, Crizele politicii europene între 1900-1914, „Studii şi articole de istorie”, 1981, 43-44, p. 52.  
11 Vezi darea de seamă a lui Harding despre întrevederea de la Reval în B.D.O.W., vol. V, nr. 195, p. 237-239.  
12 M.D. Taube, La politique russe d’avant guerre et la fin de l’Empire de tsars. 1904-1917, Paris, 1928, p. 185.  
13 Vezi Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 357-363; 

vezi şi Mehmed Ali Ekrem, Atatürk, făuritorul Turciei moderne, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 32-49.  
14 Vezi pe larg N. Ciachir, Implicaţiile pe plan european ale revoluţiei turce din 1908, „Revista de istorie”, 

31, nr. 9, 1978, p. 1625-1647.  
15 V.P. Potemkin, op. cit., p. 222.  
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în sud-estul european, fiecare căutând să-şi impună propriile interese. Situaţia devenise 
şi mai complicată prin faptul că popoarele din Sud-Estul Europei urmăreau realizarea 
propriilor aspiraţii naţionale, neînţelegând să rămână pasive la jocul în care erau 
angrenate interesele Marilor Puteri. Bulgaria intenţiona să-şi proclame independenţa de 
stat, Grecia să anexeze Creta; în plus, fiecare să obţină o parte cât mai mare din 
Macedonia sau din alte regiuni europene aflate sub jurisdicţia Porţii, aspiraţii pe care le 
aveau, de asemenea, Serbia şi Muntenegru16.  

Profitând de revoluţia turcă, diplomaţia vieneză a considerat momentul oportun 
pentru anexarea Bosniei şi Herţegovinei. Alois von Aehrenthal, ministrul de externe al 
monarhiei dualiste, intenţiona însă ca anexarea să se facă cu asentimentul Marilor 
Puteri şi, în primul rând, al Rusiei. În acest scop, au avut loc, în septembrie 1908, la 
castelul Buchlau, tratative ruso-austro-ungare. Şeful diplomaţiei ţariste, Alexandru 
Petrovici Izvolski, şi-a dat acordul în legătură cu anexarea Bosniei şi Herţegovinei, 
cerând în schimb omologului său ca Austro-Ungaria să ajute Petersburgul în tentativa 
sa de a modifica regimul Strâmtorilor, adică dreptul flotei militare ruseşti de a trece 
prin Bosfor şi Dardanele17. Era, incontestabil, un succes pentru diplomaţia austro-
ungară, deoarece acordul acesteia nu era unul scris, intuind, în plus, că în această 
problemă Petersburgul va avea de întâmpinat opoziţia Londrei.  

Aşa cum este cunoscut, de la Buchlau, Izvolski s-a îndreptat spre capitalele 
celorlalte Mari Puteri, căutând să obţină consimţământul acestora în vederea 
modificării regimului Strâmtorilor. La 26 septembrie 1908, Izvolski s-a întâlnit la 
Berchtesgaden cu Schön, secretarul de stat al Ministerului de Externe al Germaniei. 
Răspunsul Berlinului a fost evaziv, Germania cerând compensaţii18. De la 
Berchtesgaden, Izvolski plecă la Desio, în Lombardia. Acolo s-a întâlnit cu ministrul 
de externe al Italiei, Tittoni. Proiectul de anexare a Bosniei şi Herţegovinei l-a înfuriat 
pe acesta, însă în ceea ce priveşte planurile ruseşti asupra Strâmtorilor, atitudinea lui 
Tittoni era în fond pozitivă, el punând însă numai condiţia ca Rusia să consimtă, la 
rândul ei, la încorporarea Tripolitaniei în cadrul statului italian19. Cele mai mari 
dificultăţi i-au făcut lui Izvolski aliaţii Rusiei20, Marea Britanie şi Franţa, care nu 
puteau accepta o consolidare a poziţiilor Imperiului ţarist în zona Strâmtorilor. La 
Paris, ministrul francez de externe, Pichon, a arătat o deplină înţelegere faţă de 
planurile ruse, însă nu a manifestat nicio dorinţă de a contribui la realizarea lor. Mai 
mult, Parisul îşi condiţiona atitudinea de răspunsul Londrei. La Londra însă Izvolski se 
lovi de un refuz categoric. E. Grey declară că nu exclude posibilitatea unei reviziuni a 

                                                 
16 N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă (1789-1923), Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 308.  

17 Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette (se va cita G.P. ), Berlin, vol. XXVI, partea I, nr. 9055, 
p. 191-192. 

18 G.P., vol. XXVI, partea I, nr. 8935, p. 40-41.  
19 V. P. Potemkin, op. cit., p. 225.  
20 N. Ciachir, Gh. Bercan, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1984, p. 427.  
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statutului Strâmtorilor; socotea totuşi că n-a sosit încă momentul pentru examinarea 
acestei chestiuni. El se referea la opinia publică engleză, care era nemulţumită de 
politica dusă de ruşi în Persia. Motivul esenţial era însă că revoluţia „Junilor turci” 
contribuise la întărirea influenţei engleze la Constantinopol şi, în aceste condiţii, 
ridicarea chestiunii Strâmtorilor nu ar fi fost de actualitate21.  

În timp ce Izvolski încerca să obţină acordul Marilor Puteri în vederea 
modificării regimului Strâmtorilor şi fără ca această problemă să fie reglementată în 
spiritul discuţiilor de la Buchlau, împăratul Francisc Iosif a emis la 5 octombrie 1908 
rescriptul privind anexarea Bosniei şi Herţegovinei, iar a doua zi a fost decretată 
mobilizarea. Concomitent, impulsionat de diplomaţia vieneză, principele Ferdinand al 
Bulgariei proclama independenţa Bulgariei, la Târnovo, luându-şi titlul de ţar al 
bulgarilor. A existat, neîndoielnic, o sincronizare a declaraţiei de independenţă a 
Bulgariei cu cea de anexare a Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria22, ceea 
ce făcea ca, în pofida caracterului său progresist, declaraţia de independenţă a Bulgariei 
să reprezinte o diversiune23, care să favorizeze planurile diplomaţiei austriece.  

Deoarece în cărţile şi studiile de specialitate sunt prezentate amplu implicaţiile 
„crizei bosniace”24, ne rezumăm la a formula doar câteva consideraţii de ordin general 
care interesează problematica lucrării de faţă.  

Evoluţia evenimentelor a demonstrat că, în pofida grupării Marilor Puteri în 
alianţe politico-militare opuse, acestea nu au putut ajunge decât în anumite limite la o 
conduită comună, în raport cu sistemul de alianţe din care făceau parte, ceea ce punea 
în evidenţă şi anumite fisuri în cadrul acestora. Astfel, în pofida solidităţii alianţei 
dintre Germania şi Austro-Ungaria, iniţial vestea încorporării Bosniei şi Herţegovinei 
de către Austro-Ungaria a produs iritare la Berlin, pentru că această acţiune punea 
Berlinul într-o situaţie delicată faţă de Imperiul Otoman25, unde Germania avea 
importante interese politice şi economice. Alianţa austro-germană constituia însă 
pârghia de bază a întregii politici externe berlineze, încât cancelarul Bulow, printr-o 
politică abilă, a căutat să sprijine monarhia habsburgică şi, în acelaşi timp, să atenueze 
influenţa negativă pe care această opţiune urma s-o aibă la Constantinopol. În 
consecinţă, diplomaţia germană a urmărit, pe de o parte, să convingă guvernul turc de a 
ajunge la o înţelegere cu Austro-Ungaria şi Bulgaria, pe calea obţinerii unor 
compensaţii băneşti, în schimbul recunoaşterii de către Poartă a noii situaţii de fapt din 
Balcani, iar pe de alta, s-a opus revizuirii statutului Strâmtorilor. Oricum, sprijinul 
german s-a dovedit a fi decisiv pentru „soluţionarea” crizei. La 21 martie 1909, 
Germania a somat Rusia printr-o notă ultimativă26 să se pronunţe prin da sau nu asupra 

                                                 
21 V. P. Potemkin, op. cit., p. 226. 
22 M. Nintchitch, La crise bosniaque (1908-1909) et les puissances européennes, vol. I, Paris, 1937, p. 267-287.  
23 A. Oţetea, D. Berindei ş.a., op. cit., p. 197. 
24 Cea mai amplã şi mai bine documentatã este lucrarea lui M. Nintchitch, La crise bosniaque (1908-1909) 

et les puissances européennes, vol. I-II, Paris, 1937. 
25 G.P., vol. XXVI, partea I, p. 123-125. 
26 G.P., vol. XXVI, partea I, nr. 9085, p. 239. 
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recunoaşterii anexării Bosniei şi Heţegovinei. Nefiind sprijinită de Franţa şi Anglia, 
Rusia a recunoscut anexarea, ceea ce obliga Serbia să facă la fel. Aşadar, alianţa austro-
germană a dovedit o mai mare coeziune, ceea ce a dat posibilitatea celor două puteri să 
obţină o victorie totală, acţiunea acestora fiind o veritabilă demonstraţie de forţă27. Cât 
priveşte Italia, al treilea partener al Triplei Alianţe, atitudinea acesteia, mergând pe 
linia unei orientări mai vechi, a fost diferită de cea a Austro-Ungariei şi Germaniei, 
după cum s-a văzut, Italia fiind nemulţumită de anexarea Bosniei şi Herţegovinei, ceea 
ce ducea la creşterea influenţei austro-ungare în Balcani, în acelaşi timp, acceptând 
modificarea regimului Strâmtorilor, în schimbul obţinerii din partea Rusiei a 
consimţământului pentru politica sa expansionistă în Tripolitania.  

Interesante sunt şi preocupările Puterilor Centrale pentru atragerea unor state 
din Peninsula Balcanică în orbita politicii lor. Susţinând cauza Bulgariei, diplomaţia 
habsburgică crease o diversiune care-i fusese folositoare şi, totodată, smulsese de sub 
influenţa Rusiei28 unul din statele balcanice care putea să sprjine politica Austro-
Ungariei în Sud-Estul Europei. Aerenthal, căutând să stabilească relaţii cât mai strânse 
cu principele Ferdinand şi cu guvernul din Sofia, nu a încurajat doar eforturile acestora 
de a proclama independenţa Bulgariei, ci a urmărit, concomitent, să atragă această ţară 
în planurile monarhiei dualiste îndreptate împotriva Serbiei29. Totuşi, eforturile Vienei, 
susţinute şi de Berlin, de a atrage guvernul din Sofia într-o alianţă militară30 şi 
împotriva unui preconizat bloc balcanic sub egida Imperiului ţarist au eşuat, din cauza 
manevrei abile a lui Izvolski de a soluţiona conflictul turco-bulgar printr-un aranjament 
financiar, Rusia urmând să preia, în contul datoriilor de război ale Imperiului Otoman 
din 1878, suma cerută de Poartă Bulgariei în vederea recunoaşterii independenţei sale.  

În ceea ce priveşte Tripla Înţelegere, coeziunea acesteia s-a dovedit a fi slabă. 
Nici Franţa şi nici Anglia nu au fost dispuse să urmeze Rusia în politica sa balcanică. 
Încă în anii dinaintea declanşării „crizei bosniace”, Franţa manifestase tendinţa de a 
restrânge angajamentele sale faţă de Rusia în ceea ce priveşte politica acesteia în Sud-
Estul Europei31. Mai mult de atât, în noul context creat, guvernul francez, conştient de 
slăbiciunea militară a Rusiei, a preferat să folosească anexarea Bosniei şi Herţegovinei 
ca obiect de tranzacţie pentru ajungerea la un aranjament definitiv cu Berlinul în 
problema Marocului32. Anglia a susţinut punctul de vedere al lui Izvolski doar în ceea 

                                                 
27 G. Hanotaux, op. cit., p. 187. 
28 A fost susţinută ideea, fără a fi demonstrată însă, că în 1907 Rusia a încheiat o convenţie militară cu 

Bulgaria, îndreptată atât împotriva României, cât şi a Austro-Ungariei. Vezi Andrei Oţetea, Dan Berindei 
ş.a., op. cit., p. 197.  

29 M. Nintchitch, op. cit., vol. I, p. 183-193.  
30 Ibidem, vol. II, p. 68-75.  
31 Acest fapt a fost pus în evidenţă cu prilejul desfăşurării Conferinţei şefilor Statelor Majore ale Rusiei şi 

Franţei din aprilie 1906, în condiţiile revenirii Rusiei la problemele europene, după înfrângerea suferită 
în Extremul Orient în războiul cu Japonia. Deşi nu era exprimat punctul de vedere oficial al guvernului 
francez în această problemă, era manifestată o tendinţă. Vezi H. Hauser, Histoire diplomatique de 
l’Europe de 1871 a 1914, vol. II, Paris, 1929, p. 104-105.  

32 A. Oţetea, D. Berindei ş.a., op. cit., p. 196. Prin acordul din 9 februarie 1909, guvernul berlinez a 
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ce priveşte planul convocării unei conferinţe internaţionale a tuturor semnatarilor 
Tratatului de la Berlin. În acest fel, E. Grey considera că va putea acţiona împotriva 
Austro-Ungariei, aliată a Germaniei, dar în acelaşi timp spera să amelioreze impresia 
nefavorabilă produsă la Petersburg prin atitudinea sa în chestiunea Strâmtorilor33. După 
cum se ştie, acest plan a eşuat, din cauza opoziţiei manifestate de către Puterile 
Centrale, în condiţiile în care Austro-Ungaria ajunsese la un acord cu Imperiul Otoman 
în privinţa Bosniei şi Herţegovinei. Până la urmă, în condiţiile agravării conflictului 
sârbo-austriac, ce ajunsese în lunile februarie-martie 1909 într-o fază explozivă, 
guvernele de la Paris şi Londra au dat de înţeles Petersburgului că nu se vor lăsa 
antrenate într-un război în care interesele vitale ale Rusiei nu erau direct ameninţate şi 
au exercitat concomitent presiuni la Belgrad în vederea admiterii noii situaţii de fapt 
din Bosnia şi Herţegovina34.  

Desfăşurarea evenimentelor a relevat Londrei că penetraţia brutală a 
Germaniei şi Austro-Ungariei, prin acel „Drang nach Osten”, periclita poziţiile ei în 
Marea Mediterană şi Orientul Apropiat35. În acest context, Marea Britanie devine tot 
mai receptivă la doleanţele Greciei şi ale celorlalte popoare balcanice, nemaifiind 
interesată în menţinerea integrităţii Imperiului Otoman36. Totodată, menţionăm faptul 
că presiunea exercitată de Puterile Centrale a produs o apropiere între statele balcanice, 
creându-se premisele alianţei din 191237. Nu este lipsit de semnificaţie că în timpul 
„crizei bosniace” un preconizat „bloc balcanic” urma să se facă sub egida Imperiului 
ţarist. Aşa cum este cunoscut, acest proiect eşuase atunci, datorită atitudinii Imperiului 
Otoman, care cerea Serbiei ca în această Antantă balcanică să nu fie inclusă Bulgaria şi 
chiar baza alianţei turco-sârbeşti să aibă un caracter pronunţat antibulgar, deoarece 
Bulgaria şi-a proclamat independenţa fără asentimentul puterii suzerane. În aceste 
condiţii, Rusia anunţa Belgradul că nu este de acord cu caracterul antibulgar al alianţei, 
tratativele întrerupându-se în decembrie 190838. Merită să accentuăm, în acest context, 
faptul că acţiunea Petersburgului de a prelua, în contul datoriilor de război ale 
Imperiului Otoman din 1878, o parte din suma cerută de Poartă Bulgariei, în vederea 
recunoaşterii independenţei sale, a avut un caracter politic clar, permiţând Rusiei, după 
cum aprecia în acel moment reprezentantul diplomatic al Marii Britanii din Bulgaria, 
sir George Buchanan, să recâştige la Sofia terenul pe care temporar îl pierduse în 
favoarea monarhiei habsburgice39.  

Aşadar, în pofida „defecţiunii” Italiei, blocul Puterior Centrale a fost mai 
puternic în timpul „crizei bosniace”, în timp ce Antanta era insuficient consolidată. 
                                                                                                                                  

recunoscut supremaţia politică a Franţei în Maroc, iar cabinetul francez s-a angajat sã respecte interesele 
economice ale Germaniei în Nord-Vestul Africii.  

33 V.P. Potemkin, op. cit., p. 227. 
34 M. Nintchitch, op. cit., vol. II, p. 5-57 şi 76-182.  
35 N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, p. 315.  
36 Ibidem, p. 316.  
37 D. Djordjevic, Revolutions nationales des peuples balkanique. 1804-1914, Belgrad, 1965, p. 213.  
38 N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, p. 315-316.  
39 B.D.O.W., vol. V, nr. 556, 3 februarie 1909.  
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Rusia, nerefăcută din punct de vedere militar, după înfrângerea suferită în Extremul 
Orient în războiul cu Japonia, şi nesusţinută suficient în politica sa balcanică de către 
Anglia şi Franţa, a trebuit să cedeze. În acelaşi timp, desfăşurarea evenimentelor a 
demonstrat că statele din Sud-Estul Europei erau dispuse să ducă o politică externă în 
raport cu propriile lor interese naţionale.  

 
2. România – „o politică naţională independentă”? 

Ca şi în anii precedenţi, diplomaţia românească a fost foarte atentă la orice 
mutaţie în raportul de forţe pe plan mondial şi european, sensibilitatea barometrului 
politic de la Bucureşti impunând factorilor de decizie din capitala României atitudini 
nuanţate, în raport cu noile realităţi ale vieţii internaţionale.  

Revenirea Rusiei la problemele balcanice, după înfrângerea suferită în războiul 
cu Japonia, concomitent cu o activizare a politicii austro-ungare în Sud-Estul Europei, 
avea să determine din partea diplomaţiei româneşti o reconsiderare a relaţiilor cu 
Petersburgul şi, totodată, o analiză clară a implicaţiilor politicii vieneze asupra situaţiei 
României pe plan extern. Vizita marelui duce Vladimir la Curtea regală din România în 
octombrie 1907, deşi una de curtoazie, a fost „urmărită cu viu interes în cercurile 
oficiale ale ţării şi a produs o foarte favorabilă impresie”40, după cum relata Blondel, 
consulul francez la Bucureşti, într-un raport către Ministerul de Externe al Franţei. Era, 
totodată, expresia unei creşteri a interesului Rusiei faţă de România, atitudine pe care 
Petersburgul o amplificase după venirea, cu câţiva ani în urmă, a lui Giers-junior la 
Bucureşti. Aceeaşi preocupare o avea, de altfel, şi diplomaţia franceză, dornică să 
recâştige teren în România. Atitudinea profranceză a cercurilor politice şi a opiniei 
publice din România rămăsese într-o stare latentă, atâta vreme cât orientarea politicii 
externe a României era către Puterile Centrale, dar se va potenţa tot mai mult, pe 
măsura sesizării mutaţiilor survenite în raporturile de forţe pe plan mondial.  

Obiectivul fundamental, dar de perspectivă, al politicii externe a României nu 
putea fi altul decât desăvârşirea unităţii naţional-statale. Ca atare, interesul major al 
României era de a promova o politică de alianţe cu acele state care-i vor facilita 
realizarea unităţii sale politice. În noul context internaţional, profund marcat de 
constituirea sistemului politico-militar al Antantei, menţinerea orientării politice alături 
de Puterile Centrale devenea treptat anacronică, iar ceea ce impunea o reanalizare a 
poziţiei României pe plan extern era tocmai „factorul naţional”. Regele Carol I însuşi, 
susţinător fervent al vechii orientări politice, era conştient, de altfel, de iminenţa 
prăbuşirii Monarhiei Dualiste41. Alternativa unei apropieri de Antantă, în condiţiile 
repunerii în alţi termeni a raportului de forţe dintre Marile Puteri, nu putea să fie însă 
decât una de perspectivă. Pe de o parte, nu puteau să fie depăşite uşor resentimentele 
faţă de Rusia. Mai mult de atât, activizarea politicii sale în Sud-Estul Europei trebuia să 
fie urmărită cu multă prudenţă, deoarece zvonurile apărute în presa franceză despre o 

                                                 
40 Arhivele Naţionale Istorice Centrale ( se va cita A.N.I.C.), Microfilme Franţa, rola 25, f. 155. 
41 D.D.F., 2e série, Paris, 1931, p. 494-495, Henry cãtre Delcassé, 29 iulie 1907. 
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alianţă ruso-bulgară42 nu puteau să nu creeze o anumită îngrijorare la Bucureşti. Pe de 
altă parte, nu existau garanţii privind soliditatea Antantei şi nu erau clar definite 
obiectivele acesteia în zona sud-estului european. Evoluţia ulterioară a evenimentelor a 
demonstrat, de altfel, că tocmai în ceea ce priveşte politica balcanică a statelor din 
cadrul Antantei s-au înregistrat modificări, care au pus în evidenţă fragilitatea acestei 
alianţe politico-militare în primii săi ani de existenţă. Aşadar, fără a se pierde din 
vedere orizontul de perspectivă al unei apropieri de Antantă, menţinerea orientării 
politice alături de Puterile Centrale era impusă de necesităţi.  

În acelaşi timp, stabilirea unor relaţii bune cu România era şi în interesul 
statelor din cadrul Antantei. România, prin poziţia sa geografică, prin bogăţiile sale, 
prin potenţialul său militar şi uman, devenea din ce în ce mai importantă în cazul 
izbucnirii unui conflict. Acest obiectiv era circumscris unuia mai general: după 
definitivarea creării Triplei Înţelegeri era necesară atragerea de partea acesteia a 
statelor neutre şi mai ales a acelora care făceau parte din Tripla Alianţă sau care 
gravitau în orbita sa de influenţă. România prezenta un interes deosebit din acest punct 
de vedere. Desigur, cea mai interesată în atragerea României era Rusia. Prin 
desprinderea sa de „Triplice”, ar fi fost înlăturat un pericol dinspre flancul stâng al 
Rusiei şi se putea realiza o legătură directă între Rusia şi Peninsula Balcanică. În 
aceeaşi măsură, poziţia României era importantă pentru Rusia în contextul unui posibil 
conflict cu Austro-Ungaria. Franţa era interesată în întărirea alianţei cu Rusia, slăbită în 
urma războiului ruso-japonez, fapt ce nu se putea realiza, conform angajamentelor 
asumate, decât prin sprijinirea politicii acesteia în Sud-Estul Europei şi, ca atare, milita 
pentru o unitate de vederi între Rusia şi România, dând de înţeles guvernului român, 
aşa cum s-a remarcat, că „o alianţă cu Franţa trece în mod obligatoriu prin 
Petersburg”43. În ceea ce priveşte Anglia, aceasta era preocupată de asigurarea 
intereselor sale în Imperiul Otoman şi în Orientul Mijlociu, prin bararea expansiunii 
austro-germane, nefiind însă dispusă, aşa cum s-a văzut, în sprijinirea deplină a 
politicii Rusiei în Sud-Estul Europei, mai ales în problema reviziunii statutului 
Strâmtorilor. Atragerea României ar fi servit acestor interese în mod indirect, fapt care 
făcea să lase mai mult iniţiativa în seama diplomaţiei franco-ruse.  

Dacă acţiunile diplomatice ale Rusiei îndreptate în acest sens aveau de 
întâmpinat unele reticenţe şi dificultăţi, din motive bine cunoscute, în schimb 
diplomaţia franceză părea să fie mai mult favorizată. Repezentanţii diplomatici 
francezi în România au sesizat mereu guvernele franceze de simpatia profundă de care 
se bucură Franţa în România. „Experienţa pe care am câştigat-o în această ţară şi 
pentru cunoaşterea acestor locuri – raporta reprezentantul Franţei la Bucureşti, 
Camille Blondel – mă autorizează să cred că simpatiile române pentru Franţa au 

                                                 
42Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (se va cita A.M.A.E.), Fond 21, Rapoarte politice de la Paris, 

1905-1907, vol. 73, f. 230-237.  
43 Vasile Vesa, România şi Franţa la începutul secolului al XX-lea. 1900-1916, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1975, p. 25. 
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rămas aşa cum erau în ziua formării regatului”44. De altfel, acţiunea franceză, aşa cum 
s-a remarcat45, era facilitată şi de unii diplomaţi români. Numit la Paris în 1908, Al. E. 
Lahovary s-a străduit să demonstreze că este necesară o modificare a imaginii unei 
Românii complet aservite Triplei Alianţe. Rezultatele acestei activităţi s-au arătat 
treptat căci, după cum nota Lahovary, „sentimentele francezilor faţă de România şi faţă 
de politica sa deveneau tot mai încrezătoare şi cordiale, înţelegându-se că divergenţele 
dintre interesele noastre şi acelea ale Triplei Alianţe căpătau un caracter tot mai 
accentuat şi nu puteau să nu influenţeze până la urmă politica viitoare a României”46.  

Unele acţiuni ale Antantei s-au dovedit a fi favorabile României. Preconizarea 
unui program de reforme în Macedonia, asupra căruia s-a convenit în timpul 
întrevederii de la Reval din iunie 1908, între regele Angliei Eduard al VI-leaI şi ţarul 
Nicolae al II-lea, despre al cărui conţinut diplomaţia românească era foarte bine 
informată47, nu însemna numai crearea premiselor pentru creşterea influenţei engleze 
în Imperiul Otoman, în detrimentul celei germane, aşa cum s-a văzut, ci, totodată, era 
în concordanţă cu interesele Franţei48 şi Rusiei, favorizând, în acelaşi timp, situaţia 
aromânilor din Macedonia. Revoluţia „Junilor turci” , care a urmat la scurt timp după 
întâlnirea de la Reval, a fost primită cu bucurie de către majoritatea popoarelor din 
cadrul Imperiului Otoman, Bucureştiul salutând mişcarea de regenerare ce avea şanse 
să aducă un suflu înnoitor în Sud-Estul Europei, ca şi în Orientul Apropiat49. Perioada 
de după victoria revoluţiei „Junilor turci”, până la războaiele balcanice, reprezintă într-
un fel, pe plan politic, o adevărată „epocă de aur” pentru românismul din inima 
Peninsulei Balcanice. Graţie aplicării, vremelnice şi incomplete de altfel, a prevederilor 
constituţionale, ca şi a rolului important al unor fruntaşi aromâni, nelipsind nici 
intervenţia discretă, dar eficientă a agenţilor diplomatici ai guvernului de la Bucureşti, 
pentru aromâni a început abia acum aplicarea, aproape integrală, cu toate consecinţele, 
a prevederilor iradelei din 190550.  

Activitatea diplomatică a Antantei s-a intensificat în România mai ales după 
declanşarea „crizei bosniace”. Ea era integrată unei acţiuni generale a Marilor Puteri 
care o alcătuiau, pentru a contracara consecinţele care decurgeau din acţiunea de forţă 
întreprinsă de Austro-Ungaria, prin anexarea Bosniei şi Herţegovinei, coroborată cu 
proclamarea independenţei Bulgariei. Obiectivele acestei acţiuni diplomatice intense 
vizau sesizarea cu exactitate a poziţiei adoptate de România în timpul desfăşurării 
evenimentelor, observarea atentă a raporturilor României cu Puterile Centrale, 
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reducerea influenţei austro-germane la Bucureşti şi chiar atragerea României de partea 
Antantei.  

Terenul pentru acţiunea diplomaţiei Antantei era pregătit, prin manifestarea 
unor mari divergenţe între România şi Austro-Ungaria. La mai vechile disensiuni în 
„problema naţională”, legate de politica de maghiarizare dusă în Transilvania de către 
guvernul ungar, reluată prin promulgarea legii Apponyi în 1907, se adăugau cele de 
ordin economic, legate de dificultăţile pe care autorităţile austro-ungare le făceau 
exportului românesc, şi, în noul context, divergenţele, accentuate de „criza bosniacă”, 
privind politica balcanică a celor două state. Evenimentele din 1908 duceau la o 
modificare a statu-quo-ului consacrat prin Tratatul de la Berlin. Pentru România, 
problema fundamentală care se punea era aceea a menţinerii, în noile condiţii, a 
raportului de forţe în Sud-Estul Europei. României nu-i erau indiferente consecinţele 
extinderii teritoriale a Bulgariei, prin ocuparea unor teritorii din Macedonia, în cadrul 
căreia trăiau numeroşi aromâni. Fără a intenţiona realizarea unirii teritoriilor locuite de 
către aceştia cu România, de altfel imposibilă din motive geografice, statul român nu 
putea să nu se intereseze de soarta lor. Aşa cum s-a arătat51, guvernul român, 
pronunţându-se în continuare pentru păstrarea statu-quo-ului, a căutat şi o soluţie 
pentru eventualitatea modificării acestuia, prin cererea, în acel caz, a unei modificări a 
frontierei dobrogene, care nu fusese rezolvată în favoarea sa în 1878. Solicitarea liniei 
Silistra-Varna (uneori Rusciuk-Varna) urmărea o întărire strategică, în acelaşi timp în 
care distanţa între frontiera rusă şi cea bulgară s-ar fi mărit. Cererea a fost prezentată şi 
ca o posibilă compensaţie pentru înglobarea aromânilor în alte state. În această 
perioadă, Bulgaria se îndepărtase de Rusia, pentru a se apropia de Austro-Ungaria. 
Pentru diplomaţia austro-ungară, o alianţă cu Bulgaria putea fi mai avantajoasă decât 
una cu România. Din punctul de vedere al diplomaţiei vieneze, Bulgaria putea înlocui 
România ca barieră împotriva expansiunii ruse în Balcani şi prezenta şi avantajul de a 
oferi o contrapondere faţă de Serbia, a cărei atitudine antiaustriacă fusese mult 
accentuată ca urmare a anexării Bosniei şi Herţegovinei. Sprijinirea modificării graniţei 
dobrogene ar fi determinat o îndepărtare a Bulgariei şi o revenire a ei la apropierea 
strânsă de Rusia. În acelaşi timp, diplomaţia austro-germană miza pe faptul că aceeaşi 
factori care împinseseră România în tabăra Puterilor Centrale o vor păstra aici şi în 
noile condiţii.  

Este evident că divergenţele între România şi Austro-Ungaria nu puteau lăsa 
indiferentă lumea politică românească, numeroase luări de poziţie în presă, adunări 
publice sau parlament52 constituind şi o negare a valorii alianţei cu Puterile Centrale, 
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situaţie în care se cerea o reorientare a politicii externe româneşti. Situaţia era deci 
relativ favorabilă pentru creştera influenţei franco-ruse. Corespondenţa diplomatică a 
reprezentanţilor statelor din cadrul Antantei arată preocupările susţinute ale acestora 
pentru a sesiza adevărata bază a relaţiilor României cu Puterile Centrale. În acest sens, 
problema dacă între România şi Puterile Centrale exista încheiată o convenţie militară 
era de prim ordin53. În condiţiile în care şi opinia publică din România se arăta 
alarmată de zvonurile despre existenţa unei convenţii militare româno-austro-ungare, 
care ar fi putut antrena România în război alături de Austro-Ungaria, şeful guvernului 
român D.A. Sturdza şi regele însuşi se simţeau jenaţi de această atmosferă şi, pentru a 
linişti opinia publică, au publicat, la scurtă vreme după anexarea Bosniei şi 
Herţegovinei de către Austro-Ungaria, o dezminţire oficială în care se arăta că aceste 
zvonuri erau o insinuare răuvoitoare, că nu exista vreo convenţie militară nici cu 
Austro-Ungaria, nici cu alt stat, că România era liberă în acţiunile sale54. Cu toate 
acestea, diplomaţii din cadrul statelor care formau Antanta, acreditaţi la Bucureşti, au 
fost preocupaţi în continuare de această problemă.  

Activitatea diplomatică a Antantei a fost favorizată de importanta schimbare 
care a avut loc în primele zile ale anului 1909 la conducerea guvernului român, prin 
numirea lui I.I.C. Brătianu, care l-a înlocuit pe D.A. Sturdza. Relatând o discuţie pe 
care a avut-o cu I.I.C. Brătianu, Giers, reprezentantul diplomatic al Rusiei la Bucureşti, 
informa pe data de 8 ianuarie 1909 guvernul de la Petersburg, că acesta era înclinat să 
urmeze „o politică naţională independentă”, apreciind că „este călăuzit exclusiv de 
interesele patriei sale, aşa cum le înţelege el, şi nu de influenţele venite din afară”55. În 
ceea ce priveşte relaţiile româno-ruse, noul preşedinte al Consiliului de Miniştri 
menţiona că „îşi dă pe deplin seama că interesele României cer stabilirea celor mai 
amicale relaţii cu Rusia”56. Aceleaşi perspective noi pentru dezvoltarea relaţiilor 
româno-ruse au fost relevate de Giers, în urma unei alte discuţii cu I.I.C. Brătianu, într-
un raport din 17 martie 1909, în care menţiona asigurările date de premierul român, 
„partizan sincer al apropierii de Rusia”, în conformitate cu care „poziţia faţă de noi (Rusia 
– n.n.) a guvernului român şi a opiniei publice s-a schimbat în mod radical în bine”, deşi 
îşi exprima anumite rezerve faţă de afirmaţia lui Brătianu potrivit căreia „opinia publică 
din România s-ar fi orientat în mod definitiv către noi (Rusia – n.n.)”57.  

Nuanţele noi în orientarea României pe plan extern le sesiza şi diplomaţia 
franceză. Blondel, reprezentantul Franţei la Bucureşti, într-un raport din 5 martie 1909, 
către Pichon, ministrul afacerilor externe al Franţei, relata: „De când am venit în 
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această ţară, am urmărit cu prea multă atenţie evoluţia politicii româneşti pentru a mă 
teme să afirm că, dacă mai mulţi ani, cele mai multe guverne care s-au succedat au 
căutat inspiraţia lor numai la Viena şi Berlin, nu mai e acelaşi lucru astăzi. 
Conştientă de situaţia ei, aş zice chiar de forţa ei, România dezleagă puţin câte puţin 
legăturile pe care le-au strâns în jurul ei Puterile (Centrale – n.n.), care o tratează 
«en tutelle». Din sentimentul progreselor sale foarte reale, i s-a născut dorinţa unei 
reale independenţe. Până şi regele – comenta Blondel –, în ciuda originii sale, în 
ciuda prieteniei ce-l leagă de Franz Joseph, nu mai rezista, cum o făcuse până 
atunci, manifestării opiniei publice în favoarea unei apropieri de Franţa, de Italia 
sau de Rusia sau în favoarea unei emancipări, a unei Românii libere de orice 
angajament politic (s.n.)”58. Fără a pierde din vedere orientarea politicii oficiale, 
diplomaţia franceză urmărea cu atenţie situaţia politică generală din România. În iulie 
1909, Crozier, ambasadorul Franţei la Viena, atrăgea atenţia Parisului că în România 
exista o grupare politică dornică de o apropiere a ţării de Occident, că pentru aceasta se 
contează pe „…moartea celor doi bătrâni suverani, Carol I şi Francisc Iosif, şi pe 
influenţa viitoarei regine de origine engleză”59.  

Diplomaţia engleză se manifesta însă mai reticent în legătură cu o posibilă 
schimbare a politicii externe româneşti, fapt dovedit de vizita lui I.I.C. Brătianu la 
Londra din august 190960. Astfel, audienţa la regele Edward al VII-lea i-a fost foarte 
greu acordată, fiindu-i refuzată de două ori prin însărcinatul cu afaceri de la Bucureşti 
şi prin ambasadorul britanic la Viena, sir F.L. Cartwright. În cele din urmă, diplomaţia 
engleză a acceptat, dar numai după ce I.I.C. Brătianu i-a declarat personal lui 
Cartwright că are o scrisoare din partea regelui Carol I pentru monarhul britanic. 
Audienţa n-a fost prea cordială. L-a invitat la masă, dar l-a aşezat la stânga sa, la 
dreapta fiind baronul Bildt, ministrul Suediei la Roma. După prânz, regele nu se 
întreţine cu Brătianu decât cinci minute. Presa română a reacţionat împotriva manierei 
în care a fost primit prim-ministrul României61.  

Aşa cum s-a observat, în ciuda înclinaţiilor sale către Occident, I.I.C. Brătianu 
nu avea nicio intenţie reală să abandoneze Tripla Alianţă, dar, în schimb, a căutat 
sprijin din partea partenerilor de tratat ai României pentru o soluţionare favorabilă a 
„problemei bulgare”62. Acest sprijin era necesar, în mare măsură, datorită schimbării 
orientării politicii externe ruse faţă de Bulgaria. Aşa cum am arătat, Rusia fusese iniţial 
împotriva proclamării independenţei Bulgariei, temându-se de noi complicaţii în 
Balcani, pentru care nu era încă pregătită. Văzând însă că Austro-Ungaria încurajase 
cercurile conducătoare de la Sofia în acţiunea lor şi urmărea să atragă Bulgaria într-o 
alianţă de lungă durată, Izvolski începe să-şi schimbe poziţia şi să susţină Bulgaria în 
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conflictul cu Imperiul Otoman, mergând până la a prelua, în contul Rusiei, 
despăgubirile financiare solicitate. Mai mult de atât, în primele luni ale anului 1909, 
guvernul de la Petersburg pregătise proiectul unei convenţii militare ruso-bulgare 
îndreptată împotriva Austro-Ungariei şi României. Acest plan nu a fost cunoscut la 
Bucureşti, dar sosiseră ştiri cu privire atât la creşterea influenţei ruse la Sofia, cât şi în 
legătură cu încercările Petersburgului de a înjgheba o alianţă balcanică, ceea ce 
corespundea adevărului, deoarece ambasadorul Rusiei la Constantinopol iniţiase un 
asemenea plan63. În plus, revendicarea Dobrogei, sub diferite forme de manifestare, de 
către unele cercuri extremiste, politice şi militare, de la Sofia, a determinat o 
permanentă preocupare a factorilor de decizie din capitala României, faţă de o posibilă 
modificare a raportului de forţe din Balcani64. Însă, aşa cum este cunoscut65, discuţiile 
purtate de către premierul român în vara anului 1909 la Viena şi Berlin, în vederea 
obţinerii unui sprijin pentru „politica balcanică” a României, nu au avut rezultatul 
scontat la Bucureşti. Din motive diferite, cererile formulate de I.I.C. Brătianu au fost 
respinse atât de ministrul de externe al Austro-Ungariei, cât şi de noul cancelar german 
Bethmann Hollweg. 

Aşadar, dezideratul folosirii tratatului secret dintre România şi statele Triplei 
Alianţe în vederea menţinerii unui echilibru de forţe la sud de Dunăre a eşuat, din 
cauza atitudinii Vienei, care a influenţat-o şi pe cea a Berlinului, în încercarea acestora 
de a atrage Bulgaria de partea Puterilor Centrale. Nici vizita lui I.I.C. Brătianu la Viena 
de la sfârşitul lunii ianuarie 1910, efectuată cu scopul de a determina Puterile Centrale 
să revină asupra atitudinii adoptate de ele în vara anului anterior nu a fost încununată 
de succes, prim-ministrul român primind răspunsul că, dacă România va întreprinde o 
acţiune în acest sens, va face aceasta pe risc propriu66. Dilema politicii externe austro-
ungare, în ceea ce priveşte o eventuală opţiune între sprijinirea „politicii balcanice” a 
României şi o apropiere a Austro-Ungariei de Bulgaria, primise o soluţie care nu avea 
să fie lipsită de urmări asupra orientării viitoare a politicii externe româneşti.  

Diplomaţia franco-rusă nu a reuşit să valorifice gravele divergenţe dintre 
România şi Austro-Ungaria, în scopul desprinderii acesteia de alianţa cu Puterile 
Centrale, dar tocmai politica „independentă” a statului român avea să favorizeze 
acţiunile sale viitoare.  

 
3. Caracteristici ale evoluţiei relaţiilor internaţionale de la sfârşitul „crizei 

bosniace” la noua „criză balcanică” (1909–1912). Marile Puteri şi „politica de 
echilibru” 
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În perioada cuprinsă între sfârşitul „crizei bosniace” şi izbucnirea războaielor 
balcanice (1909–1912), relaţiile internaţionale au fost dominate de raporturile dintre 
Marile Puteri, grupate în cele două sisteme de alianţe politico-militare opuse, Tripla 
Alianţă şi Tripla Înţelegere. Evoluţia acestor raporturi a fost deosebit de complexă, 
având implicaţii majore asupra situaţiei internaţionale în general, caracterizată prin 
manifestarea unor noi crize politico-diplomatice şi militare, dar şi asupra situaţiei 
fiecărui sistem de alianţe în parte. Relevarea, printr-un maximum efort de concizie, a 
coordonatelor esenţiale ale desfăşurărilor diplomatice ale Marilor Puteri, membre ale 
Triplei Alianţe sau Antantei, reprezintă un fapt necesar, pentru punerea în evidenţă a 
implicaţiilor pe care le-au avut asupra zonei sud-estului european şi a României, în 
mod particular. Aceasta oferă, credem, şi cadrul necesar pentru analiza corectă a 
problemei raporturilor României cu Tripla Înţelegere, care formează obiectul prezentei 
lucrări.  

Desfăşurarea „crizei bosniace” a demonstrat faptul că Antanta nu era suficient 
consolidată şi nici pregătită sau dispusă să participe la un război european. Succesul 
Puterilor Centrale fusese total, dar fragil67. Bülow şi Aehrenthal au obligat guvernul 
din Petersburg „să înghită o pilulă amară”, după cum se exprimase Izvolski68, dar nu 
izbutiseră, totuşi, să desprindă Rusia de aliaţii ei. Politica de forţă promovată de către 
Germania şi Austro-Ungaria nu a dus decât la o întărire a Triplei Înţelegeri în perioada 
ulterioară. Totodată, „criza bosniacă” a contribuit la o fisurare şi mai pronunţată a 
Triplei Alianţe, aşa cum s-a văzut, prin „defecţiunea” Italiei. Mai mult de atât, 
atitudinea Italiei faţă de ceilalţi parteneri ai Triplei Alianţe a continuat să persiste, 
guvernul italian văzându-şi ameninţate interesele în Albania de expansiunea austro-
ungară în Balcani. De această situaţie avea să beneficieze Rusia, care, înfrântă din 
punct de vedere diplomatic69 şi temperată de aliaţii săi, dorea să-şi ia revanşa. De 
aceea, guvernul ţarist a încercat să ajungă la un acord cu Italia, în problema zonelor de 
influenţă în Balcani, şi astfel să facă o breşă în sistemul Triplei Alianţe. În cadrul 
întrevederii de la Racconigi, între ţarul Nicolae al II-lea şi regele Victor Emmanuel al 
III-lea, secondaţi de către Izvolski şi, respectiv, Tittoni, s-a ajuns la încheierea 
acordului secret din data de 24 octombrie 1909, prin care cele două state îşi propuneau 
să acţioneze pentru menţinerea statu-quo-ului în Peninsula Balcanică. În acelaşi timp, 
pe baza tratativelor schiţate în perioada anterioară la Desio, Italia se obliga să aibă o 
atitudine binevoitoare faţă de interesele Rusiei în problema Strâmtorilor, iar Rusia faţă 
de interesele Italiei în Tripolitania şi Cirenaica70.  

Deşi acordul de la Racconigi a fost o revanşă destul de slabă a Rusiei la adresa 
Austro-Ungariei, în urma eşecului din timpul „crizei bosniace”, totuşi, acest acord a 
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marcat, incontestabil, un nou pas de desprindere a Italiei din sistemul Triplei Alianţe71. 
Astfel, foarte curând, Austro-Ungaria a fost nevoită să se angajeze faţă de Italia că nu 
va recurge la noi anexiuni în zona Peninsulei Balcanice, fără a fi semnat cu partenerul 
său mediteranean un acord prealabil, bazat pe principiul unei compensaţii72.  

Replica Rusiei se manifesta, totodată, şi printr-o nouă atitudine faţă de aliaţii 
săi. Guvernul rus, nemulţumit de faptul că Franţa şi Anglia n-au sprijinit în suficientă 
măsură Rusia în timpul „crizei bosniace”, în vederea rezolvării „problemei 
Strâmtorilor” în maniera cerută de Petersburg, încearcă o apropiere de Germania. În 
acest scop, ţarul Nicolae al II-lea şi noul ministru de externe Sazonov s-au întâlnit la 
Potsdam în noiembrie 1910 cu noul cancelar german Bethman-Hollweg şi cu secretarul 
de stat Kiderlen Waechter. Bethman-Hollweg a dat de înţeles părţii ruse că Germania 
nu intenţionează să susţină planurile expansioniste ale Vienei în Balcani. În plus, 
propunea ca cele două state să nu participe la niciun fel de grupări politice ostile uneia 
dintre ele, ceea ce practic ar fi însemnat ieşirea Rusiei din Antanta73. Negocierile nu au 
dus la încheierea unui tratat, partea rusă fiind pe moment nedecisă. Tratativele de la 
Potsdam au alarmat Londra şi Parisul, care nu şi-au putut ascunde neliniştea faţă de 
atitudinea Petersburgului. În pofida acestui fapt, negocierile ruso-germane au continuat 
în perioada următoare, ajungându-se, în cele din urmă, la semnarea, în august 1911, a 
unui acord, care se limita la reglementarea unor probleme de ordin economic între cele 
două părţi, legate de interesele acestora în Persia şi Imperiul Otoman74. Germania nu-şi 
atinsese obiectivul principal, care era acela de a desprinde Rusia din cadrul Antantei.  

Coeziunea Antantei a fost pusă la grea încercare şi în perioada imediat 
următoare, cu prilejul declanşării celei de-a doua „crize marocane”75. În condiţiile în 
care trupele franceze au ocupat capitala Marocului, iar autorităţile franceze îşi 
depăşeau atribuţiile stabilite prin documentele Conferinţei de la Algesiras, era de 
aşteptat o reacţie din partea Berlinului. Germania putea verifica dacă Franţa era dispusă 
să facă un război pentru Maroc şi în ce măsură aliaţii acesteia erau dispuşi să-i dea 
concursul. Aşa cum este cunoscut, Rusia a manifestat rezerve în sprijinirea Franţei, 
neuitând poziţia acesteia în timpul „crizei bosniace” şi în „problema Strâmtorilor”. 
Intervenţia diplomatică a Angliei s-a dovedit însă a fi decisivă, Marea Britanie 
neacceptând, printr-o posibilă victorie germană, periclitarea intereselor sale în Marea 
Mediterană. În faţa poziţiei intransigente a Angliei, diplomaţia germană a fost nevoită 
să cedeze, la 4 noiembrie 1911 încheindu-se acordul franco-german, prin care, în 
schimbul recunoaşterii protectoratului Franţei asupra Marocului, Berlinul obţinea un 
teritoriu din Congo-ul francez, aşa-numitul „cioc de papagal”.  
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Desfăşurarea războiului italo-turc (1911–1912)76 a pus probleme noi pentru 
Marile Puteri grupate în cele două alianţe politico-militare, după cum a avut implicaţii 
importante şi pentru statele din Sud-Estul Europei. Este cunoscut faptul că războiul a 
izbucnit în condiţiile în care Italia obţinuse consimţământul statelor din cadrul Antantei 
pentru anexarea Tripolitaniei. Franţa şi Anglia îşi exprimaseră acordul încă din 1902, 
iar Rusia în 1909. Mai mult de atât, nemulţumirea Londrei şi Parisului faţă de politica 
germanofilă a guvernului „Junilor turci” crea condiţii favorabile politicii italiene. Pe de 
altă parte, articolul 9 al tratatului Triplei Alianţe menţiona eventuala ocupare a 
Tripolitaniei de către Italia „cu titlu de legitimă compensaţie”77. Cu toate că politica 
„turcofilă” a Germaniei şi Austro-Ungariei, aliaţii Italiei, putea crea unele 
inconveniente, guvernul italian a putut conta pe lipsa de rezistenţă din partea acestora, 
pentru a trece la o acţiune militară împotriva Imperiului Otoman, avertizând Viena şi 
Berlinul că o atitudine ostilă şi puţin cordială a acestora faţă de Italia ar compromite 
grav Tripla Alianţă.  

În aceste condiţii, Rusia era decisă, folosindu-se de conflict, să obţină 
deschiderea Strâmtorilor pentru flota sa maritimă, dar s-a izbit nu numai de 
împotrivirea Germaniei, ci şi a aliaţilor săi, Franţa şi Anglia. Situaţia s-a complicat prin 
activizarea politicii statelor balcanice, care după 1908 înregistrase accente noi. 
Constrânsă să accepte anexarea Bosniei şi Herţegovinei, Serbia dorea realizarea unei 
alianţe a statelor bacanice, care să reprezinte o adevărată barieră în calea unui potenţial 
avans al Austro-Ungariei spre sud. În acest scop, guvernul sârb începuse negocierile cu 
cel bulgar încă din primăvara anului 191078. Pe de altă parte, guvernul sârb dorea 
unirea cu Serbia a teritoriilor locuite de conaţionalii din Imperiul Otoman. Bulgaria 
dorea să completeze succesul din 1908, prin alipirea unor teritorii macedonene. În 
sfârşit, Grecia ducea o politică externă mai activă, după ce conducerea guvernului 
fusese preluată de Venizelos, care se remarcase ca lider al mişcării naţionale din Creta. 
Intenţiile celor trei guverne au fost facilitate de desfăşurarea războiului italo-turc 
pentru Tripolitania. Conflictul a slăbit considerabil Imperiul Otoman şi a sugerat 
posibilitatea înfrângerii sale de către trupele reunite ale micilor state balcanice. Între 
acestea au început tratativele, favorizate şi de sprijinul primit din partea diplomaţiei 
ruse79.  

În prima fază a tratativelor, Rusia dorea o alianţă a statelor balcanice, din care 
să facă parte şi Imperiul Otoman, în concepţia diplomaţiei ţariste alianţa urmând să 
aibă un caracter antiaustriac. Dar diplomaţia rusă a constatat că nu poate strânge 
laolaltă cele două ţări slave, Bulgaria şi Serbia, decât împotriva Imperiului Otoman, nu 
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alături de acesta, iar Imperiul Otoman nu vroia să intre într-o combinaţie antiaustriacă. 
Guvernului turc i s-a cerut de către Rusia o revizuire a statutului Strâmtorilor, pentru a 
permite trecerea vaselor de război ruse. Cum Marile Puteri nu puteau accepta o 
asemenea modificare, proiectul a fost abandonat şi înlocuit cu acela al unei alianţe a 
statelor creştine din Balcani împotriva Imperiului Otoman. Deosebit de energic au 
acţionat pentru realizarea lui miniştrii ruşi la Sofia şi Belgrad, Nekliudov şi Hartwig, 
care şi-au impus punctul de vedere şi lui Sazonov80. Tratativele dintre Sofia şi Belgrad 
au dus la încheierea tratatului din 29 februarie/13 martie 1912, fiind completat ulterior 
printr-o convenţie militară. Tratatul era îndreptat atât împotriva Imperiului Otoman, 
cele două state propunându-şi ocuparea unor teritorii din Macedonia, cât şi împotriva 
Austro-Ungariei şi României, prevăzându-se efectivele cu care să acţioneze în cazul 
unui atac al Austro-Ungariei împotriva Serbiei sau al României împotriva Bulgariei. În 
paralel, s-au desfăşurat tratativele între Bulgaria şi Grecia, care au dus la încheierea 
tratatului din 16/29 mai 1912, cu un caracter strict antiotoman. Alianţa balcanică, fiind 
realizată cu sprijinul diplomaţiei ruse, era, astfel, un succes al Antantei81. 

Încă înainte însă ca Rusia să-şi fi desăvârşit pregătirea militară şi diplomatică 
şi împotriva voinţei guvernului rus, guvernele aliate din Balcani au provocat un grav 
conflict cu Imperiul Otoman. Era începutul unei noi etape în evoluţia relaţiilor 
internaţionale, cu implicaţii importante asupra politicii Marilor Puteri, grupate în 
alianţe politico-militare opuse, dar şi asupra diplomaţiei româneşti, foarte atentă la 
desfăşurarea evenimentelor, în vederea promovării intereselor statului român.  

 
4. Relaţiile României cu Marile Puteri ale Antantei (1909–1912); 

perspective şi dificultăţi ale unei apropieri politice 

Desfăşurarea „crizei bosniace” demonstrase că Tripla Înţelegere nu era încă 
consolidată, dovedindu-se mai slabă în confruntarea cu alianţa Puterilor Centrale. 
Politica externă a României se dovedise a fi, în acele împrejurări, realistă, 
corespunzătoare intereselor majore ale naţiunii române şi, în acelaşi timp, cu cele ale 
păcii şi stabilităţii în Sud-Estul Europei82. Pentru România, Tripla Înţelegere nu putea 
să constitue încă, la acel moment, o alternativă la sistemul Triplei Alianţe. Cu toate 
acestea, din cauza divergenţelor cu Austro-Ungaria, accentuate prin agresivitatea 
politicii balcanice a acesteia, diplomaţia română s-a situat pe o poziţie proprie, fiind 
preocupată îndeosebi de menţinerea statu-quo-ului şi a raportului de forţe la sud de 
Dunăre. Consolidarea treptată a Antantei în anii următori repunea în alţi termeni 
echilibrul european. Evoluţia relaţiilor internaţionale în anii 1909–1912 impunea 
guvernului român urmărirea atentă a schimbărilor intervenite în raportul de forţe pe 
plan mondial şi o continuă adaptare a politicii sale pe plan extern, în conformitate cu 
obiectivul fundamental al statului român: desăvârşirea unităţii naţional-statale. Acest 
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obiectiv nu putea să fie înfăptuit alături de Austro-Ungaria. Reorientarea politicii 
externe româneşti, în acord cu interesele naţionale, presupunea însă multă prudenţă şi 
cultivarea unor relaţii bune cu statele din cadrul Triplei Înţelegeri.  

Aşa cum s-a apreciat83, în tendinţa generală a României de a se îndepărta de 
Tripla Alianţă şi a se alătura Triplei Înţelegeri, un rol deosebit de important l-au avut 
relaţiile franco-române. Cercurile politice româneşti au căutat să trateze simultan cu 
toţi partenerii Triplei Înţelegeri şi, în acest scop, contau pe bunele oficii ale 
diplomaţilor francezi. Pentru a le asigura, se impunea, în primul rând, ca România să 
caute o cale de apropiere, o modalitate de a stabili relaţii foarte strânse între cele două 
ţări. Totuşi, dincolo de un ataşament sentimental faţă de Franţa din partea multor 
români, nu exista o bază politică puternică pentru relaţii strânse. Guvernele franceze 
succesive făcuseră prea puţin pentru a dobândi sprijinul românesc faţă de sistemul lor 
de alianţe, deoarece în cercurile politice franceze se acreditase ideea că România era 
înfeudată pe plan extern Triplei Alianţe şi că orice efort s-ar depune pentru atragerea ei 
ar fi zadarnic.  

Un impuls semnificativ în vederea unei apropieri politice a României de 
Antanta l-au avut unele vizite şi manifestări culturale. În septembrie 1909 a sosit în 
România o numeroasă delegaţie franceză, care a fost primită cu simpatie de populaţie 
în toate oraşele vizitate84. Aceeaşi primire entuziastă s-a făcut şi membrilor Secţiei din 
Odesa a Societăţii istorice militare ruse, în frunte cu generalul Kaulbars, care a sosit în 
România la scurtă vreme după plecarea francezilor. La solemnităţile organizate în 
cinstea delegaţiei militare ruse a participat şi principele moştenitor Ferdinand, care era 
puternic influenţat de soţia sa, principesa Maria, de origine engleză, şi la care I.I.C. 
Brătianu găsea de multe ori un sprijin în faţa regelui. Semnificaţia momentului a fost 
sesizată de ministrul plenipotenţiar al Germaniei la Bucureşti, Alfred von Kiderlen 
Waechter, care, într-un raport din 30 octombrie 1909, către cancelarul Germaniei, 
Theobald Bethmann Hollweg, relatând conţinutul unei discuţii cu primul ministru I.I.C. 
Brătianu, care se referea în principal la poziţia României în cazul unor modificări 
teritoriale în Balcani, eventualitate în care guvernul român s-ar fi bucurat doar de un 
„sprijin moral” din partea celui german, menţiona următoarele: „Acesta a fost 
totdeauna procedeul politicii ruse de a atrage pe români de partea lor, spunându-le că 
o consolidare reală a României, anume prin integrarea Transilvaniei, nu poate fi 
obţinută decât cu ajutorul Rusiei. Ofiţerii ruşi, care, sub conducerea generalului 
Kaulbar, au fost recent aici, s-au exprimat foarte corect faţă de el, ca ministru de 
externe. I s-a povestit însă de mulţi români de încredere că domnii au afirmat, pentru 
cei care vroiau să-I asculte, că Rusia şi România ar trebui să se bizuie una pe cealaltă 
şi că ar avea un duşman comun – Austro-Ungaria. Că Rusia a comis odată o greşeală, 
când şi-a încorporat Basarabia; ea regretă sincer această greşeală şi de aceea 
doreşte să şi-o repare în unicul mod posibil, ajutând România să dobândească 
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Transilvania (s. n. )”85. Ministrul Rusiei la Bucureşti, Giers, socotea că starea de spirit 
care s-a creat în rândurile opiniei publice din România, în urma acestei vizite, va uşura 
sarcina oamenilor de stat români, care visează la o politică naţională liberă de orice 
obligaţii faţă de Tripla Alianţă. Referindu-se la rolul pe care putea să-l aibă în acest 
sens I.I.C. Brătianu, Giers menţiona: „Fără îndoială, activitatea lui în domeniul 
relaţiilor externe este supusă controlului puternic al regelui (s. n. ), care nu renunţă 
uşor la tradiţii şi care menţine relaţii de rudenie apropiate cu Germania. Dar şi în 
concepţiile regelui, în ultimii ani, se observă o mai mare independenţă faţă de 
influenţele străine. Mă îndoiesc totuşi că în conducerea României regele ar putea să se 
elibereze defintiv de ele”86.  

În anul 1910 a sosit în România şi o misiune militară engleză în frunte cu 
feldmareşalul Roberts, care a fost rugat de regele Carol I să comunice noului rege al 
Angliei, George al V-lea, sincera lui dorinţă de a strânge şi mai mult relaţiile de 
prietenie între aceste două ţări. Ulterior, familia regală română a fost invitată să 
participle la festivităţile de încoronare a suveranului englez. Menţionăm că la 
ceremonia de încoronare a regelui George al V-lea, la care a participat „numărul cel 
mai mare de suverani şi membri ai diferitelor case regale cunoscut până atunci”87, 
privirile au fost atrase, după cum mărturiseşte unul din martorii oculari, Raymond 
Recouly, de frumoasa principesă moştenitoare a României, Maria, care, alături de soţul 
ei, Ferdinand, venise la Londra să reprezinte familia regală română (privirile lui 
George au urmărit-o, în orice caz, insistent)88.  

Nu este lipsit de semnificaţie faptul că principesa Maria a stat şi în atenţia 
diplomaţiei ruse. Ţinând seama de simpatia pentru Antanta a principesei Maria, soţia 
principelui moştenitor Ferdinand, determinată în primul rând de rudenia prinţesei cu 
familia regală britanică şi cu cea rusă, Izvolski reuşise mai de mult să câştige de partea 
sa pe viitoarea regină a României. Se vorbise la un moment dat chiar de o posibilă 
căsătorie a Elisabetei, fiica mai vârstnică a perechii princiare româneşti, cu marele duce 
Kiril Petrovici, proiect iniţiat de Izvolski, dar respins de regele Carol I89.  

Atitudinea de atragere a României a devenit mai intensă după preluarea 
conducerii diplomaţiei ruse de către Serghei Sazonov în 191090. Deşi preocupat iniţial 
de relaţiile ruso-germane, fapt care nu l-a împiedicat însă să se ocupe, de la început, de 
raporturile cu România, Sazonov a stabilit bune relaţii cu ministrul român de la 
Petersburg şi a cerut reprezentanţilor ruşi din diferite capitale europene să întărească 
relaţiile cu colegii lor români91. Totodată, a dat instrucţiuni ministrului său de la 
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Bucureşti să cultive relaţii prieteneşti, dar discrete, cu politicienii influenţi români şi cu 
guvernul român, dar să evite cu înţelepciune iniţiativele publice, întrucât şi-a dat seama 
că majoritatea românilor nu uitaseră evenimentele de la 1877–1878 şi erau tot timpul în 
gardă împotriva „panslavismului”. Strategia rusă, de aceea, consta în a lăsa mai ales pe 
seama francezilor sarcina de a încerca să câştige simpatia românilor92.  

După 1910, alături de considerentele de natură politică şi strategică care 
stăteau în spatele acţiunilor Antantei de detaşare a României de Puterile Centrale şi în 
vederea atragerii acesteia, s-a adăugat şi unul de natură economică: petrolul românesc. 
Marea bogăţie a petrolului, importantă sursă energetică, a mărit în mod incontestabil 
interesul Angliei şi Franţei faţă de România93. În timp ce influenţa engleză continua să 
crească aproape exclusiv în domeniul economic, în acest sens semnificative fiind 
concesiile de terenuri petroliere ale statului român către firme britanice94, Rusia şi 
Franţa au început o adevărată campanie pentru atragerea României.  

Cu mult mai interesat în îndepărtarea României de Tripla Alianţă era guvernul 
din Petersburg, deoarece România continua, ca şi mai înainte, să reprezinte o barieră în 
calea stabilirii unor legături terestre între Rusia şi statele balcanice. De atitudinea în 
viitor a guvernului de la Bucureşti depindea, de asemenea, repartizarea forţelor armate 
ruse pentru cazul în care, potrivit evoluţiei evenimentelor, s-ar fi ajuns la un conflict 
deschis cu monarhia habsburgică. Acţiunea diplomaţiei ţariste în vederea atragerii 
României era, în consecinţă, coordonată şi mult mai insistentă decât cea a celorlalţi doi 
parteneri ai Antantei, dar audienţa crescândă pe care această campanie începuse s-o 
aibă în cercurile politice româneşti se datora, în primul rând, raporturilor existente între 
Petersburg, pe de o parte, şi Paris-Londra, pe de alta95. Reprezentantul francez la 
Bucureşti, Blondel, raporta astfel în iulie 1910 lui Pichon că „Rusia pune totul în 
mişcare pentru a-şi prepara un viitor favorabil în România (s. n. )”96. În acelaşi 
raport, Blondel remarca „apropierea foarte sensibilă care se manifestă între Rusia şi 
România (s.n.)”. Aprecierea era făcută în contextul relatării vizitei efectuate de un grup 
de ofiţeri români în Rusia în cadrul căreia aceştia s-au întreţinut cu ofiţeri ruşi, care, 
pentru a reliefa dorinţa strângerii legăturilor dintre cele două ţări, „au pronunţat 
cuvântul alianţă”. Totodată, ofiţerii ruşi atrăgeau atenţia delegaţiei române că numai o 
alianţă cu Rusia le oferă mijlocul de a sprijini pe românii aflaţi sub oprimarea 
guvernului ungar. De asemenea, era exprimată opinia acestora în conformitate cu care 
„politica personală a regelui Carol” ar putea foarte bine să nu fie urmată, deoarece 
„naţiunea se arată dispusă să o modifice”, iar viitorul rege, aflat sub influenţa prinţesei 

                                                 
92 K. Hitchins, op. cit., p. 168. 
93 Firmele cu participare britanică, anglo-olandeză şi franceză însumau, în anul 1913, 56% din totalul 

capitalului nominal al industriei petroliere din România. Gh. Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, 
op. cit., p. 308. 

94 Vezi Gh. Buzatu, The Place of Oil Problem within the Evolution of Romanian-English Relations (1880-
1929), Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A.D. Xenopol” – Iaşi, 1978, 15, p. 59-64.  

95 Gh. Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 310-311.  
96 D.D.F., 2e série, tome XII, p. 821; vezi şi A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 25, f. 203 bis.  
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Maria, este înclinat către Rusia şi către Anglia97.  
Erau toate acestea semne evidente ale unei îmbunătăţiri a relaţiilor româno-

ruse. Acest fapt avea să aibă implicaţii şi pentru dezvoltarea relaţiilor României cu 
Franţa. Relaţiile rezervate şi reci ale României cu Rusia din perioada anterioară 
constituiseră un obstacol în calea stabilirii unor relaţii strânse franco-române. Din 
momentul în care acest impediment era înlăturat, iar cele două ţări aveau interese 
fundamentale pentru a se apropia, era doar o chestiune de timp şi de conjunctură pentru 
a se exprima şi concretiza deschis relaţii de prietenie franco-române. Continua să se 
manifeste în calea unei apropieri a celor două ţări convingerea pe care o avea Quai 
d’Orsay-ul privitoare la apartenenţa României la sistemul Triplei Alianţe. Această 
orientare a politicii româneşti se dovedise contrară intereselor fundamentale ale Franţei 
în Sud-Estul Europei. Faptul acesta a ieşit în evidenţă în 1910, când a avut loc un 
eveniment care a creat anumite animozităţi între cele două guverne, deşi polemica s-a 
purtat mai mult în presă. Despre ce este vorba? 

În cursul anului 1910, România a fost vizitată de ministrul afacerilor externe 
turc Sakki-paşa, care trecuse şi prin Viena, în acel an desfăşurându-se şi convorbiri 
între miniştrii de război ai celor două state. În acest context, diplomaţia franceză a 
considerat că acestea erau semnele încheierii unei convenţii militare între România şi 
Imperiul Otoman. Interesul guvernului francez faţă de această chestiune provenea din 
teama mărturisită că o alianţă româno-turcă ar putea fi puntea de atragere a Imperiului 
Otoman în sistemul Triplei Alianţe. Guvernul român a dezminţit existenţa acestei 
înţelegeri, fără însă a convinge întru totul diplomaţia franceză. Corespondenţa 
diplomatică franceză legată de relaţiile româno-turce98 reflectă o anumită doză de 
răceală şi neîncredre din partea guvernului francez faţă de România, fapt reflectat de 
altfel şi în presă. Diplomaţia franceză nu a putut confirma existenţa unei înţelegeri 
româno-turce, chestiunea dovedindu-se până la urmă doar o speculaţie jurnalistică. 
Totuşi ea a avut o anumită semnificaţie pentru România, deşi a marcat o anumită 
animozitate în relaţiile franco-române. Dezbătută în cercurile politice şi în presa 
europeană, a dat prilejul de a se analiza rolul României din punct de vedere al politicii 
europene. După relatarea lui Blondel, „lumea politică românească constată că 
zgomotul făcut în jurul acestei informaţii senzaţionale a atras atenţia asupra 
României, care obişnuit era tratată drept o cantitate neglijabilă, şi faţă de care, 
dimpotrivă, Marile Puteri vor trebui să ţină seama în viitor”99. Era, fireşte, şi pentru 
diplomaţia franceză necesar de a reconsidera relaţiile cu România. Ministrul francez la 
Bucureşti, Blondel, a acţionat consecvent în acest sens. Rapoartele sale politice către 
ministrul de externe al Franţei informează despre starea de spirit a populaţiei din 
România şi reproduc pasaje întregi din diverse articole apărute în presă, fiind, de mai 
multe ori, însoţite de extrase. În presă se exprima convingerea că lucrurile s-ar schimba 
foarte repede în sensul dorit de Franţa, dacă s-ar arăta mai multă grijă pentru nevoile 
                                                 
97 A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 25, f. 203. 
98 A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 25, f. 171A, 174A, 174B, 174C, 174D, 174E, 174F, 174G, 174H, 175-176. 
99 Apud V. Vesa, op. cit., p. 29.  
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politice şi economice ale statului român100. Deşi, aşa cum s-a remarcat, incidentul 
menţionat nu a constituit un motiv care să determine o înrăutăţire a relaţiilor dintre cele 
două ţări101, guvernul francez s-a dovedit a fi reticent în continuare faţă de România. 
Eforturile sincere ale lui Blondel nu aveau totdeauna rezonanţa scontată la Paris.  

Acţiunea desfăşurată de puterile Antantei în vederea îndepărtării României de 
Tripla Alianţă a fost mult îngreunată de venirea la conducerea ţării în ianuarie 1911 a 
guvernului conservator condus de P.P. Carp. Atât şeful guvernului, cât şi ministrul 
afacerilor externe, Titu Maiorescu, erau partizanii hotărâţi ai alianţei cu Puterile 
Centrale. Reprezentanţii Antantei la Bucureşti îşi dădeau bine seama de starea de 
lucruri care se crease în ţara noastră o dată cu venirea la putere a conservatorilor. La 
2/15 martie 1911, Giers raporta ministrului afacerilor externe al Rusiei, Sazonov, că în 
privinţa atragerii viitoare a României către Rusia „a intervenit o lâncezeală, care cu 
siguranţă se va prelungi atâta timp cât vor sta la conducere Carp şi Maiorescu, ambii 
partizani convinşi ai apropierii României de Tripla Alianţă”102. Aprecierea nu era 
lipsită de temei, din moment ce Titu Maiorescu sintetiza, în aprilie 1911, într-o notă 
marginală făcută pe un raport trimis de la Paris că toate chestiunile referitoare la 
relaţiile dintre Franţa şi Rusia şi politica celor două state „sunt indiferente pentru 
politica românească”103.  

În pofida acestor dificultăţi, activitatea diplomatică a Antantei a continuat, mai 
activă dovedindu-se pe moment cea rusă. S-a căutat, în acest sens, valorificarea unor 
vizite şi anunţarea aceleia a ţarului însuşi. Guvernul român a răspuns primirii cordiale 
făcute delegaţiei militare române în Rusia din anul precedent, în acelaşi mod, în timpul 
vizitei misiunii militare ruse din anul 1911 condusă de generalul Romanenko, misiune 
ce avea ca scop stabilirea unui loc pentru amplasarea unui monument în memoria 
generalului Suvorov. Membrii misiunii militare ruse au fost primiţi cu onoruri militare 
şi li s-au oferit mai multe banchete de către ministrul de război, ministrul Rusiei în 
România şi ofiţerii garnizoanei Bucureşti. S-a convenit asupra amplasării 
monumentului în apropiere de Râmnicu Sărat. Regele i-a primit la Sinaia şi, la sfârşitul 
dejunului, care a reunit ofiţerii ruşi şi cei români însărcinaţi să-i însoţească, a închinat 
„pentru sănătatea împăratului Rusiei şi a amintit luptele urmate în comun, celebrând 
fraternitatea de arme care leagă cele două naţiuni”104. După această recepţie cordială, 
regele a oferit decoraţii fiecărui membru al delegaţiei. Momentul a prilejuit ulterior un 
schimb de telegrame între cei doi suverani, Nicolae al II-lea şi Carol I; primul 
mulţumea pentru „strălucitoarea recepţie oferită membrilor misiunii militare ruse”, 
interpretată ca o „dovadă a fraternităţii de arme a armatelor noastre”, iar al doilea, 
după ce insistase asupra aceleiaşi idei, îl ruga, poate doar din motive protocolare, să 

                                                 
100 Ibidem, p. 29.  
101 Ibidem, p. 30. 
102 Apud I. Gheorghiu, Relaţiile dintre România şi Austro-Ungaria, p. 141.  
103 A.M.A.E., fond 21, Rapoarte politice de la Paris. 1908-1913, vol. 74, f. 205. 
104 A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 25, f. 205A.  



 150 

primească reînnoirea „sentimentelor sale cele mai afectuoase”105.  
Pe aceleaşi coordonate s-au dezvoltat relaţiile româno-ruse şi în perioada 

ulterioară. În august 1911 guvernul de la Petersburg a anunţat o vizită a flotilei ruseşti 
la Constanţa, cu misiunea specială de a-l saluta pe regele Carol I, iar în primăvara 
anului 1912 a fost anunţată o vizită a ţarului Nicolae al II-lea în România, care a avut 
loc însă abia în 1914.  

În pofida unor acţiuni care arătau tendinţa unei îmbunătăţiri a relaţiilor 
româno-ruse, până la războaiele balcanice, declanşate în anul 1912, rezultatele 
înregistrate pe linia promovării unor raporturi politice care să permită o posibilă 
apropiere între cele două state au rămas minime. Explicaţia acestei stări de lucruri 
constă în nemulţumirea produsă în cele mai largi cercuri ale opiniei publice din 
România faţă de politica de deznaţionalizare pe care o ducea guvernul rus asupra 
populaţiei româneşti din Basarabia, ca şi în aroganţa cu care Petersburgul îşi „legitima” 
menţinerea Basarabiei sub ocupaţie rusească. Un fapt petrecut în primăvara anului 
1912 arată cât se poate de elocvent că autorităţile ţariste nici nu concepeau că 
stăpânirea lor în Basarabia era un obstacol puternic în calea apropierii româno-ruse. 
Convinse că menţinerea ocupaţiei lor în Basarabia era un fapt cât se poate de firesc, 
acestea au organizat sărbătorirea împlinirii unui secol de la „unirea” provinciei, în 
cadrul unor mari festivităţi desfăşurate la Chişinău în mai 1912. Cu acel prilej, a fost 
pusă piatra de temelie a unui monument ce urma să fie ridicat în memoria ţarului 
Alexandru I, iar pe basorelieful care ornamenta soclul acestuia era scris cu cinism: 
„Rusia a dat azil Basarabiei”106. Pentru a mai atenua caracterul antiromânesc al 
serbărilor, Curtea imperială a hotărât ca în ziua de 16 mai 1912, când se deschidea şirul 
procesiunilor religioase şi al manifestaţiilor politice, să se comemoreze şi luptele eroice 
ale ostaşilor români şi ruşi căzuţi cu 35 de ani înainte la Plevna, Griviţa şi Rahova în 
războiul din 1877–1878 împotriva Imperiului Otoman. Cu acel prilej, reprezentantul 
guvernului ţarist, Alexei Nicolaevici Haruzin, fost guvernator al Basarabiei, a citit în 
faţa mulţimii adunate la Chişinău Rescriptul imperial, potrivit căruia, în pofida 
adevărului istoric, în 1812 „Basarabia a fost unită” cu Imperiul rus, că prin acest act s-
a realizat mărirea gloriei Imperiului şi că tot prin el „n-au fost numai lăţite limitele 
Imperiului, ci a fost acordată şi naţionalitatea rusă unui număr de creştini ortodocşi”. 
În acelaşi act se arăta, chipurile, că Basarabia „a înflorit paşnic subt puternicul scut al 
Rusiei”, că ea a ajuns „la un grad înalt de prosperitate”, că populaţia ei „s-a unit strâns 
cu viaţa comună a împărăţiei” şi că ea „a arătat totdeauna o fidelitate nedisimulată 
împăraţilor şi patriei”. O delegaţie de „oficialităţi” basarabene a prezentat ţarului 
Nicolae al II-lea la Petersburg omagiile şi expresia devotamentului ei. Cu acel prilej, 
ţarul a comunicat celor din „delegaţie” că pe viitor cele trei judeţe din sudul Basarabiei 
nu se vor mai conduce după legile româneşti, ci „vor intra sub regimul legilor 
ruseşti”107. 
                                                 
105 A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 258, f. 206-207. 
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Serbările răpirii Basarabiei au produs elementului rusesc şi rusificat din 
străvechea provincie românească deplină satisfacţie, iar românilor de pe ambele maluri 
ale Prutului o adâncă îngrijorare. Ele au provocat o reacţie potrivnică mai temperată în 
stânga Prutului şi de-a dreptul furtunoasă în oraşele şi satele României. Acţiuni 
potrivnice serbărilor din Basarabia au organizat în România diferite instituţii, asociaţii 
cu caracter cultural şi partide politice. În cadrul unei impresionante adunări organizate 
la Atheneul Român, de către Liga Culturală, Nicolae Iorga arăta că întreaga ţară 
comemorează „ziua tristă care e pentru sufletele româneşti o zi de fecundă 
reculegere”108. Întreaga mişcare de protest din oraşele şi satele României a fost larg 
popularizată în diferite organe de presă, dintre care unele au apărut încadrate în negru. 
Ziarul „Universul” arăta că Bucureştiul avea în ziua de 18 mai 1912 „înfăţişarea tristă 
a unui doliu naţional”109. Potrivit aprecierii istoricului Ion M. Oprea, autorul unei 
excelente cărţi despre relaţiile româno-ruse, în care prezintă pe larg festivităţile legate 
de comemorarea centenarului răpirii Basarabiei, cu acel prilej, „în virtutea concepţiei 
sale despre putere, Rusia a făcut o sărbătoare din doliul unei naţiuni vecine”110.  

Se înţelege că astfel de acţiuni ale Rusiei nu puteau să servească unei apropieri 
în relaţiile româno-ruse. Însuşi regele Carol I a avut o reacţie de reproş la adresa 
iniţiativei ţarului Nicolae al II-lea şi a gestului provocator al cancelariei de la 
Petersburg, cuvintele sale fiind totodată dovada unui tact diplomatic incontestabil: „Ce 
mai era nevoie de aceste serbări? Noi ne aflăm în relaţii diplomatice dintre cele mai 
bune cu Rusia şi nimenea nu poate să le tulbure. Cine a avut nevoie a întrista prin 
amintiri grele această amiciţie sinceră ce leagă România cu Rusia?”111. 

În fapt relaţiile româno-ruse se aflau într-un stadiu de incertitudine. Tendinţele 
Rusiei de a găsi căi adecvate pentru a pune bazele unei apropieri de România se 
conturează mai bine în ajunul războaielor balcanice. Un rol important în impulsionarea 
acestor relaţii l-a avut noul ambasador al Rusiei la Bucureşti, N. Schebeko, instalat la 
post în august 1912. Un succes imediat era însă imposibil atâta vreme cât cele două ţări 
se găseau în grupări politico-militare adverse. De altfel, şi diplomaţia franceză 
considera că un obstacol greu de trecut în stabilirea unor relaţii mai strânse cu România 
îl constituie legăturile sale cu Puterile Centrale, în pofida progreselor înregistrate în 
acest sens în perioada anterioară.  

În ceea ce priveşte relaţiile româno-franceze, acestea au dobândit un curs nou 
începând din toamna anului 1911, deşi uneori transpare o anumită notă de scepticism 
din partea franceză referitoare la posibilităţile de reorientare a politicii externe a 
României. Într-o notă a Ministerului de Externe al Franţei către ministrul său la 
Bucureşti, din data de 14 septembrie 1911, se menţiona faptul că „nici o orientare 
nouă nu s-a produs în politica românească, care rămâne înfeudată Triplei Alianţe 
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(s.n.)”112. În pofida acestei receptări a politicii româneşti la Paris, se manifestau totuşi 
unele schimbări ale politicii Franţei faţă de România. În aceeaşi notă, se menţiona 
intenţia uzinelor Creusot de a intra în concurenţă cu firma Krupp, în vederea furnizării 
de obuziere României. Se recunoştea, totodată, că, „în afara intereselor franceze 
angajate în societăţile petroliere şi forestiere, Franţa nu are decât o parte foarte 
restrânsă în dezvoltarea economică a Regatului”113.  

Oferta franceză venea pe un fond favorabil de receptare în România. În timpul 
celei de-a doua „crize marocane”, presa din România nu şi-a putut ascunde simpatia 
pentru Franţa. Această atitudine, manifestată nu numai la nivelul opiniei publice, dar şi 
în rândul unor oameni politici, a fost bine privită de diplomaţia franceză. Blondel 
aprecia atitudinea unor personalităţi politice, care au dezaprobat acţiunile Germaniei în 
Maroc în anul 1911114. În aceste condiţii, favorabile unei deschideri din partea ambelor 
state, ministrul de război român a preferat, pentru întâia dată, obuzierele oferite de 
uzinele Creusot, în locul celor ale firmei Krupp, în vederea contractării unei comenzi 
de armament. Prin contractul încheiat cu uzinele Creusot la începutul anului 1912 s-a 
produs o breşă în monopolul deţinut de germani în aprovizionarea României cu 
armament115.  

După încheierea acestui contract, au avut loc o serie de acţiuni care marcau o 
creştere a interesului celor două state în vederea stabilirii unor relaţii cât mai strânse. 
Pe această linie se înscrie vizita în aprilie 1912 a preşedintelui Camerei Deputaţilor din 
Franţa, Paul Deschanel, sosit la Bucureşti „cu o misiune politică discretă”116. Blondel 
relatează pe larg desfăşurarea şi semnificaţia acestei vizite, care, deşi nu a avut un 
caracter oficial, „regele Carol şi membrii guvernului au ţinut să-i marcheze o 
consideraţie particulară”. Regele şi regina l-au primit la Sinaia cu multă amabilitate, 
suveranul român conferindu-i „unul din cele mai înalte ordine”. Blondel remarca faptul 
că „miniştrii şi oamenii politici cei mai influenţi” au fost încântaţi de această vizită, 
exprimându-şi dorinţa de „a se dezvolta din ce în ce mai mult relaţiile amicale, 
economice, financiare şi politice între cele două ţări” (s.n.)117. Vizita lui Paul 
Deschanel a fost urmată la numai o săptămână de cea a primarului Parisului, Félix 
Roussel. Acesta a fost primit cu multă căldură de către oficialităţi, iar de către populaţia 
bucureşteană cu mult entuziasm. Blondel relatează că municipalitatea luase măsuri 
speciale de pavoazare, astfel încât pe drumul de la gară la hotel „majoritatea caselor 
aveau arborate drapelele celor două naţiuni”, iar sosirea sa la Consiliul Municipal din 
Bucureşti a fost aclamată de locuitori cu strigătul „Vive la France!”. Cu acest prilej, 
Consiliul Municipal a luat hotărârea de a se da numele Parisului unei străzi principale 
din capitală, iar în onoarea oaspetelui s-a organizat o seară de gală la Teatrul Naţional. 
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A fost invitat la Palatul Cotroceni la un dejun, iar la Sinaia la o recepţie în cadrul căreia 
i s-a conferit o înaltă decoraţie118.  

Cele două vizite au avut o evidentă semnificaţie politică şi un rol important în 
realizarea unei apropieri între cele două state. Evenimentele au fost prezentate pe larg 
în presă şi au avut un amplu ecou în opinia publică. Constantin Bacalbaşa considera, ca 
şi probabil mulţi alţi români martori oculari, că ambii oameni politici francezi veniseră 
să propage „ideea despărţirii României de alianţa austro-germană”, „preţul acestei 
atitudini” fiind „Ardealul şi Bucovina”119.  

Aşadar, la sfârşitul anului 1911 şi la începutul anului 1912 relaţiile româno-
franceze cunoşteau un mers ascendent în sensul unei apropieri politice, în pofida 
menţinerii vechii orientări a României spre Puterile Centrale. Mai mult de atât, se 
constată o coroborare a acţiunilor diplomatice ale Franţei în România cu cele ale 
Rusiei. Ce anume a determinat această activizare a politicii Franţei faţă de România? 
Fără să avem şi dovezi documentare concludente, în actualul stadiu al cercetării, 
privind coroborarea acţiunilor diplomatice ale Franţei şi Rusiei din această perioadă în 
vederea atragerii României, împărtăşim opinia, bazată pe argumente logice, dar şi pe 
unele puncte de vedere susţinute în istoriografie, în conformitate cu care acest nou curs 
al relaţiilor româno-franceze era determinat de evoluţia relaţiilor franco-ruse, în 
contextul evenimentelor desfăşurate în Sud-Estul Europei, care au prefaţat izbucnirea 
războaielor balcanice.  

După cum am menţionat, Antanta balcanică se realizase cu sprijinul foarte 
activ al diplomaţiei ruse. Deşi informat cu întârziere asupra negocierilor şi a clauzelor 
tratatelor încheiate, ceea ce a provocat anumite animozităţi între Paris şi Petersburg120, 
cabinetul francez va susţine demersurile aliatului său, secondat îndeaproape de cel 
britanic, demersuri menite a ralia Antantei noi forţe, care să fie opuse politicii Puterilor 
Centrale în Balcani121. Datorită aşezării geografice, poziţia României în contextul 
evenimentelor din Balcani prezenta o importanţă deosebită, din acest punct de vedere. 
Politica de treptată detaşare a României de Puterile Centrale şi afirmarea unei politici 
naţionale „independente” puteau constitui premise importante ale unei apropieri a 
României de Antantă.  

Aşa cum am văzut, Antanta balcanică, realizată cu sprijinul diplomaţiei ruse, 
trebuia să aibă iniţial un caracter antiaustriac. Atitudinea statelor balcanice a imprimat 
însă alianţei un caracter antiotoman. Datorită legăturilor Puterilor Centrale cu Imperiul 
Otoman, datele problemei nu se schimbau prea mult, din punctul de vedere al statelor 
din cadrul Triplei Înţelegeri. Aşa cum s-a remarcat122, la începutul secolului al XX-lea 
Franţa părăseşte atitudinea sa tradiţională faţă de Imperiul Otoman. Din ce în ce mai 
mult, la fel ca şi Anglia, renunţă la ideea menţinerii integrităţii imperiului şi chiar a 

                                                 
118 A.N.I.C., Microfilme Franţa, rola 25, f. 191 bis.  
119 C. Bacalbaşa, op. cit., p. 62.  
120 R. Poincaré, Les origines de la guerre, Paris, Plon, 1921, p. 119.  
121 Dumitru Preda, România şi războaiele balcanice, „Magazin istoric”, nr. 7 (316), iulie 1993, p. 13. 
122 V. Vesa, op. cit., p. 32.  
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părţii lui europene. Schimbarea poziţiei sale se datorează alianţei cu Rusia. Pentru 
Franţa, alianţa cu Rusia valora acum mai mult decât interesele sale economice evidente 
în Imperiul Otoman. Ca urmare, politica sa în Balcani va fi în concordanţă cu politica 
Rusiei, deşi interesele celor două ţări nu coincideau întru totul.  

Totuşi Franţa, la fel ca şi Rusia, au căutat să evite izbucnirea unui război între 
statele balcanice şi Imperiul Otoman, temându-se ca acest conflict să nu se transforme 
într-un război general. Acesta totuşi va izbucni, din iniţiativa statelor care alcătuiau 
Antanta balcanică, devenită, potrivit istoricului D. Djordjevic, „o a şaptea putere 
europeană, care era în stare, într-o măsură oarecare, să contracareze Marile Puteri 
europene în Sud-Estul Europei”123.  

Declanşarea războaielor balcanice va deschide un nou capitol în evoluţia 
relaţiilor internaţionale, a căror tensionare se înscrisese deja pe o curbă ascendentă, 
apropiind „deznodământul fatal”124: războiul din 1914. Totodată va marca începutul 
unei noi etape a politicii externe româneşti, în cadrul căreia raporturile României cu 
Marile Puteri în general, cu cele ale Triplei Înţelegeri, în particular, vor fi influenţate 
considerabil de evenimentele grave care se desfăşurau în Sud-Estul Europei.  

 
5. Concluzii 

Evoluţia relaţiilor internaţionale în perioada 1907–1912 demonstrează 
existenţa unui context internaţional total diferit faţă de cel care impusese României 
aderarea la Tripla Alianţă. În lume se crease un nou sistem politico-militar opus Triplei 
Alianţe, fapt care repunea în alţi termeni echilibrul european. Desfăşurarea „crizei 
bosniace” a demonstrat însă că Tripla Înţelegere nu era încă consolidată, dovedindu-se 
mai slabă în confruntarea cu alianţa Puterilor Centrale. Politica externă a României s-a 
dovedit a fi, în acele împrejurări, realistă, corespunzătoare intereselor majore ale 
naţiunii române şi, în acelaşi timp, cu acelea ale asigurării păcii şi stabilităţii în Sud-
Estul Europei. Pentru România, Tripla Înţelegere nu putea să constituie încă, la acel 
moment, o alternativă la sistemul Triplei Alianţe. Cu toate acestea, datorită 
divergenţelor cu Austro-Ungaria, accentuate prin agresivitatea politicii balcanice a 
acesteia, diplomaţia română, fără să modifice strategia de ansamblu a politicii externe, 
strâns legată de cea a Puterilor Centrale, s-a situat pe o poziţie proprie, fiind preocupată 
îndeosebi de menţinerea statu-quo-ului şi a raportului de forţe la sud de Dunăre. În 
plus, divergenţele manifestate între România şi Austro-Ungaria în legătură cu 
problemele balcanice, rămase totuşi în stare latentă, dar care se adăugau celor mai 
vechi, generate de „problema naţională” a românilor din Transilvania, au accentuat 
premisele unei detaşări treptate a României de sistemul Triplei Alianţe.  

Deşi s-a dovedit fragilă în primii ani de existenţă, comparativ cu alianţa 
Puterilor Centrale, Antanta reprezenta în realitate o contrapondere la sistemul Triplei 
Alianţe, iar consolidarea sa în anii următori „crizei bosniace” marca o modificare 

                                                 
123 D. Djordjevic, op. cit., p. 229.  
124 A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe. 1848-1918, Oxford University Press, 1954, p. 451-456.  
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fundamentală a raportului de forţe pe plan mondial, fapt evidenţiat de desfăşurarea 
celei de-a doua „crize marocane”, dar şi de crearea unor fisuri grave ale edificiului 
Triplei Alianţe, prin „defecţiunea” Italiei, care reflecta, de altfel, o tendinţă mai veche a 
diplomaţiei de la Roma.  

În „încercarea forţelor” celor două sisteme politico-militare, care a dat naştere 
crizelor internaţionale ale perioadei analizate, ambele tabere erau interesate în 
atragerea statelor mici şi mijlocii sau a celor care gravitau în orbita politică a 
„blocului” advers. Acestea erau însă tot mai hotărâte să-şi promoveze propriile lor 
obiective naţionale, nefiind pasive la jocul complicat în care erau angrenate interesele 
Marilor Puteri. Este şi cazul României, stat cu o poziţie strategică deosebită în Sud-
Estul Europei, al cărui obiectiv fundamental, de perspectivă, nu putea fi altul decât 
acela al desăvârşirii unităţii naţionale. În noul context internaţional, în care s-a 
înregistrat o activizare a politicii Marilor Puteri în zona sud-estului european, 
guvernele care s-au succedat la conducerea României au urmărit cu multă atenţie 
evoluţia evenimentelor, imprimând politicii externe româneşti atitudini nuanţate, în 
raport cu noile realităţi ale vieţii internaţionale.  

Realizarea obiectivului fundamental, de perspectivă, al întregirii naţionale a 
impus, în noul context internaţional, o anumită deschidere în relaţiile cu Tripla 
Înţelegere. Factorii de decizie de la Bucureşti au analizat oportunităţile noi de politică 
externă a României în raport cu Marile Puteri ale Antantei, după cum şi cancelariile 
diplomatice de la Petersburg, Paris şi Londra au avut în vedere importanţa rolului 
României în zona sud-estului european, în strânsă legătură cu propriile lor interese în 
regiune. Realizările pe linia strângerii legăturilor României cu Antanta au fost foarte 
modeste, deşi nu au lipsit contactele diplomatice, culturale sau între diferite delegaţii 
militare. În lipsa unor contacte la nivel înalt, care să dea un impuls strângerii acestor 
legături, relaţiile politice ale României cu Marile Puteri ale Triplei Înţelegeri nu 
depăşeau stadiul incertitudinilor, fiind preponderente cele economice. România era 
percepută pe plan extern ca un stat care gravitează în orbita politică a Puterilor 
Centrale, iar diplomaţia statelor Triplei Înţelegeri îşi analiza raporturile cu România, în 
contextul mai larg al promovării propriilor interese în Sud-Estul Europei, prin prisma 
legăturilor României cu Tripla Alianţă. Pe de altă parte, în condiţiile în care obiectivul 
întregirii naţionale era unul de perspectivă, România avea interesul prioritar al 
asigurării securităţii naţionale, fapt care, în concepţia diplomaţiei româneşti, nu se 
putea realiza decât prin menţinerea unor strânse legături cu Puterile Centrale. În pofida 
unor tentative de găsire a unor modalităţi adecvate de deschidere în relaţiile româno-
ruse, nu puteau să fie depăşite uşor resentimentele faţă de Rusia, reverberate de altfel 
deosebit de puternic cu prilejul sărbătoririi centenarului răpirii Basarabiei în mai 1912. 
Mai mult de atât, activizarea politicii ruse în Sud-Estul Europei putea să aibă implicaţii 
grave pentru securitatea statului român. Chiar dacă guvernul de la Bucureşti nu avea 
cunoştinţă de tratatele secrete ruso-bulgare din 1902 şi 1909, îndreptate şi împotriva 
României, un instinct sănătos al factorilor de decizie guvernamentali, ca şi al regelui 
Carol I, făcea ca România să dea dovadă de prudenţă, dând o prioritate absolută 
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dezideratului asigurării securităţii statale, ceea ce impunea menţinerea alianţei cu 
Puterile Centrale. În plus, activizarea politicii ruse în Sud-Estul Europei, concomitent 
cu cea a Austro-Ungariei, dar şi afirmarea unor aspiraţii majore ale popoarelor sud-
dunărene făceau ca problemele balcanice să deţină o pondere semnificativă în 
preocupările diplomaţiei româneşti. În această situaţie, prioritare pentru România erau, 
în egală măsură, interesele menţinerii statu-quo-ului şi a raportului de forţe în regiune. 
Deşi disensiunile cu Austro-Ungaria nu au lipsit în această privinţă, întreaga strategie 
de politică externă în problemele balcanice se baza pe legăturile României cu Puterile 
Centrale. Diplomaţia franco-rusă nu a reuşit să exploateze aceste disensiuni care, 
alături de cele legate de „problema naţională” a românilor din Transilvania, puteau 
favoriza o detaşare a României de alianţa cu Austro-Ungaria.  

În acest context, relaţiile politico-diplomatice ale României cu Tripla 
Înţelegere în perioada 1907-1912 nu au depăşit stadiul tatonărilor şi sondării bunelor 
intenţii, în pofida progreselor înregistrate în relaţiile cu fiecare dintre statele care 
alcătuiau Antanta. România a rămas angrenată în sistemul Triplei Alianţe, chiar dacă 
uneori s-a exprimat, în mod nuanţat, de către factorii de decizie guvernamentali, 
opţiunea pentru o „politică naţională independentă” de cea a Marilor Puteri grupate în 
alianţe politico-militare opuse sau s-a arătat o mai mare deschidere pentru relaţiile cu 
Tripla Înţelegere. Disensiunile cu Austro-Ungaria arătau însă o tendinţă de detaşare de 
o alianţă care nu putea să favorizeze realizarea aspiraţiilor naţionale ale românilor. În 
schimb, relaţiile României cu Antanta, deşi într-un stadiu modest de afirmare, se 
manifestau într-un orizont de acţiune care, pentru români, putea favoriza făurirea 
idealului naţional. De altfel, preocupările prioritare ale statului român pe plan extern, 
legate de asigurarea securităţii sau de menţinerea statu-quo-ului şi a raportului de forţe 
în regiunea Sud-Estului Europei erau în strânsă conexiune cu cele de perspectivă 
privind înfăptuirea unităţii naţional-statale. 

 
 
 

Rezumat 
  



 157

 
 

GUVERNAREA AGRARIANO-INTERFRONTISTĂ ÎN BASARABIA 
(REPUBLICA MOLDOVA) 

FEBRUARIE 1994 – MARTIE 1998 
 

Dorin CIMPOEŞU 
 
 
 

Viaţa internă din Republica Moldova, în această perioadă, a cunoscut o 
evoluţie deosebit de interesantă în plan politic. 

Aceasta a debutat cu primele alegeri parlamentare libere din istoria recentă a 
Basarabiei, care au avut loc la 27 februarie 1994. 

În cursa electorală s-au angajat 13 partide şi alianţe electorale din totalul celor 
26 înregistrate, multe dintre ele apărute pe scena politică în anii 1992-1993, precum şi 
20 de candidaţi independenţi1. 

Obiectivele platformelor electorale ale acestora au vizat, în principal, 
stabilitatea Republicii Moldova, strategia reformelor, urgenţa adoptării primei 
Constituţii democratice, soluţionarea problemelor litigioase (transnistreană şi găgăuză), 
lupta contra crimei organizate şi a economiei subterane. O carte folosită intens în lupta 
pentru putere de către forţele politice de stânga şi cele ale rusofonilor (Partidul 
Democrat Agrar din Moldova – P.D.A.M., Partidul Socialist din Moldova – P.S.M. şi 
Mişcarea „Unitate-Edinstvo”), pentru a acumula capital electoral, a fost cea a 
moldovenismului primitiv şi agresiv. Escaladarea acestuia a dus la creşterea deosebită 
a sentimentelor românofobe2 şi la o deteriorare gravă a relaţiilor Republicii Moldova 
cu România. 

Alegerile au adus la primul Parlament al Republicii Moldova, ales în mod 
democratic, patru formaţiuni politice şi alianţe electorale, care au reuşit să depăşească 
pragul electoral de 4%. Acestea au fost: P.D.A.M. – 43,18% (56 de mandate); P.S.M. 
şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo” – 22% (28 de mandate); Blocul Ţăranilor şi 
Intelectualilor (B. Ţ. I.) – 9,21% (11 mandate) şi Alianţa Frontului Popular Creştin-
Democrat (A. F. P. C. D.) – 7,53% (9 mandate). 

Preluarea puterii de către coaliţia partidelor neocomuniste şi rusofone 
(P.D.A.M. şi P.S.M. – M.U. – E), fără doctrină sau cu doctrine criptocomuniste, a făcut 
ca Republica Moldova să se particularizeze printr-o inconsecvenţă şi chiar prin 

                                                 
1 Sfatul Ţării, anul IV, nr. 7. 12 februarie 1994. 
2 La aceasta a contribuit, într-o foarte mare măsură, Congresul „Casa noastră – Republica Moldova”, din 5 
februarie 1994, patronat de preşedintele M. Snegur, lansarea lucrării pseudoştiinţifice „Moldovenii în istorie”, 
semnată cu pseudonimul P. P. Moldovan, precum şi înfiinţarea aşa-zisei Mişcări patriotice „Pro-Moldova”. 
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rezistenţă în promovarea reformelor economice, precum şi prin temporizarea şi 
încetinirea proceselor democratice. 

Având drept scop principal consolidarea poziţiilor sale la toate nivelurile 
administraţiei de stat, coaliţia politică agrariano-socialistă a luat măsuri radicale de 
„curăţire” a tuturor structurilor centrale şi locale de elementele mişcării de renaştere 
naţională sau de orientare pro-românească. Marginalizarea promotorilor acestei 
mişcări, controlul sever exercitat asupra mijloacelor de informare în masă, suportul 
material precar acordat culturii, învăţământului şi domeniului social sunt aspecte care 
arată faptul că regimul instaurat la 27 februarie 1994 avea un caracter autoritar, 
antinaţional. 

Guvernarea agrariano-interfrontistă a trecut, apoi, la revizuirea integrală a 
realizărilor din perioada de avânt a mişcării de renaştere şi eliberare naţională, 
procedând la: anihilarea legislaţiei privind folosirea limbilor pe teritoriul ţării, 
readucând în prim-plan limba rusă, ca limbă de comunicare interetnică; adoptarea unui 
nou Imn de stat, „Limba noastră”, pe versuri de Alexei Mateevici, în locul lui 
„Deşteaptă-te, române!”; revederea legislaţiei cu privire la victimele regimului totalitar 
comunist de ocupaţie, reabilitând partidul comunist şi ideologia sa nocivă, care a 
reapărut3 pe scena politică; sărbătorirea celei de-a doua ocupaţii sovietice a Basarabiei, 
din 24 august 1944; ratificarea tuturor documentelor de aderare a Republicii Moldova 
la structurile C.S.I. 

În noua sa componenţă, cu o majoritate agrariano-socialistă, care deţinea 84 de 
mandate din totalul de 104, Parlamentul a adoptat, la 29 iulie 1994, noua şi prima 
Constituţie democratică a Republicii Moldova, prin care, urmărindu-se să se dea o 
altă identitate, decât cea românească, Basarabiei, au fost legiferate tezele staliniste false 
despre apartenenţa etnică şi lingvistică a populaţiei majoritare dintre Prut şi Nistru, prin 
statuarea în Legea fundamentală a sintagmelor „limbă moldovenească” şi „popor 
moldovenesc”, contrare adevărului ştiinţific şi istoric. 

În ceea ce priveşte ramurile puterii, majoritatea agrariano-interfrontistă a 
impus în Republica Moldova, prin noua Constituţie, un regim politic 
semiprezidenţial. Instituţia prezidenţială fusese croită pe corpul hibrid al unei Legi 
fundamentale de sorginte totalitară, care a suferit mai multe modificări şi completări de 
natură democratică. Primul preşedinte, Mircea Snegur, ales de Sovietul Suprem al 
R.S.S. Moldova, la 3 septembrie 1990, considerat întemeietorul instituţiei prezidenţiale 
la Est de Prut, a încercat să transforme tânărul stat într-o republică prezidenţială. În 
acest sens, luând exemplul unor şefi de state suverane foste unionale, între care şi Boris 
Elţîn4, a cerut Sovietului Suprem să adopte „Legea privind alegerile preşedintelui 

                                                 
3 La sfârşitul anului 1993, a fost reabilitat, în urma demisiei forţate a echipei proromâneşti de la 
conducerea Parlamentului şi aducerii în fruntea acestuia a lui Petru Lucinschi. Acesta a fost reînregistrat la 
Ministerul Justiţiei, la 8 aprilie 1994, sub denumirea de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
(P.C.R.M.). 
4 Ales preşedinte al Federaţiei Ruse în urma alegerilor din 12 iulie 1991. 
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Republicii Moldova”5 şi să organizeze scrutinul prezidenţial. Potrivit noii legi, şeful 
statului era ales pe baza votului universal şi pe un termen de 5 ani. Grupurile 
parlamentare neocomuniste şi filoruse (agrarieni – foşti preşedinţi de colhozuri şi 
sovhozuri, nomenclaturişti de rangul al doilea şi rusofoni transnistreni şi găgăuzi) au 
sprijinit propunerea lui Mircea Snegur, văzând în acesta o bună posibilitate de întărire a 
propriilor poziţii în detrimentul celor ale forţelor mişcării de renaştere naţională. 
Alegerile au avut loc la 8 decembrie 1991, candidatura lui M. Snegur fiind fără 
alternativă. Acesta a câştigat scrutinul cu 98,18% din voturile valabil exprimate. Astfel 
s-a încheiat procesul de constituire a primei republici prezidenţiale din istoria 
Basarabiei. 

După alegerile parlamentare din 27 februarie 1994, aceiaşi parteneri politici ai 
lui M. Snegur, considerându-l pe acesta vinovat de unele concesii făcute mişcării de 
renaştere naţională în anii 1989–1992 şi dorind să-şi întărească propriile poziţii în stat, 
au decis să restrângă puterile preşedintelui prin noua Constituţie, deposedându-l de o 
mare parte din prerogativele pe care le-a avut anterior şi rezervându-i un rol simbolic. 
Ca urmare, în ultimii doi ani ai mandatului său, regimul semiprezidenţial i-a conferit 
şefului statului un statut marginal în procesul decizional politic, cu atribuţii mai largi în 
domeniile politicii externe şi de reprezentare. 

Noua postură în care a fost pus preşedintele a determinat o deteriorare rapidă a 
raporturilor instituţiei prezidenţiale cu Parlamentul şi Executivul, generând puternice 
confruntări şi rivalităţi, care aveau să domine viaţa politică internă timp de peste doi 
ani.6 

Ca emanaţie a primei Constituţii democratice, a fost înfiinţată, în primăvara 
anului 1995, Curtea Constituţională (C.C.). Abilitată de Legea fundamentală ca 
„unica autoritate de jurisdicţie constituţională” (art. 134, punctul 1), apariţia C.C. a fost 
salutată de opinia publică şi forţele politice din Republica Moldova, precum şi de 
organismele internaţionale specializate, care au văzut în aceasta întărirea statului 
democratic, de drept, creşterea încrederii în supremaţia legii şi ireversibilitatea cursului 
ales de noul stat dintre Prut şi Nistru. 

Structura C.C. (art. 136) include 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 
ani, de către Parlament, Preşedinţie şi Consiliul Suprem al Magistraturii. Preşedintele 
acesteia este ales, prin vot secret, de către judecătorii Curţii. Numărul par de judecători 
a produs confuzie şi suspiciune, iar votul decisiv al preşedintelui a fost interpretat ca un 
lucru nedrept vizavi de independenţa şi egalitatea tuturor judecătorilor Curţii în materie 
procedural-jurisdicţională. 

Independenţa şi imparţialitatea C.C. sunt asigurate prin statutul de 
inamovibilitate al judecătorilor săi pe toată durata mandatului (art. 137). 

Încă de la înfiinţare, au apărut unele aspecte cu implicaţii negative asupra 
activităţii de control constituţional a C.C., care erau reminiscenţe ale unor mentalităţi 

                                                 
5 Legea a fost adoptată la 10 septembrie 1991 şi promulgată la 18 septembrie în acelaşi an. 
6 Până la următoarele alegeri prezidenţiale, care au avut loc la 1 decembrie 1996. 
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învechite, legate de neîncrederea în justiţie, de menţinerea birocraţiei şi tendinţa 
acesteia de a monopoliza luarea deciziilor, de existenţa aşa-zisului stat paternalist şi 
altele. Au fost mai frecvente cazurile de scepticism ale politicienilor faţă de primatul 
autorităţii C.C. în raporturile cu Parlamentul şi dezinteresul majorităţii parlamentare şi, 
uneori, al puterii executive faţă de unele decizii ale acesteia. În ceea ce priveşte 
suspiciunea, aceasta rezulta din faptul că unii politicieni, neacceptând întâietatea 
jurisdicţională a Curţii, continuau să creadă că judecătorii ei puteau fi influenţaţi de 
autorităţile publice care i-au numit.7 

În afara acestor dificultăţi inerente perioadei de construcţie a statului de drept, 
activitatea C.C. a înregistrat un volum apreciabil. Numai în perioada 1995–1996, C.C. 
a examinat 64 de sesizări, dintre care 47 de examinări privind constituţionalitatea unor 
legi, decrete prezidenţiale, hotărâri ale Parlamentului şi ale Guvernului, 7 interpretări 
ale Constituţiei, 2 iniţiative legislative, la care s-au adăugat cele privind Codul funciar, 
confirmarea şi validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale şi altele.8 

Pe plan economico-social, Republica Moldova nu a cunoscut o redresare a 
situaţiei faţă de perioada precedentă. Fenomenele de criză din 1993 s-au adâncit şi mai 
mult, înregistrându-se o reducere şi mai pronunţată a producţiei materiale, însoţită de 
menţinerea unei balanţe de plăţi dezechilibrate, de înrăutăţirea situaţiei pe piaţa muncii 
şi sporirea şomajului, de creşterea continuă a preţurilor, de scăderea accentuată a 
veniturilor reale şi a standardului de viaţă al populaţiei. 

Rezultatele activităţii economice a Guvernului Andrei Sangheli, instalat după 
alegerile din 27 februarie 1994, au fost dezastruoase. Produsul intern brut s-a redus cu 
30% faţă de 1993, ajungându-se la nivelul anului 1969. 

Situaţia din sfera socială era deosebit de gravă: pensia medie abia acoperea 
20% din bugetul minim de consum, iar veniturile reale ale populaţiei s-au micşorat cu 
66%. Această situaţie foarte grea a fost agravată şi mai mult de calamităţile naturale 
din iarna şi vara anului 1994.9 

Programul de reforme, cu toate că a fost completat în cadrul legislativ, a 
cunoscut o evoluţie lentă, determinată de specificul şi mentalităţile locale, precum şi de 
acţiunea guvernanţilor agro-interfrontişti de consolidare a pârghiilor de putere. Mult 
întârziată a fost şi Reforma agrară, care, practic, prin suspendarea unor articole-cheie 
din Codul funciar, a fost blocată în 1994. 

Criza energetică s-a perpetuat, Republica Moldova, dependentă 100% de 
importurile din Rusia, neputând să-şi asigure resursele de energie necesare, deşi 
Parlamentul a ratificat toate documentele de integrare deplină în structurile C.S.I. 
Revelator, în acest sens, a fost faptul că, pentru prima dată, conducerea de la Chişinău 
a apelat la soluţii alternative, importând petrol din Iran şi cărbune din Polonia, în 
vederea acoperirii necesarului de resurse energetice pentru economia naţională şi 
nevoile populaţiei. 
                                                 
7 Pământ şi oameni, anul III, nr. 18(130), 29 aprilie 1995; Plugarul, anul I, nr. 5, 25 noiembrie 1995. 
8 Arena politicii, anul I, nr. 6, decembrie 1996. 
9 Pământ şi oameni, anul II, nr. 46(93), 17 august 1994. 
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Singurele realizări economice au fost menţinerea unei rate scăzute a inflaţiei şi 
stabilitatea monedei naţionale, obţinute cu preţul unor costuri sociale foarte ridicate 
(întârzieri în plata salariilor şi a pensiilor de câte opt luni pe an) şi al creşterii datoriei 
externe. 

 
Conflictul dintre instituţiile puterii 

 
Primii germeni ai unei crize instituţionale au apărut după restrângerea 

atribuţiilor şi împuternicirilor şefului statului de către majoritatea parlamentară 
agrariano-interfrontistă, o dată cu adoptarea noii Constituţii, cât şi, ulterior, prin 
emiterea altor acte normative, care au dus la marginalizarea politică a lui M. Snegur. 

Şeful statului a declanşat lupta politică împotriva adversarilor săi, premierul 
Andrei Sangheli şi preşedintele Parlamentului, Petru Lucinschi, apelând, mai întâi, la 
unul dintre obiectivele mişcării de renaştere naţională, respectiv recunoaşterea 
caracterului românesc al limbii vorbite în stânga Prutului, folosindu-se de greva 
generală10, declanşată, la 18 martie 1995, de cadrele didactice şi studenţii din Chişinău. 
Această manevră a lui M. Snegur, concretizată într-o iniţiativă legislativă proprie de 
revizuire a articolelor 13 şi 118 din Constituţie, a eşuat, având drept urmare o 
activizare a moldovenismului şi o recrudescenţă a campaniei de românofobie în 
Basarabia. 

Lipsa unor rezultate palpabile în utilizarea limbii ca armă de luptă politică cu 
oponenţii săi l-a determinat pe M. Snegur să recurgă la noi forme de acţiune îndreptate 
contra acestora. 

Propunându-şi să slăbească unitatea coaliţiei de guvernământ şi să determine o 
schimbare a raportului de forţe în Parlament, M. Snegur a părăsit rândurile P.D.A.M., 
trăgând după el şi zece deputaţi aparţinând majorităţii parlamentare.11 

Divorţul său politic de partidul de guvernământ, deşi a fost motivat de politica 
hegemonistă, antidemocratică şi de stopare a reformei promovate de P.D.A.M., a avut 
o pronunţată semnificaţie politică, fiind subordonat intereselor electorale ale şefului 
statului. 

Evoluţia ulterioară a evenimentelor a confirmat că preşedintele M. Snegur, 
pierzând sprijinul politic al agrarienilor, a simţit nevoia creării unei forţe politice 
proprii, care să-l susţină în cursa pentru un nou mandat de şef al statului. Ca urmare, pe 
scena politică din Republica Moldova a apărut un nou partid, Partidul Renaşterii şi 
Concilierii din Moldova (P.R.C.M.), al cărui lider era însuşi Mircea Snegur. 

Noua situaţie creată a contribuit într-o mai mare măsură la adâncirea 
disensiunilor dintre instituţiile puterii – Preşedinţie-Guvern-Parlament, conducând la 
transformarea conflictului latent existent între acestea într-o luptă deschisă. 

În acutizarea luptei politice şi a oficializării crizei puterii de la Chişinău, un rol 
deosebit l-a jucat mesajul12 scriitorului Ion Druţă, aflat în solda Moscovei, pe care l-a 
                                                 
10 Ecoul Chişinăului, nr. 26, 5 iulie 1995. 
11 Agenţia Moldpres, 21 iulie 1995. 
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adresat preşedintelui M. Snegur, căruia îi cerea demisia, ca preţ pentru asigurarea 
stabilităţii politice interne şi a păcii sociale. Faptul este cu atât mai important cu cât 
mesajul venea de la un mare romancier român, stabilit la Moscova, ce dezvăluia poziţia 
Rusiei faţă de evoluţia evenimentelor politice interne din Republica Moldova şi 
alegerea făcută de F. Rusă pentru viitoarea conducere politică de la Chişinău, care nu 
era deloc favorabilă lui M. Snegur. 

Acest conflict deschis şi direct între instituţiile puterii, implicit între liderii 
acestora, a monopolizat viaţa politică în următoarea perioadă şi a cunoscut noi forme 
de manifestare mai complexe şi amplificate13, pe măsura apropierii datei alegerilor 
prezidenţiale şi a startului în cursa electorală pentru un nou mandat de şef al statului. 

 
Primele alegeri prezidenţiale democratice 
 
Alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie 1996, primele desfăşurate într-un 

cadru legislativ democratic, cu toate imperfecţiunile sale, şi într-un sistem politic 
pluripartitist, au avut loc pe fondul unor dispute politice înverşunate între ramurile de 
vârf ale puterii.14 

Campania electorală a consemnat dezvoltarea a trei curente. Primul a fost cel 
de unitate a partidelor de dreapta, în vederea formării unei largi mişcări şi a susţinerii 
unui candidat unic, în persoana preşedintelui în exerciţiu, M. Snegur. Iniţial, acesta a 
fost sprijinit de P.R.C.M., al cărui lider era, fiind apoi susţinut de o largă coaliţie 
electorală, cunoscută sub numele de Mişcarea Civică „Pro-Snegur”, formată din 18 
partide politice, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale. Bazele acestei mişcări au 
fost puse de Frontul Popular Creştin Democrat (F.P.C.D.), care, la 22 iulie 1996, a 
încheiat un „Acord de parteneriat politic” cu Alianţa Forţelor Democratice (A.F.D.), în 
care intrau marea majoritate a partidelor de dreapta şi de centru-dreapta, exceptând 
Partidul Forţelor Democratice (P.F.D.), condus de Valeriu Matei. 

Al doilea curent, al forţelor de stânga şi extrema stângă, a fost marcat de o 
fragmentare a stângii radicale, datorită jocurilor de culise interne, precum şi apariţiei 
mai multor candidaţi concurenţi: Petru Lucinschi, preşedintele Parlamentului; Andrei 
Sangheli, prim-ministru; şi Vladimir Voronin, prim-secretar al Partidului Comuniştilor 
(P.C.R.M.). 

Al treilea trend a fost cel al inflaţiei de candidaţi independenţi, proveniţi atât de 
pe partea stângă, cât şi de pe partea dreaptă a eşichierului politic, reprezentând o tactică 
a staff-ului lui Petru Lucinschi, menită a atomiza electoratul, în scopul diminuării 
şanselor principalului său contracandidat, M. Snegur. 

                                                                                                                                  
12 Plugarul, anul I, nr. 8, 23 decembrie 1995. 
13 Pentru mai multe detalii vezi Marian, Enache, Dorin, Cimpoeşu, Misiune diplomatică în Republica 
Moldova, 1993-1997, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 103-111. 
14 Ibidem, p. 112-115. 
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Comisia Electorală Centrală a înregistrat nouă candidaţi15 pentru postul de 
preşedinte, însă lupta strânsă s-a dat între deţinătorii celor trei funcţii de stat: Mircea 
Snegur, preşedinte; Petru Lucinschi, preşedintele Parlamentului; Andrei Sangheli, 
prim-ministru. 

Discursurile electorale ale celor trei candidaţi principali s-au axat, îndeosebi, 
pe atuurile şi dezavantajele pe care le aveau fiecare dintre ei.  

În demersul său electoral, Mircea Snegur a adoptat elemente din platformele 
noilor săi aliaţi: dezastrul economic produs de guvernarea agrariano-socialistă, de care 
se delimitase în 1995, corupţia Cabinetului Sangheli, tonul anticomunist, apărarea 
valorilor naţionale (limbă, Biserică etc.). Snegur nu a reuşit să devină destul de credibil 
în proaspăta sa poziţie de lider al dreptei, fiindu-i contestată această nouă calitate, atât 
de partenerii săi politici, cât şi de adversari. Aceştia din urmă au exploatat duplicitatea 
sa politică (alianţa cu F.P.C.D.-n.n.), „răspunderea” pentru declanşarea conflictului 
armat din 1992 cu Transnistria, organizarea Congresului „Casa noastră – Republica 
Moldova” şi declaraţiile privind intenţia de a introduce regimul prezidenţial în 
Republica Moldova. 

Petru Lucinschi a exploatat foarte inteligent relaţiile sale importante cu unele 
personalităţi importante de la Moscova16, printre care premierul Viktor Cernomîrdin, 
preşedintele Dumei de Stat, Ghenadi Selezniov, preşedintele Consiliului Federaţiei, 
Egor Stroev şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, obţinând avantaje 
semnificative. Mesajul electoral al lui Lucinschi a avut o pronunţată orientare social-
democrată, bazată pe opţiunea reformatoare, realizarea consensului civic şi interetnic, 
stoparea declinului economic, reglementarea conflictului transnistrean. Cu toate 
acestea, lui Petru Lucinschi i s-a reproşat trecutul său politic, punându-i-se eticheta de 
„om al Moscovei”, ceea ce nu putea fi negat. 

Participarea primului-ministru Andrei Sangheli în cursa electorală a fost, în 
primul rând, o chestiune de ambiţie personală, acesta neavând disponibilităţile unui 
competitor versat în politică. Apoi, aceasta a fost motivată de siguranţa pe care i-a dat-
o sprijinul coaliţiei agrariano-interfrontiste. Discursul său electoral, susţinut în cadrul 
numeroaselor „vizite de lucru” efectuate în teritoriu, a fost structurat pe întreg arsenalul 
de elemente ale propagandei moldovenismului: combaterea unionismului, orientarea 
fermă spre Rusia, recunoaşterea realităţilor existente în stânga Nistrului, legalizarea 
statutului limbii ruse ca limbă oficială în Republica Moldova, bararea drumului 
politicilor naţionalist-extremiste (trimitere la F.P.C.D.), poziţia declarată 
antiromânească şi altele. 

Protagoniştii alegerilor, Mircea Snegur şi Petru Lucinschi, au obţinut 38,75% 
şi, respectiv, 27,66% din voturile valabil exprimate. Rezultatele primului tur al 
alegerilor au produs şi unele surprize, între care scoaterea din cursă a primului-

                                                 
15 Arena politicii, anul I, nr. 5, noiembrie 1996. 
16 Ibidem, nr. 4, octombrie 1996. 
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ministru, A, Sangheli, care a obţinut doar 9,5% din voturi şi ascensiunea semnificativă 
a liderului comunist, Vladimir Voronin, cu 10,2%. 

Primul tur a confirmat tactica electorală reuşită a lui P. Lucinschi. Pentru 
acesta, turul al doilea şi câştigarea alegerilor s-au dovedit o simplă formalitate, 
deoarece a beneficiat de voturile tuturor contracandidaţilor lui M. Snegur din primul 
tur. Desfăşurat, la 1 decembrie 1996, turul al doilea a fost câştigat de P. Lucinschi cu 
54,02% din voturile exprimate, devenind cel de-al doilea preşedinte al Republicii 
Moldova. 

 
Guvernarea agrariano-interfrontistă în primul an al mandatului lui Petru 

Lucinschi 
 
În conformitate cu înţelegerea convenită între Andrei Sangheli şi Petru 

Lucinschi, înaintea alegerilor prezidenţiale, premierul şi-a prezentat demisia după 
câştigarea scrutinului de către fostul preşedinte al Parlamentului. 

În postul de prim-ministru rămas vacant, preşedintele nou ales l-a numit, a 
doua zi după învestitura sa, respectiv la 16 ianuarie 1997, pe Ion Ciubuc, fost şef al 
Curţii de Conturi. 

Consultările pentru formarea Guvernului Ciubuc s-au dovedit a fi deosebit de 
dificile17, deoarece coaliţia agrariano-interfrontistă, deşi era slăbită în urma 
numeroaselor sciziuni interne, a făcut eforturi disperate pentru a-şi menţine poziţiile 
importante în structurile puterii. Pe de altă parte, lipsa unui sprijin parlamentar l-a 
determinat pe premierul desemnat să accepte ca aproximativ 70% dintre miniştrii 
guvernului Sangheli să fie reconfirmaţi în funcţii. În „noua” componenţă a Cabinetului, 
Petru Lucinschi a reuşit să impună câţiva dintre oamenii săi de încredere: Nicolae 
Cernomaz, ministru de stat, Ghenadie Ciobanu, ministrul culturii, Mihai Magdei, 
ministrul sănătăţii, Valeriu Pasat, ministrul apărării şi Tudor Botnaru, ministrul 
securităţii naţionale, toţi de orientare pro-rusă. 

La 24 ianuarie 1997, Guvernul Ciubuc şi Programul său de activitate au primit 
votul de încredere al unui număr de 74 de deputaţi din totalul de 104. Programul de 
guvernare avea la bază, în principal, obiectivele din platforma electorală a lui Petru 
Lucinschi: lichidarea marilor restanţe la plata salariilor şi a pensiilor, perfecţionarea 
mecanismului de asigurări şi protecţia socială a populaţiei, optimizarea cheltuielilor 
bugetare, efectuarea reformei în domeniul social etc. În alocuţiunea şefului statului la 
ceremonia de depunere a jurământului de către membrii noului Guvern, acesta sublinia 
că „sarcina de bază a Programului va fi accelerarea reformelor”, iar „scopul final (...) 
crearea economiei de piaţă autentice social-orientate şi asigurarea bunăstării 
poporului”.18 

Cabinetul Ion Ciubuc a fost unul de sacrificiu, având în vedere timpul scurt 
până la alegerile parlamentare din martie 1998. În plus, acesta trebuia să-şi desfăşoare 
                                                 
17 Arena politicii, anul II, ianuarie 1997. 
18 Ecoul Chişinăului, nr. 4 (103), 24 ianuarie 1997. 
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activitatea în climatul deosebit de tensionat dintre majoritatea parlamentară şi 
preşedinte, prima obstrucţionând adoptarea unor proiecte de lege vitale, cum ar fi 
demonopolizarea şi privatizarea sistemului energetic, preţul normativ al pământului, 
reforma administrativ-teritorială şi altele. 

Disputa dintre Parlament şi preşedinte a continuat pe tot parcursul anului 1997. 
Majoritatea agrariano-interfrontistă a reuşit, după pierderea postului de prim-ministru, 
să obţină adjudecarea poziţiei de şef al Legislativului, prin alegerea lui Dumitru 
Moţpan în funcţia de preşedinte, la 5 martie 1997. Mergând pe aceeaşi linie, deputaţii 
agrarieni şi interfrontişti l-au înlăturat din postul de vicepreşedinte al Parlamentului şi 
pe pro-rusul Dumitru Diacov, susţinut de şeful statului.19 

Vara anului 1997 a fost foarte fierbinte, deoarece partidele, mişcările social-
politice şi alte forţe au început pregătirile pentru viitoarele alegeri parlamentare. 
Începând din toamnă, s-a intrat în febra alegerilor. Primul care a luat iniţiativa de 
apropiere a momentului declanşării cursei electorale a fost preşedintele Petru 
Lucinschi, care, la 19 noiembrie 1997, a semnat decretul prin care stabilea data 
alegerilor parlamentare pentru 22 martie 1998. La 10 decembrie, acesta a promulgat şi 
noul Cod electoral, în conformitate cu care alegerile urmau să fie organizate după 
sistemul proporţional, pe liste de partid.20 

Dintre realizările primului an de guvernare, sub mandatul lui Petru Lucinschi, 
menţionăm: adoptarea Legii cu privire la vânzarea-cumpărarea pământului, sub 
presiunea organismelor financiare internaţionale (F.M.I. şi B.M.), punându-se bazele 
incipiente ale pieţii funciare; realizarea, pentru prima dată, a bugetului la capitolul 
venituri, ceea ce a permis lichidarea în mare parte a restanţelor la salarii şi pensii; 
stagnarea declinului economic şi o creştere modestă de 1,35%; micşorarea deficitului 
bugetar; reducerea ratei inflaţiei până la 11,2%; stabilirea salariului mediu pe economie 
pe anul 1997 la 246 lei moldoveneşti. 

 
Alegerile locale din aprilie 1995 
 
La 16 aprilie 1995, s-au desfăşurat primele alegeri libere locale din scurta 

istorie a Republicii Moldova, reprezentând, după scrutinul parlamentar din februarie 
1994, al doilea pas important pe calea constituirii statului democratic, de drept. 

Alegerile au avut menirea de a consacra pluripartitismul la nivel local şi de a 
redimensiona administraţia publică potrivit principiilor descentralizării şi autonomiei 
locale, prevăzute de prima Constituţie (art. 109) democratică. 

În conformitate cu „Legea cu privire la alegerile locale”, adoptată la 7 
decembrie 1994, scrutinul a avut la bază sistemul de reprezentare proporţională, pe 
listă, la distribuirea mandatelor. 

Alegerile locale au avut o particularitate distinctă, dată de presiunea şi 
interesele P.D.A.M., aflat la guvernare, de a-şi conserva structurile teritoriale 
                                                 
19 Momentul, 29 martie 1997. 
20 Libertatea, nr. 49(98), 31 decembrie 1997. 
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corporative şi de a acapara puterea şi la nivel local. Pachetul de legi privind 
administraţia publică locală, adoptat de Parlament, menţinea o structură administrativă 
învechită, greoaie şi supradimensionată, de tip sovietic, care nu permitea realizarea 
principiului constituţional al autonomiei locale. 

Comisia Electorală Centrală a înregistrat 8 partide politice şi blocuri 
electorale21, în următoarea ordine: 

1. Alianţa Forţelor Democratice (A.F.D.), constituită din formaţiunile social-
politice de orientare democratică de dreapta, pro-româneşti, exceptând 
F.P.C.D., care a boicotat alegerile; 

2. Partidul Comuniştilor (P.C.R.M.); 
3. Partidul Social-Democrat din Moldova (P.S.D.M.); 
4. Blocul electoral al Partidului Socialist din Moldova (P.S.M.) şi al Mişcării 

„Unitate-Edinstvo” (M.U.-E.); 
5. Partidul Renaşterii Economice din Moldova (P.R.E.M.); 
6. Liga Naţională a Tineretului (L.N.T.); 
7. Asociaţia Femeilor din Moldova (A.F.M.); 
8. Partidul Democrat Agrar (P.D.A.M.); 
9. Candidaţi independenţi. 
Scrutinul s-a desfăşurat în două tururi, în unele localităţi alegerile fiind 

repetate. 
Repartizarea mandatelor22, în procente, arăta următoarea configuraţie politică a 

administraţiei publice locale: 
1. P.D.A.M. – 50,95% 
2. A.F.D. – 19,97% 
3. P.C.R.M. – 16,32% 
4. P.S.M. şi M.U.-E. – 6,50% 
5. P.S.D.M. – 3,09% 
6. A.F.M. – 0,71% 
7. P.R.E.M. – 0,16% 
8. L.N.T. – 0,08% 
9. Candidaţi independenţi 2,22% 
Scrutinul local a reliefat faptul că forţele democratice de dreapta, pro-

româneşti, unite într-o alianţă, pot obţine rezultate bune, electoratul acestora fiind mai 
stabil la sate şi mai slab în oraşe. Totodată acestea au arătat că Partidul Comuniştilor a 
revenit în viaţa politică într-o manieră spectaculoasă, care anunţa o continuă ascensiune 
în detrimentul celorlalte partide de stânga, precum şi faptul că, la un an de la preluarea 
puterii, agrarienii se menţineau încă bine şi şi-au consolidat poziţia în teritoriu. 

 
Rezolvarea problemei găgăuze 

 

                                                 
21 Pământ şi oameni, anul III, nr. 18(130), 29 aprilie 1995. 
22 Agenţia Moldpres, 16 mai 1995. 



 167

În problema găgăuză, majoritatea parlamentară agrariano-interfrontistă pro-
rusă a găsit o rezolvare, prin adoptarea, la 23 decembrie 1994, a „Legii privind statutul 
juridic special al Găgăuziei (UTA Găgăuz-Yeri)”23, elaborată în conformitate cu Art. 
111 din prima Constituţie democratică a Republicii Moldova. 

Contrar declaraţiilor repetate ale conducerii politice cu privire la menţinerea şi 
apărarea integrităţii teritoriale a ţării, documentul în cauză, cu putere de lege organică, 
a legiferat constituirea unei autorităţi teritoriale autonome pe baze etnice, cu atribute 
statale, ceea ce contravine standardelor europene în problematica drepturilor 
minorităţilor naţionale. Legalizarea Găgăuziei reprezintă un precedent deosebit de riscant, 
atât pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, văzut şi din perspectiva acordării 
unui statut cel puţin similar şi Transnistriei, cât şi pentru alte state din Europa, inclusiv 
pentru România, care se confruntă cu puternice tendinţe de autonomizare din partea 
minorităţilor, în special a celei maghiare, situate pe teritoriile lor. 

Procesul de organizare a noii entităţi statale autonome s-a desfăşurat în prima 
jumătate a anului 1995. Astfel, la 28 mai 1995, au fost organizate primele alegeri 
legale şi democratice în UTA Găgăuz-Yeri. 

Cei aproximativ 107.000 de cetăţeni cu drept de vot din cele 30 de localităţi ale 
UTA trebuiau să aleagă, pe un termen de 4 ani, bashkan-ul (guvernatorul) regiunii şi pe 
cei 35 de deputaţi ai Adunării Populare, organul legislativ local.24 

Guvernatorul este, din oficiu, membru al Guvernului Republicii Moldova, 
confirmat printr-un decret prezidenţial. Acesta poate fi destituit cu votul a 2/3 din 
numărul deputaţilor aleşi, în cazul nerespectării Constituţiei Republicii Moldova, al 
legii de organizare a UTA, a deciziilor Adunării Populare, precum şi în situaţii în care 
comite o infracţiune gravă. 

Scrutinul electoral a avut două tururi. Pentru funcţia de guvernator au concurat 
4 candidaţi: Ştefan Topal, preşedintele în funcţiune al fostei republici separatiste 
găgăuze, proclamată la 19 august 1990; Mihail Kendighelean, preşedinte în funcţie al 
sovietului suprem al fostei republici separatiste găgăuze; Gheorghe Tabunşcic, fost 
prim-secretar al comitetului raional al P.C.M. şi Dimitri Croitor, preşedinte al 
executivului raional Ciadîr-Lunga. 

Platformele electorale ale celor 4 candidaţi au fost aproape identice, axându-se, 
în principal, pe: „autodeterminarea etnică a găgăuzilor în cazul schimbării statutului 
Republicii Moldova” (trimitere la o eventuală unire cu România – n.n.), menţinerea 
colhozurilor şi conservarea „sectorului de stat” în economie. 

În realitate, lupta electorală s-a limitat la eliminarea din viaţa politică a regiunii 
a celor doi lideri separatişti radicali, Ştefan Topal şi Mihail Kendighelean, care au 
stimulat conflictul dintre Comrat şi Chişinău ani la rând în coordonare cu Tiraspolul şi 
Moscova, creând numeroase dificultăţi autorităţilor Republicii Moldova. 

                                                 
23 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul I, nr. 5, decembrie 1994. 
24 Agenţia Moldpres, 21 mai 1995. 
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Gheorghe Tabunşcic, sprijinit de P.D.A.M., a reuşit să-l învingă, în turul al 
doilea, pe Mihail Kendighelean, niciunul dintre exponenţii fostului regim separatist 
nereuşind să intre în noile organe reprezentative ale autonomiei găgăuze. 

Locurile pentru Adunarea Populară au fost împărţite între următoarele 
formaţiuni politice: Partidul găgăuz „Vatan” – 11 mandate; P.C.R.M. – 8 mandate; 
P.D.A.M. – 4 mandate; diferite colective de muncă – 7 mandate; candidaţi 
independenţi – 5 mandate. 

Alegerile au pus capăt unei perioade de 5 ani de confruntări politice şi 
instabilitate, populaţia găgăuză şi noua clasă politică a autonomiei fiind mulţumite de 
generosul statut juridic special care li s-a oferit de guvernarea agrariano-interfrontistă 
pro-rusă. 

 
Problema Transnistriei 

 
În procesul de reglementare politică a conflictului dintre Republica Moldova şi 

Transnistria, în perioada guvernării agrariano-interfrontiste, s-au înregistrat progrese 
modeste. Acestea au constat în primul rând, în semnarea, la Tiraspol, la 28 aprilie 
1994, a unei Declaraţii comune25, în care ambele părţi îşi exprimau dorinţa de 
rezolvare a problemei în cadrul unui stat integru din punct de vedere teritorial. Al 
doilea moment l-a constituit formarea grupurilor de experţi ai Chişinăului şi 
Tiraspolului şi începerea negocierilor în vederea elaborării unui statut juridic special 
pentru Transnistria.26 

O importanţă deosebită pentru crearea condiţiilor necesare rezolvării pe cale 
politică a diferendului a avut-o încheierea tratativelor privind statutul juridic, termenele 
şi modalităţile de retragere a Armatei a 14-a ruse, care s-au finalizat prin semnarea, la 
21 octombrie 1994, a Acordului moldo-rus. În legătură cu acesta, s-a înregistrat tactica 
Moscovei de tergiversare à la long a ratificării documentului respectiv de către Duma 
de Stat rusă, ceea ce a împiedicat intrarea acestuia în vigoare şi trecerea efectivă la 
organizarea măsurilor de retragere a armatei F. Ruse, staţionată ilegal pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

În cadrul aceleiaşi tactici a Moscovei, s-a constatat că punerea în aplicare a 
prevederilor Acordului era condiţionată de acordarea unui statut juridic special 
Transnistriei. Această capcană diplomatică în care a căzut Republica Moldova permite 
Moscovei să realizeze unele jocuri politice cu concursul Tiraspolului, menite să amâne 
sine die adoptarea statutului juridic revendicat de către separatiştii transnistreni şi, 
implicit, a retragerii Armatei a 14-a, ceea ce se întâmplă de aproape 15 ani. 

Deşi condiţiile create în 1994 deschideau o perspectivă promiţătoare, evoluţia 
evenimentelor din anul 1995 a arătat că entuziasmul şi aprecierile iniţiale ale liderilor 
de la Chişinău au fost în totalitate rupte de realitatea politică şi geostrategică din zonă. 
Rusia nu a urmărit decât să complice şi mai mult lucrurile şi să tergiverseze 
                                                 
25 Agenţia Moldpres, 28 aprilie 1994. 
26 AMAE, Problema 210/1997 R. Moldova, dosar Situaţia din Transnistria, f. 1-87. 
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reglementarea problemei transnistrene. În faţa presiunii externe, exercitată de OSCE şi 
SUA, Moscova a acceptat doar retragerea Comandamentului Armatei a 14-a şi 
schimbarea denumirii acesteia în Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR). La rândul 
său, Tiraspolul, monitorizat în permanenţă de Moscova, a obstrucţionat negocierile 
privind elaborarea statutului juridic special, emiţând pretenţii maximaliste 
inacceptabile pentru Chişinău. 

În ultimele două luni ale anului 1995, Duma de Stat a luat hotărârea27 de a-i 
recomanda preşedintelui Boris Elţîn să declare în mod oficial (tacit acest lucru era 
subînţeles – n.n.) Transnistria zonă de interes strategic deosebit pentru Rusia, iar 
alegerile pentru aceeaşi Dumă, din 17 decembrie, au fost câştigate de forţele comuniste 
şi naţionalist-şovine, care sprijină regimul de la Tiraspol. 

Pe acest fond, au avut loc, la 24 decembrie 1995, alegerile28 pentru sovietul 
suprem şi referendumul de adoptare a noii „constituţii” a Transnistriei şi de aderare a 
„republicii moldoveneşti nistrene” (r.m.n.) la C.S.I. Noua „lege fundamentală”, 
adoptată cu o largă majoritate, stipulează că r.m.n. este un stat independent şi suveran, 
ceea ce însemna că viitoarele negocieri cu Chişinăul urmau să se poarte de pe picior de 
egalitate, ca între doi parteneri cu aceleaşi drepturi. 

În noua situaţie creată, Republica Moldova se vedea nevoită fie să se 
mulţumească cu o suveranitate limitată asupra întregului său teritoriu, mereu 
condiţionată de Rusia, prin intermediul Tiraspolului, fie să accepte raporturi 
confederative cu Transnistria, ca preţ al păstrării aşa-zisei sale integrităţi teritoriale şi a 
stabilităţii interne. 

Nici anul 1996 nu a adus noutăţi deosebite în avansarea negocierilor vizând 
reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. 

Liderii de la Chişinău şi Tiraspol au avut mai multe întâlniri succesive29, în 
cadrul cărora nu s-au depăşit divergenţele dintre punctele de vedere ale celor două părţi 
referitoare la statutul juridic al Transnistriei. 

Totuşi, acestea s-au materializat în semnarea mai multor acorduri referitoare la 
relaţiile reciproce între sistemele monetare, la cooperarea camerelor de comerţ şi 
industrie, precum şi la repararea podurilor de pe Nistru, distruse în timpul conflictului 
militar din 1992. 

În perioada 6-8 mai 1996, a avut loc cea de-a 11-a rundă de tratative între 
delegaţiile Republicii Moldova şi F. Ruse pe probleme militare, care nu s-a finalizat 
prin convenirea vreunor înţelegeri în materie. 

Cu toate că la reuniunea la nivel înalt a C.S.I., din 16-17 mai 1996, de la 
Moscova, Boris Elţîn a declarat public că se pronunţă pentru independenţa şi 
integritatea teritorială a Republicii Moldova, Duma de Stat a adoptat, la 14 noiembrie 
1996, o hotărâre prin care „Transnistria a fost declarată zonă de interes strategic 

                                                 
27 Plugarul, anul I, nr. 9, 30 decembrie 1995. 
28 Agenţia Moldpres, 29 decembrie 1995. 
29 La 7 februarie, 11 martie, 8 aprilie, 24 aprilie şi 14 mai. 
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deosebit a Rusiei” şi a recomandat preşedintelui rus să nu retragă trupele de pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

În Transnistria, au fost organizate, la 22 decembrie 1996, aşa-zise alegeri 
prezidenţiale, care l-au reconfirmat pe Igor Smirnov30 în calitate de „preşedinte” al 
r.m.n. Autorităţile de la Chişinău au reacţionat formal, declarând că „aceste alegeri nu 
vor avea şi nici nu pot să aibă efecte politice juridice”. 

Cel mai important eveniment al anului 1997 în raporturile dintre Chişinău şi 
Tiraspol a fost semnarea31, la Moscova, la 8 mai, a „Memorandumului privind bazele 
normalizării relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria” şi a „Declaraţiei 
comune a părţilor garante” (Rusia, Ucraina şi OSCE), prin care se recunoştea 
integritatea teritorială a Republicii Moldova. Acceptarea acestui document de către 
Chişinău a devenit posibilă numai după vizita ministrului de externe rus, Evgheni 
Primakov, în Republica Moldova şi completarea textului iniţial al Memorandumului cu 
Articolul 11 care prevede că „Părţile îşi dezvoltă relaţiile în cadrul unui stat comun 
(unic) în frontierele R.S.S. Moldoveneşti din ianuarie 1990”. 

Memorandumul conţine o serie de stipulări care dau posibilitatea Transnistriei 
să se manifeste ca o entitate federativă şi să dispună de dreptul de „participare la 
promovarea politicii externe” şi la „menţiunea contactelor (externe proprii – n.n.) în 
domeniile economic, tehnico-ştiinţific şi cultural”. 

Evenimentul de la 8 mai 1997 a fost privit de toate părţile interesate ca un prim 
pas important în reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. Evoluţiile 
ulterioare, însă, aveau să infirme aceste aşteptări. 

Relaţiile dintre cele două părţi s-au menţinut tensionate şi au cunoscut o 
înrăutăţire continuă, pe măsura apropierii datei alegerilor parlamentare (22 martie 
1998) din Republica Moldova. 

Această situaţie a culminat cu „Declaraţia de recunoaştere a statalităţii 
Transnistriei”, dată publicităţii de liderii separatişti, la 17 februarie 1998. În Declaraţie 
se preciza că Tiraspolul vede construcţia raporturilor cu Chişinăul doar în cadrul unei 
federaţii a două state de sine stătătoare, sens în care este percepută sintagma „stat 
comun” din textul Memorandumului. Noţiunea de „stat comun”, strecurată de abilul 
ministru de externe rus în Art. 11 al documentului respectiv, anunţa, de fapt, viitoarele 
planuri „Primakov” şi „Kozak”, lansate de Moscova, privind federalizarea Republicii 
Moldova. 

 
Instituţionalizarea moldovenismului ca politică de stat 

 
Impunerea moldovenismului ca ideologie de stat a cunoscut mai multe 

perioade şi acest lucru s-a făcut concomitent cu procesul de desprindere a Basarabiei 
de imperiul sovietic şi formarea noului stat Republica Moldova. 

                                                 
30 Acesta se află la al 5-lea mandat, în prezent. 
31 Arena politicii, anul II, nr. 10, iunie 1997. 
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Prima etapă s-a desfăşurat între anii 1989 şi 1994 şi a fost marcată de 
confruntarea permanentă între adepţii ideologiei moldovenismului, reprezentanţi de 
nomenclatura comunistă, educată, formată şi îndoctrinată la şcoala propagandei 
sovietice, şi cei ai românismului, al căror port-drapel a fost mişcarea de renaştere 
naţională, condusă de intelectualitate, cea mai înaltă conştiinţă a societăţii. Aşa-zisele 
elite politice comuniste, văzându-şi ameninţate poziţiile şi speriate de amploarea 
curentului renaşterii, care impunea o identitate reală, naturală şi firească populaţiei 
majoritare şi noii entităţi statale rezultate din implozia imperiului sovietic, au apelat la 
o ideologie falsă, creată în laboratoarele Moscovei, pe care o aveau la îndemână, gata 
pregătită, declanşând o ofensivă puternică împotriva realizărilor naţionale, obţinute şi 
aşa cu jumătate de măsură sub presiunea enormă a mişcării de renaştere naţională. 

Cea de-a doua etapă, încadrată în timp între anii 1994 şi 1998, a coincis cu 
momentul în care forţele agrariano-interfrontiste pro-ruse, care şi-au însuşit această 
ideologie nocivă, au preluat puterea de stat, iar reprezentanţii lor majoritari în noul 
Parlament au început lucrul la elaborarea primei Constituţii democratice a Republicii 
Moldova. 

Ideologii moldovenismului, printre care Antiom Lazarev, Vasile Stati, Valeriu 
Senic şi alţii, ajunşi în Parlament în calitate de deputaţi, au făcut ca dezbaterile în jurul 
tezelor principale ale acestei ideologii (sintagmele „popor moldovenesc” şi „limbă 
moldovenească”) să fie deosebit de dure şi disputate. Cu toate că textul noii Constituţii 
stipulează în Articolul 5(2) că „nicio ideologie nu poate fi instituită ca ideologie 
oficială a statului”, Preambulul acesteia şi Articolul 13(1) fixează şi consacră noţiunile 
definitorii ale moldovenismului („popor moldovenesc” şi „limbă moldovenească”), 
ridicându-l astfel la rangul de politică de stat. 

Importanţa anului 1994 pentru instituţionalizarea moldovenismului ca politică 
de stat este apreciată în mod relevant de politologii Valeriu Moşneaga şi Gheorghe 
Rusnac32. Potrivit lor, „… anul 1994 se caracterizează prin consolidarea pe mai departe 
a poziţiilor statului independent moldovenesc. Prin rezultatul primelor alegeri 
pluripartite democratice, în Parlamentul republicii au fost puse bazele politice de 
întărire a independenţei. Rezultatele sondajului „La sfat cu poporul”33 au pus bazele 
politico-sociologice reale ale statalităţii moldoveneşti. Pentru prima dată în istoria 
poporului moldovenesc, majoritatea absolută a cetăţenilor s-a pronunţat prin vot direct 
„pentru” un stat moldovenesc integral şi independent, a confirmat dorinţa de a trăi în 
pace, înţelegere şi colaborare, atât în „Casa noastră – Republica Moldova, cât şi pe 
întreaga planetă. 

                                                 
32 Aceştia au publicat monografia Republica Moldova. Alegerile parlamentare (1994) şi geografia politică 
a electoratului, Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău, 1997. 
33 Sondajul a fost organizat, la 6 martie 1994, imediat după câştigarea alegerilor de către promotorii 
moldovenismului şi a avut drept scop delimitarea Republicii Moldova de obiectivele fostei mişcări de 
renaştere naţională, precum şi de România. Prin dorinţa celor 94,5% dintre alegători, care au spus „DA” 
independenţei Republicii Moldova, s-a dorit să se dea şi un semnal asigurator Rusiei şi separatiştilor 
transnistreni că nu există niciun pericol ca Basarabia să revină la România. 
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Adaptarea Constituţiei – continuă cei doi politologi – a devenit baza politico-
juridică fără de care este imposibilă construirea temeinică a statului independent 
moldovenesc”. 

Fundamentarea teoretică a ideologiei moldovenismului a continuat şi s-a 
dezvoltat şi după instituţionalizarea politică a acesteia. 

Vechea gardă a istoriografiei sovietice moldoveneşti, coordonată de V. Ţaranov, şi 
care îi mai includea pe V. Andrusceak, P. Boiko. P. Bîrnea, I. Jarkuţki, V. Platon, N. 
Rusev, A. Skvorţova, C. Stratienski, N. Telinov, N. Ciaplîghina şi P. Şornikov, unii dintre 
ei deputaţi pe listele Partidului Comuniştilor şi Mişcării rusofone „Unitate-Edinstvo”, a 
lansat pe piaţă o lucrare34, în limba rusă, apărută sub egida Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, cu avizul Ministerului Învăţământului şi cu sprijinul financiar al 
Guvernului, care a virat din bugetul statului suma de 30.000 de lei moldoveneşti în contul 
Asociaţiei neguvernamentale „Nicolae Milescu Spătaru”, sponsorul unic al cărţii. 
Parcurgerea volumului, structurat în 17 capitole, relevă că materialul faptic, bazat exclusiv 
pe surse ale istoriografiei ruse şi sovietice, relansează tezele cunoscute ale 
moldovenismului şi promovează, totodată, interesele geostrategice ale Rusiei în zonă, fără 
a aduce nimic nou. 

Pe lângă promotorii clasici ai moldovenismului, în această perioadă, au apărut 
şi numeroşi discipoli de aceeaşi factură, grupaţi în jurul Asociaţiei Politologilor, 
Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii de Stat, Academiei de Ştiinţe şi Academiei 
de Studii Economice, cei mai reprezentativi fiind: prof. univ. dr. Gheorghe Rusnac, 
rectorul Universităţii de Stat; conf. univ. dr. Valeriu Moşneaga, şeful Catedrei de 
Politologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice; prof. univ. dr. Alexandru Zavtur, şeful 
Laboratorului „Conflictologia” al Facultăţii de Ştiinţe Politice; Alexei Tulbure, 
deputat, fost şef al Direcţiei Relaţii Externe a Parlamentului; conf. univ. dr. Valentin 
Beniuc, şeful Catedrei de Relaţii Internaţionale a Facultăţii de Ştiinţe Politice; dr. Ala 
Belostecinic, colaborator ştiinţific superior la Institutul de Filozofie, Sociologie şi 
Drept al Academiei de Ştiinţe. 

Aceştia organizau periodic manifestări „ştiinţifice”, cu participare străină, şi 
publicau diverse „studii” şi „lucrări” pe teme privind „tradiţia de statalitate a Republicii 
Moldova”, „identitatea moldovenească” etc., mergând până la ultranaţionalismul 
revizionist moldovenesc, care vizează integritatea teritorială a României, prin lansarea 
tezei iredentiste a „Moldovei Mari”. 

Discipolii gărzii vechi ai istoriografiei sovietice nu aduc nimic nou, original 
sau inedit faţă de înaintaşii lor, ci răspund unei comenzi politice a Moscovei şi a 
rusofonilor din Republica Moldova. 

Instituţionalizarea moldovenismului antiromânesc şi legitimarea acestuia ca 
ideologie de stat a marcat triumful sindromului „naţiunii divizate” în Republica 

                                                 
34 Istoria Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, Tipografia Academiei de 
Ştiinţe, Chişinău, 1997. 
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Moldova şi a creat cadrul juridic necesar manifestării fundamentalismului 
moldovenesc pentru încă o lungă perioadă de timp. 

 
Lecţia de demnitate şi identitate dată de mişcarea studenţească 

 
Nerespectarea adevărului istoric şi ştiinţific privind identitatea românească a 

populaţiei majoritare din Basarabia şi a limbii vorbite de aceasta, prin includerea unor 
neadevăruri în prima Constituţie democratică a Republicii Moldova, sub presiunea unei 
majorităţi parlamentare neocomunist-interfrontiste rusofone cu complicitatea 
conducerii de vârf a tânărului stat, avea să se răzbune şi să aducă prejudicii pentru o 
lungă perioadă de timp echilibrului intern din noua entitate statală, abia constituită, 
precum şi relaţiilor cu România. 

Cea dintâi formă de manifestare a acestor mistificări a venit la scurt timp de la 
nedreptatea comisă de politicieni şi a fost produsul celei mai avansate conştiinţe a 
populaţiei majoritare, respectiv studenţimea, tânăra generaţie, neviciată de mentalităţile 
regimului totalitar comunist de ocupaţie. 

La nici opt luni de la adoptarea noii Constituţii, a fost consemnată declanşarea 
primei şi celei mai ample mişcări a demnităţii naţionale în Basarabia, de după istoricele 
mari adunări naţionale din anii 1989–1990. 

Momentul l-a constituit emiterea, la 16 martie 1995, de către rectorul 
Universităţii de Stat din Chişinău, Gheorghe Rusnac, a ordinului de înlocuire a cursului 
de „Istoria Românilor” cu cel de „Istoria Moldovei” şi de schimbare a denumirii 
„Catedrei de Limba Română” în cea de „Catedra de Limbă Moldovenească”, în ciuda 
hotărârii35 din 22 ianuarie 1995, adoptată în cadrul aceleiaşi universităţi, care declarase 
Articolul 13 din Constituţie antiştiinţific. 

În semn de protest faţă de ordinul rectorului, care anticipa, de fapt, intenţia de 
adoptare a unei decizii politice la nivelul Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului, 
studenţii şi profesorii facultăţilor de istorie şi filologie au organizat, la 19 martie 1995, 
un miting în faţa Universităţii de Stat din Chişinău. A doua zi, mitingul şi-a mutat locul 
în Piaţa Marii Adunări Naţionale, un spaţiu cu rezonanţă istorică pentru începuturile 
mişcării de renaştere naţională a românilor din Basarabia, încercându-se să se asigure 
astfel o continuitate cu valoare de simbol între aceasta şi prima manifestare de apărare 
a identităţii româneşti şi a demnităţii, ştirbită de o prevedere constituţională contrară 
adevărului istoric şi ştiinţific. 

Desfăşurat sub sloganul „Cu noi sunt adevărul istoric şi bunul Dumnezeu!”, 
mitingul a întrunit între 3.000 şi 4.000 de participanţi, în marea lor majoritate studenţi, 
liceeni şi profesori de la Universitatea de Stat, Universitatea Pedagogică „Ion 
Creangă”, Universitatea Tehnică, Academia de Studii Economice, Liceul româno-
englez „Mircea Eliade” şi de la Liceul româno-francez „Gheorghe Asachi”. 

                                                 
35 Libertatea, nr. 3(5), 25 ianuarie 1995. 
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Revendicările protestatorilor priveau anularea ordinului rectorului Gh. Rusnac, 
păstrarea sintagmelor „limba română” şi „literatura română”, menţinerea cursului de 
„Istoria Românilor”, asigurarea autonomiei instituţiilor de învăţământ superior şi altele. 

Pe fondul unei pauperizări acute a populaţiei, revendicările studenţilor au 
îmbrăcat şi un caracter social-economic, manifestanţii cerând achitarea restanţelor la 
burse, majorarea salariilor profesorilor şi restabilirea unor înlesniri pentru studenţi în 
ceea ce priveşte transportul în comun. 

Concomitent cu derularea manifestaţiilor s-a format şi Comitetul de grevă, ca 
structură de reprezentare a protestatarilor în raporturile cu oficialităţile, avându-l ca 
preşedinte pe Anatol Petrencu, conferenţiar universitar doctor în istorie. Imediat, acesta 
a început negocierile cu Comisia guvernamentală pentru conciliere, condusă de 
Grigore Ojog, prim viceprim-ministru. 

Reacţia autorităţilor a fost promptă şi a urmărit să-i descurajeze pe 
manifestanţi. Reprezentanţii acestora (G. Ojog. P. Găugaş, ministrul învăţământului, 
rectorul Gh. Rusnac şi V. Veveriţă, secretara Primăriei Municipiului Chişinău) au 
apărut la Televiziunea Naţională, exprimându-şi dezacordul faţă de greva studenţilor, 
afirmând totodată că aceştia „sunt provocaţi de anumite forţe politice”, care „implică 
copiii în politică”. De asemenea, au ameninţat că iniţiatorii manifestărilor „vor fi traşi 
la răspundere”, fiind exmatriculaţi sau daţi afară din serviciu. 

La 21 martie, negocierile au fost blocate de refuzul Comisiei guvernamentale 
de a lua în discuţie cererea de anulare a deciziei de suspendare a cursului de „Istoria 
Românilor” în instituţiile de învăţământ superior. 

O dată cu blocarea negocierilor, Comitetul de grevă a lansat un apel către 
studenţii, profesorii şi elevii din Republica Moldova, cerându-le să susţină 
revendicările manifestaţiilor şi să se alăture acţiunilor de protest. Pentru a lărgi 
mişcarea şi a obţine şi sprijinul altor categorii sociale, lista de revendicări a fost 
completată cu altele, de ordin economic şi de interes general: ameliorarea condiţiilor de 
trai ale cetăţenilor; achitarea marilor restanţe la salarii şi pensii; indexarea depunerilor 
băneşti ale populaţiei; împroprietărirea cu pământ a ţăranilor. 

Greva a continuat şi în zilele următoare. În faţa celor prezenţi au luat cuvântul 
Anatol Petrencu, preşedintele Comitetului de grevă, Ion Melniciuc, conf. univ. dr. la 
Catedra de Limba Română a Universităţii de Stat, Gheorghe Paladi, conf. univ. dr. la 
Catedra de „Istoria Românilor”, Timotei Melnic, şeful Catedrei de Literatura Româna a 
Universităţii de Stat, Oleg Cernei, preşedintele Ligii studenţilor din Republica 
Moldova, profesori, studenţi, alte persoane. 

Pe 22 martie, manifestărilor pentru adevăr şi demnitate ale studenţilor şi 
cadrelor didactice li s-au alăturat şi unii deputaţi ai opoziţiei parlamentare, printre care 
Iurie Roşca, Sergiu Mocanu, Valeriu Matei, Vasile Nedelciuc, Nicolae Dabija, Mihai 
Ghimpu şi alţii. Acestora li s-au adăugat reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor şi ai unor 
organizaţii obşteşti. Scriitorul Dumitru Matcovschi a rostit, cu acest prilej, un discurs 
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memorabil în sprijinul apărării identităţii româneşti a populaţiei din Republica 
Moldova, încheind patetic cu următoarele cuvinte36: 

„O mamă avem! 
O Limbă avem! 
O istorie avem! 

O Ţară avem, Una pentru toţi românii: ROMÂNIA!” 
La 25 martie au fost reluate negocierile cu Comisia guvernamentală, fără a se 

înregistra progrese. S-a observat tendinţa oficialităţilor de a tergiversa rezolvarea 
conflictului, în speranţa că manifestanţii vor obosi şi vor renunţa la grevă. 
Reprezentanţii Comitetului de grevă au sesizat această tactică şi au abandonat 
tratativele pentru a doua oară, la 27 martie. 

Între timp, în piaţă se scandau lozinci, dintre care unele aminteau zilele 
fierbinţi ale Revoluţiei Române din 1989: „Azi în Capitală – mâine-n toată ţara!”, 
„Poporul e cu noi!”, „Trăiască şi-nflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească!”, 
„Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câştiga libertatea noastră!”, 
„Istoria şi limba lăsaţi-ni-le în pace!”... 

Ameninţările, presiunile şi intimidările autorităţilor asupra liderilor mişcării au 
continuat. Rectorii rusofoni ai unor universităţi îşi însuşiseră limbajul oficialităţilor, 
trecând chiar la unele măsuri de represiune, cum a fost suspendarea acordării burselor 
la Universitatea din Tiraspol, dislocată la Chişinău. Mai mult chiar, lui Oleg Cernei, 
unul dintre organizatorii grevei studenţilor, i s-a întocmit dosar penal. 

Teama ca influenţa mişcărilor studenţeşti să nu se extindă şi să cuprindă şi 
celelalte categorii sociale nemulţumite a făcut ca greva să nu fie mediatizată pe postul 
naţional de televiziune, impactul presei scrise la populaţie fiind oricum redus din cauza 
sărăciei. Timpii de antenă obţinuţi de protestatari de la reprezentanţii Guvernului nu au 
mai fost acordaţi, Comitetul de grevă neavând posibilitatea să informeze corect şi 
obiectiv cetăţenii în legătură cu desfăşurarea manifestaţiilor şi cu revendicările 
înaintate. 

Guvernanţii au continuat să reziste presiunii manifestanţilor. Pentru a 
compromite acţiunile studenţilor, ei au recurs la diversiuni de inspiraţie comunistă, 
etichetând manifestaţiile, în timpul cărora a fost ars un exemplar al pseudolucrării de 
„Istorie a R.S.S. Moldova”, considerată un simbol al desnaţionalizării populaţiei 
majoritare, drept o „mişcare de fascişti”.37 

Între timp, în piaţă, pe fondul tacticii Guvernului de tergiversare sine die, se 
conturase tot mai mult ideea că numai şeful statului putea veni în întâmpinarea 
revendicărilor greviştilor. Aceasta a devenit şi mai evidentă după ce un compromis 
înaintat de membrii Comitetului de grevă, la 27 martie, prin care se cerea un moratoriu 
pe un termen de unu până la trei ani asupra cursului de „Istoria Românilor”, a fost 
respins de Comisia guvernamentală. 

                                                 
36 Agenţia Moldpres, 22 martie 1995. 
37 Agenţia Moldpres, 26 martie 1995. 
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În febra căutărilor, mişcarea a început să ia o turnură politică. Astfel, printre 
grevişti a început să circule o iniţiativă legislativă de modificare a unor articole din 
Constituţia Republicii Moldova. Proiectul de lege propus Comitetului de grevă avea 
conţinutul următor: 

„Lege cu privire la modificarea unor articole din Constituţia Republicii 
Moldova. 

În textul Constituţiei se introduc următoarele modificări: 
− Art. 1. Preambulul se omite; 
− Art. 2. Alineatul 4 al articolului 12 se expune în următoarea redactare: 

Imnul de stat al Republicii Moldova este «Deşteaptă-te, române!»; 
− Art. 3. Articolul 13 se expune în următoarea redactare: Limba oficială: 1. 

În Republica Moldova, limba oficială este limba română; 2. Modul de 
funcţionare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte prin 
lege organică". 

La 28 martie, în evoluţia mişcării studenţilor a intervenit o schimbare 
importantă, determinată de creşterea numărului de apeluri de aderare venite din partea 
colectivelor de studenţi şi profesori şi a altor categorii sociale din toate părţile 
republicii, precum şi de lărgirea listei de revendicări. Aceasta a constat în 
transformarea Comitetului de grevă în Comitet republican de coordonare a grevei 
generale şi în alegerea în calitate de preşedinte a conf. univ. dr. Anatol Petrencu. Noua 
structură organizatorică a greviştilor şi-a radicalizat activitatea, solicitând preşedintelui 
Mircea Snegur să declanşeze procedura de revizuire a Constituţiei, în scopul asigurării 
stabilităţii sociale şi al instruirii tineretului în spiritul adevărului ştiinţific, indiferent de 
conjunctura politică. În acelaşi timp, Parlamentului i se cerea să adopte, în regim de 
urgenţă, un proiect de lege asemănător celui prezentat mai sus, însă revăzut. Principala 
modificare viza renunţarea la schimbarea alineatului 4 al articolului 12, privind 
revenirea la imnul de stat „Deşteaptă-te, române!”, pentru a înlătura eventualele 
acuzaţii de natură unionistă pe care autorităţile le-ar fi putut invoca împotriva liderilor 
grevei generale. 

În paralel cu aceste evoluţii, în ziua de 28 martie se înregistrează şi prima 
declaraţie oficială a primului-ministru Andrei Sangheli în legătură cu manifestaţiile 
studenţeşti: „Greva, organizată şi bine dirijată din umbră, are un singur scop – 
distrugerea statalităţii Republicii Moldova, iar toate celelalte lozinci, revendicări, 
poartă un caracter de camuflare a scopului primordial. Faptul ignorării Constituţiei ţării 
consemnează un moment de pericol al existenţei Republicii Moldova”.38 

Cu câteva zile mai înainte, mergând pe aceeaşi idee, a unui „amestec extern” în 
orchestrarea mişcării, Vasile Calmoi, ministrul securităţii, declara în plenul 
Parlamentului că „în manifestaţia de protest este implicată şi Ambasada României”.39 

                                                 
38 Agenţia Moldpres, 28 martie 1995. 
39 Ibidem, 26 martie 1995. 
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La 29 martie s-a produs evenimentul mult aşteptat de către grevişti. Trei 
reprezentanţi ai Comitetului republican de coordonare a grevei generale40 au fost 
primiţi de Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova. Întâlnirea cu şeful statului 
s-a încheiat cu satisfacerea primelor revendicări ale greviştilor. Ca urmare, în aceeaşi zi 
au fost emise două decrete prezidenţiale menite să dezamorseze conflictul declanşat la 
19 martie de greva studenţilor şi profesorilor. Primul dintre acestea introducea „un 
moratoriu, pentru perioada consultărilor suplimentare, asupra luării deciziei privind 
proiectul Concepţiei de studiere a istoriei în instituţiile de învăţământ din Republica 
Moldova şi cursul de limbă şi literatură”. Cel de-al doilea prevedea crearea unei 
comisii „pentru examinarea şi soluţionarea revendicărilor de ordin economic, formulate 
de elevi, studenţi şi profesori în cadrul grevei”. 

Victoria obţinută de Comitetul republican de coordonare a grevei generale în 
confruntarea cu autorităţile a fost relativă, întrucât cele două decrete prezidenţiale nu 
rezolvau problemele care au declanşat mişcările studenţeşti, ci doar amânau 
soluţionarea acestora. În sprijinul acestei idei veneau atât declaraţia Guvernului şi 
alocuţiunea primului-ministru Andrei Sangheli în faţa Parlamentului din 29 martie, cât 
şi poziţia grupului parlamentar majoritar agrariano-interfrontist, care tratau fără 
menajamente grevele studenţeşti şi revendicările manifestanţilor. 

Liderii greviştilor au realizat dimensiunea redusă a acestei victorii, precum şi 
faptul că oficialităţile nu doreau să renunţe la ideologia moldovenismului, aplicând 
tactica tergiversării soluţionării revendicărilor, în scopul descurajării şi demoralizării 
participanţilor la mişcarea studenţească şi al reducerii treptate a numărului acestora, 
până la încetarea manifestaţiilor. De aceea, prin votul majorităţii celor prezenţi în Piaţă, 
s-a hotărât continuarea acţiunii, sens în care s-a dat publicităţii o Declaraţie41 a 
Comitetului republican de coordonare a grevei generale. Prin intermediul Declaraţiei se 
adresa, totodată, şi un apel organismelor internaţionale şi naţionale studenţeşti şi de 
tineret, centrelor ştiinţifice din Occident, specializate în domeniul romanisticii şi 
istoriografiei est-europene, UNESCO, mijloacelor de informare în masă din străinătate 
(BBC, Radio Libertatea, Europa Liberă, Vocea Americii, Deutsche Welle, Moscovskie 
Novosti, Radio şi TV Română), precum şi ambasadelor cu sediul în Chişinău, 
solicitând susţinerea revendicărilor greviştilor, reflectarea obiectivă şi amplă a grevei 
generale şi informarea corectă a guvernelor care aveau misiuni diplomatice în 
Republica Moldova în legătură cu cauzele declanşării manifestaţiilor şi cu poziţia 
guvernanţilor faţă de acestea. 

Reacţiile la acest apel au fost modeste. Şi-au exprimat adeziunea faţă de 
grevişti şi de revendicările lor Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei 
Române, Consiliul Director al Bibliotecilor Universitare din Republica Moldova, 
Asociaţia Ziariştilor de Mediu din Republica Moldova şi Institutul de Istorie şi Teorie 
Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
                                                 
40 Anatol Petrencu, Oleg Cernei şi Iuliana Gorea-Costin, directoarea Liceului româno-englez „Mircea 
Eliade”. 
41 Agenţia Moldpres, 31 martie 1995. 
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Greva a continuat până la 15 aprilie 1995. Pe lista de revendicări a fost 
introdusă o nouă cerere, referitoare la eliberarea „grupului Ilaşcu”, întemniţat de 
regimul de la Tiraspol. În urma refuzului Parlamentului de a include pe ordinea de zi a 
dezbaterilor chestiunile privind reexaminarea Preambulului şi a Articolului 13 din 
Constituţie, studenţii au schimbat tactica de desfăşurare a manifestaţiilor, apelând la 
„greva non-stop”, prin instalarea în faţa clădirii Guvernului a patru corturi care, 
ulterior, s-au înmulţit, ajungând la zece. 

Începând cu 11 aprilie, formele de protest s-au diversificat, apelându-se la blocarea 
arterelor principale ale Capitalei şi la pichetarea unor instituţii importante ale statului, 
printre care clădirea Guvernului şi cea a Companiei de stat, „Teleradio-Moldova”. 

Sub presiunea greviştilor, la 14 aprilie, Preşedinţia a transmis o ştire potrivit 
căreia şeful statului prezentase Curţii Constituţionale o sesizare şi un proiect de lege 
privind modificarea Articolului 13 din Constituţie privind limba oficială a Republicii 
Moldova. În acelaşi timp, Mircea Snegur anunţa că vor fi continuate consultările 
iniţiate prin Decretul prezidenţial din 29 martie 1995. 

După aproape o lună de la declanşarea conflictului, constatând instalarea 
oboselii în rândul greviştilor şi a resemnării faţă de eşecul negocierilor cu autorităţile, 
liderii Comitetului republican au luat, prin consens, hotărârea de a suspenda greva, 
până în data de 4 mai. O cauză obiectivă a întreruperii manifestaţilor au constituit-o 
alegerile locale din 16 aprilie 1995, puterea acuzându-i pe grevişti că mişcarea lor 
periclitează desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a scrutinului electoral. 

În perioada de întrerupere, Comitetul republican de coordonare a grevei 
generale şi-a continuat activitatea, asigurând continuitatea mişcării studenţeşti. 

Preşedintele Mircea Snegur şi-a onorat promisiunea şi, la 27 aprilie, făcând uz 
de drepturile sale constituţionale, a înaintat o iniţiativă legislativă Parlamentului vizând 
modificarea Articolului 13 din Constituţie în favoarea limbii române. În acest sens, a 
adresat un mesaj Parlamentului. 

La 4 mai, tinerii au revenit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, la chemarea 
Comitetului republican de coordonare a grevei generale. Pe acest fond a avut loc ultima 
întâlnire a Comitetului cu Comisia prezidenţială, care s-a soldat cu convenirea şi 
semnarea unui protocol comun. Acesta introducea un moratoriu asupra grevei până la 6 
septembrie 1995 şi prevedea unele modalităţi de soluţionare a revendicărilor social-
economice înaintate de grevişti. 

Astfel s-a încheiat o lecţie de istorie a demnităţii naţionale, susţinută de tânăra 
generaţie a populaţiei majoritare româneşti din stânga Prutului. 

„În fond, aprecia Ion Proca, pe baricadele simbolice ale grevei s-au înălţat 
copiii noştri de la 1989, care au gustat din fructul altădată interzis al dulcelui strugure 
de boabe latineşti, înşiruite de la A la Z, care au simţit pericolul dispariţiei graiului şi al 
libertăţii. Aceşti frumoşi copii de la sfârşit de mileniu vor avea ce spune născuţilor din 
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mileniul trei: «Şi noi am fost la sfinţirea şi păstrarea izvorului limbii şi istoriei 
străvechi şi moderne!».”42 

La rândul său, academicianul Mihai Cimpoi, marele cărturar al neamului, 
afirma, la 28 iunie 199743, că mişcarea studenţească în apărarea limbii române din 
primăvara anului 1995 „...a fost, aparent, doar un episod. Ori, lupta pentru limba 
română, care exprimă fiinţa românească a Basarabiei, durează de aproape două secole. 

Ea este o luptă permanentizată din cauza anumitor considerente conjuncturale. 
Ea este o luptă dreaptă. Ea este, în definitiv, o luptă pentru identitatea noastră, 

pentru noi, europenii, cetăţenii acestui pământ şi univers. 
Căci limba ne dă certitudinea că existăm... Ori, noi am trăit acest adevăr. Cu 

preţul pâinii şi al sângelui”. 
 

Învăţămintele mişcării studenţeşti 
 

„Revolta” tinerei generaţii din primăvara anului 1995 a fost rezultatul 
instituţionalizării unor nonvalori, impuse de o ideologie revolută, populaţiei româneşti 
majoritare din stânga Prutului, cu scopul de a o dezrădăcina şi înstrăina de propria sa 
matcă, ce şi-au găsit locul, din păcate, în prima Constituţie democratică a Republicii 
Moldova. 

Mişcarea studenţilor a avut un caracter preponderent politic şi a vizat 
amendarea Articolului 13 şi a Preambulului Legii Fundamentale şi repunerea în 
drepturi a adevărului ştiinţific şi istoric, nerecunoscut de majoritatea parlamentară 
agrariano-interfrontistă. Revendicările de ordin economico-social incluse în programul 
mişcării au fost cerute de cauze obiective, însă nu au fost susţinute de celelalte 
categorii ale populaţiei, stăpânite de un sindrom al fricii şi prizoniere ale unor 
prejudecăţi aparţinând unei culturi politice totalitare, desuete. 

Autorităţile, alegând calea înfruntării frondei tinerei generaţii, au adoptat 
tactica tergiversării în negocieri, completată de blocajul informaţional asupra 
desfăşurării manifestaţiilor, de discreditare a liderilor grevei şi a celorlalţi participanţi, 
de şicanare şi recurgere la măsuri coercitive pentru a-i descuraja pe conducătorii 
mişcării şi pentru a-i determina să pună capăt acţiunilor protestatare. 

Responsabilitatea Guvernului, neputiincios în faţa manifestanţilor, a fost 
transferată preşedintelui Mircea Snegur, care a dorit să folosească mişcarea studenţilor 
pentru a acumula capital politic, dar a operat cu jumătăţi de măsură, neavând curajul şi 
voinţa politică de a face pasul hotărâtor şi de a merge până la capăt în rezolvarea 
revendicărilor greviştilor. Ezitarea fostului şef al statului s-a datorat faptului că el 
însuşi era adept al ideologiei moldovenismului, contribuind la instituţionalizarea 
acesteia. La rândul său, Mircea Snegur „a pasat” problema Parlamentului, conştient 
fiind că raportul de forţe din Legislativ îi era nefavorabil şi că deputaţii agrariano-
interfrontişti îi vor respinge iniţiativa legislativă, lucru care s-a şi întâmplat în toamna 
                                                 
42 Agenţia Moldpres, 21 mai 1995. 
43 Arena politicii, anul II, nr. 13, septembrie 1997. 
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anului 1995. Mai mult chiar, aceasta a fost complet ignorată, deputaţii neluând nici 
măcar în dezbatere proiectul de lege înaintat de şeful statului. 

Alte elemente care au defavorizat mişcarea studenţilor au fost campania pentru 
alegerile locale din 16 aprilie 1995, procedura în curs de desfăşurare de admitere a 
Republicii Moldova în Consiliul Europei, negocierile cu Tiraspolul pentru 
reglementarea politică a conflictului dintre cele două părţi şi tratativele purtate cu 
Moscova în vederea retragerii Armatei a 14-a, reacţia slabă a partidelor politice 
parlamentare şi extraparlamentare, care au căutat să exploateze mişcarea doar pentru 
satisfacerea intereselor lor politice imediate, respectiv obţinerea de capital electoral în 
alegerile locale. 

În concluzie, mişcarea studenţească a tras un semnal de alarmă foarte serios 
pentru acele forţe care au ridicat la rangul de politică de stat ideologia 
moldovenismului, o ideologie de import, contrară valorilor istorice şi culturale reale ale 
populaţiei româneşti majoritare din Republica Moldova. De asemenea, aceasta s-a 
constituit şi într-un mesaj care anunţa opera de importanţă naţională pe care trebuie să 
o realizeze generaţiile viitoare. 

 
 

Regrupări politice în anul 1997, premergător noilor alegeri parlamentare 
 

1. Petru Lucinschi îşi creează propriul partid politic 
După consumarea anului electoral 1996, atât învingătorii în alegeri, cât şi 

învinşii şi-au fixat ca obiectiv să exploateze avantajele obţinute în scrutinul 
prezidenţial, având în faţă un eveniment politic de o mare importanţă: alegerile 
parlamentare din primăvara anului 1998. 

Forţele de centru-stânga, de orientare social-democrată, care l-au sprijinit pe 
Petru Lucinschi pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, şi-au propus să fructifice 
avantajele victoriei. În acest sens, conducătorii şi reprezentanţii birourilor electorale 
locale ale partidelor şi organizaţiilor obşteşti şi de tineret, care s-au implicat în 
campania electorală alături de noul şef al statului, au hotărât, la 7 decembrie 1996, să 
constituie Mişcarea social-politică „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” 
(MpMDP).44 Conferinţa naţională de constituire a acesteia a fost prevăzută pentru 8 
februarie 1997, sens în care s-a format, la 16 ianuarie, un Consiliu naţional constituit 
din 48 de persoane şi un Birou executiv compus din 12 persoane. Preşedintele acestuia 
din urmă a fost ales profesorul Eugen Gladun, director al Centrului de Ocrotire a 
Sănătăţii Mamei şi Copilului. Din grupul de iniţiativă au mai făcut parte Dumitru 
Diacov, vicepreşedinte al Parlamentului, Vladimir Solonari, preşedintele Partidului 
Unităţii Civice din Moldova (aripa moderată desprinsă din organizaţia naţionaliştilor 
ruşi, Mişcarea „Unitate-Edinstvo”), Aurel Cepoi, preşedintele Partidului Acţiunea 
Socialistă, Nicolae Cernomaz, ministru de stat, Andrei Safonov, politolog rus din 

                                                 
44 Opţiunea noastră pentru o Moldovă democratică şi prosperă, ediţie specială, februarie 1997. 
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Transnistria, un mare număr de parlamentari („gruparea Lucinschi” din cadrul 
facţiunilor agrariană şi socialistă), liderii organizaţiilor de tineret – Liga Naţională a 
Tineretului, Organizaţia Tineretului Agrariano-Democrat, Federaţia Organizaţiilor de 
Tineret din Moldova, ligile studenţilor de la Academia de Ştiinţe Economice şi de la 
Universitatea Umanistă din Moldova, alte persoane. Mişcarea a anunţat că se situează 
la centrul spectrului politic şi îşi propune să conlucreze cu toate forţele politice 
constructive, în primul rând cu cele care militau pentru o Moldovă independentă, 
suverană, integră şi democratică. Principiile de bază ale Statului şi Programului 
Mişcării erau cele cuprinse în platforma electorală „Stabilitate, Ordine şi Bunăstare” a 
preşedintelui Petru Lucinschi, de orientare social-democrată. 

În paralel, a avut loc şi o altă regrupare a unor partide politice de centru-stânga, 
în scopul constituirii unui al doilea pol social-democrat. Astfel, la mijlocul lunii 
ianuarie 1997, Partidul Progresului Social, Partidul Acţiunii Socialiste, Partidul 
Republican şi Partidul Renaşterii Economice, care l-au susţinut pe Petru Lucinschi în 
campania prezidenţială, au ajuns la o înţelegere de principiu de a se unifica şi a forma 
un partid de centru-stânga, sub numele de Partidul Social-Democrat Unit din Moldova 
(PSDUM).45 La acesta se aştepta să adere şi Partidul Social-Democrat din Moldova 
(PSDM), condus de Anatol Ţăran, sens în care Consiliul politic al acestuia a creat un 
grup de lucru pentru a negocia intrarea în PSDUM. Hotărârea definitivă urma să fie 
luată de Congresul PSDM, care fusese programat pentru luna martie 1997. La 29 martie a 
avut loc congresul de constituire a PSDUM, în care a intrat şi o aripă a PSDM, condusă de 
Anatol Ţăran, consilier prezidenţial cu misiuni speciale. Împreună cu MpMDP, acestea au 
reprezentat cele două forţe politice de bază, care aveau să fie sprijinite de preşedintele Petru 
Lucinschi pentru câştigarea alegerilor parlamentare din 1998. 

Pentru atingerea obiectivului strategic propus – respectiv adjudecarea victoriei 
în apropiatele alegeri parlamentare –, echipa lui Petru Lucinschi s-a folosit, în 
continuare de metode tactice politice pentru a atrage în zona de influenţă a şefului 
statului o parte din membrii şi simpatizanţii altor partide de stânga, iar pe partea 
dreaptă – pentru menţinerea unor relaţii slăbite între principalele forţe politice şi pentru 
împiedicarea formării unei opoziţii unite şi puternice. Pe de altă parte, spre deosebire 
de alegerile prezidenţiale din 1996, când noul şef al statului şi staff-ul său au aplicat în 
exclusivitate tactica fragmentării formaţiunilor politice şi crearea unei inflaţii de 
candidaţi independenţi, de data aceasta Petru Lucinschi a recurs la o nouă stratagemă, 
menită să propulseze în viitorul parlament forţele pe care se sprijinea. 

Această tactică a adus ca noutate constituirea de noi forţe politice, care, în 
condiţiile menţinerii fărâmiţării celor deja existente, erau destinate să acapareze 
electoratul acestora, nemulţumit de prestaţia lor politică şi de luptele interne care le 
măcinau. În acest fel se explică apariţia46, în câteva luni, a următoarelor formaţiuni pe 
scena politică: Partidul Unit al Muncii din Moldova, Mişcarea Social-Politică „Forţa 

                                                 
45 Arena politicii, anul I, nr, 8, februarie 1997. 
46 Arena politicii, anul II, nr. 2(14), octombrie 1997. 
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Nouă”, Mişcarea Social-Politică a Profesioniştilor „Speranţa-Nadejda”, Mişcarea 
Acţionarilor din Moldova, Partidul Democrat-Popular din Moldova, Partidul Social-
Democrat Unit din Moldova, Mişcarea „Alianţa Civică pentru Reforme”, Uniunea 
Creştin-Democrată din Moldova şi Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova. 
Fiind concepute pentru realizarea unui scop comun, aceste partide şi mişcări social-
politice aveau o serie de trăsături specifice: toate se declarau „de centru, de orientare 
social-democrată”, susţinătoare ale platformei electorale a preşedintelui Petru 
Lucinschi, adept şi promotor al aceleiaşi doctrine; în marea lor majoritate, condamnau 
extremismele de dreapta şi de stânga şi se pronunţau pentru o Moldovă independentă, 
integră şi stăpână în propriile ei graniţe; se adresau tuturor cetăţenilor, indiferent de 
naţionalitate, şi proclamau pacea interetnică, obiectiv strategic care viza obţinerea 
sprijinului electoral al alogenilor (minorităţilor), care reprezintă circa 35% din 
populaţie; erau conduse, de regulă, de cetăţeni moldoveni de origine rusă, de autohtoni 
rusficaţi sau filoruşi, fapt pentru care îşi propuneau ca obiectiv prioritar aprofundarea 
raporturilor tradiţionale cu Federaţia Rusă şi cu ţările din spaţiul CSI. 

Prin înfiinţarea partidelor şi a mişcărilor respective, şeful statului şi echipa sa 
au urmărit mai multe obiective, precum crearea unei baze sociale cât mai largi pentru 
promovarea doctrinei social-democrate şi suspendarea accederii la putere a forţelor 
care şi-au fundamentat programele pe marginalizarea politică a formaţiunilor de 
extremă stângă (adepte ale moldovenismului) şi de dreapta (naţional-unioniste), 
diminuarea ponderii acestora în viaţa politică şi, implicit, preluarea suportului electoral 
al acestora; crearea unui prag psihologic pentru alte formaţiuni politice aflate în cursa 
electorală parlamentară, în vederea descurajării acestora şi a reducerii şanselor lor în 
viitorul scrutin. 

 
2. Reconcilierea istorică Snegur – Roşca şi unitatea partidelor de centru-dreapta 
Evoluţiile de pe segmentul de centru-stânga au fost dublate de mişcările de 

organizare/reorganizare a spectrului de centru-dreapta – un proces oarecum similar, 
însă nu atât de rapid. 

Iniţiativa a aparţinut Partidului Renaşterii şi Concilierii (P.R.C.M.) şi Frontului 
Popular Creştin-Democrat (FPCD), cele două partide politice principale care au 
constituit baza Mişcării Civice „Pro-Snegur”, care l-a sprijinit pe Mircea Snegur în 
campania prezidenţială din 1996. Fostul preşedinte Mircea Snegur şi Iurie Roşca, 
liderul Frontului, au hotărât să valorifice baza electorală din alegerile prezidenţiale, de 
circa 800.000 de persoane, la un nivel superior, prin crearea unei structuri politice 
unice a opoziţiei, de tipul Convenţiei Democratice din România. 

Cei doi lideri ai opoziţiei democratice au plecat de la concluzia că menţinerea 
acestui capital politic (circa 46% din electorat) şi chiar consolidarea şi extinderea lui ar 
fi putut asigura victoria dreptei în alegerile legislative din 1998. În consecinţă, fostul 
şef al statului, personal, birourile electorale teritoriale ale Mişcării „Pro-Snegur” şi 
unele secţii raionale ale FPCD, P.R.C.M., Partidului Forţelor Democratice (PFD) şi 
Ligii Democrat-Creştine a Femeilor (LDCF) au adresat, timp de două luni, mai multe 
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apeluri47, chemând la unirea necondiţionată a tuturor forţelor democratice într-un bloc 
unic, cu un program electoral fundamentat şi realist, care să poată asigura victoria în 
alegerile parlamentare. 

În urma acestor apeluri au fost iniţiate consultări între liderii formaţiunilor 
politice care au făcut parte din Mişcarea Civică „Pro-Snegur”, înainte de turul al doilea 
al alegerilor, inclusiv cu preşedintele PFD (Valeriu Matei), convenindu-se crearea unui 
grup de lucru însărcinat cu elaborarea principiilor de constituire şi funcţionare a 
viitoarei alianţe. Primele întruniri ale grupului de lucru, de la care a lipsit 
reprezentantul PFD, au avut loc la 20 şi 27 ianuarie 1997. 

Activitatea grupului de lucru a decurs greoi, iar consultările, practic, au fost 
tergiversate şi, în repetate rânduri, stopate. Această situaţie a fost determinată de 
apariţia unor divergenţe puternice între principalele partide politice (FPCD, P.R.C.M. 
şi PFD) şi cele cu o influenţă limitată, care constituiau structura Alianţei Forţelor 
Democratice – AFD (PLM, PNŢ, PŢCD, PNL, PE „A-V”, LDCF, LP). 

Cele dintâi pretindeau să joace rolurile-cheie în cadrul alianţei preconizate şi să 
nu admită orgoliile şi ambiţiile politice ale partidelor mici, cu o pondere redusă în 
electorat, fără reprezentativitate în teritoriu şi care nu existau decât pe hârtie, cum erau 
multe dintre formaţiunile care compuneau AFD. Un alt element care a alimentate 
tensiunile respective, inclusiv între principalele trei partide politice (PFD, FPCD şi 
PRCM), ce îşi disputau primatul în interiorul opoziţiei democratice, l-au constituit 
declaraţiile unor lideri ai PRCM, care încercau să acrediteze ideea că formaţiunea lor 
era „unicul partid care poate juca rolul de lider al opoziţiei unite”. 

După mai multe încercări eşuate, dintre care cea mai importantă a avut loc la 
16 aprilie 1997, când între FPCD şi PFD a fost semnată o Declaraţie comună de 
neagresiune, la 2 mai, Frontul Popular a relansat negocierile pentru formarea 
Convenţiei Democratice, organizând o reuniune de consultări cu liderii PFD, PRCM, 
PNŢ şi AFD. Reprezentantul PFD nu s-a prezentat, deşi promisese că nu va lipsi. 
Divergenţele s-au menţinut, îndeosebi, în problema ponderii pe listă, partidele mai mici 
cerând o reprezentare egală cu formaţiunile importante. 

La 14 iunie, lucrurile au început să se clarifice, întrucât Consiliul republican al 
PFD a adoptat o hotărâre48 ambiguă, care lăsa să se înţeleagă că această formaţiune 
doreşte să participe de una singură la alegerile parlamentare. Linia fusese imprimată de 
liderii acestui partid, care au fost de la început sceptici în legătură cu constituirea unei 
alianţe în frunte cu ex-preşedintele Mircea Snegur, declarându-se în favoarea 
participării a două-trei blocuri de dreapta în campania electorală. În aceste condiţii, la 
19 iunie, Consiliul Uniunii Scriitorilor a invitat toate formaţiunile de orientare 
democratică de dreapta şi centru-dreapta la o masă rotundă, moderată de academicianul 
Mihai Cimpoi, preşedintele acestuia. Şi de această dată, liderii PFD au fost absenţi. 
Întâlnirea a fost consacrată unificării partidelor de dreapta. Întrunirea s-a încheiat cu 

                                                 
47 Arena politicii, anul II, nr. 9, martie 1997. 
48 Mesagerul, anul V, nr, 67, 15 iunie 1997. 



 184 

semnarea de către Iurie Roşca şi Mircea Snegur a Declaraţiei de constituire a Convenţiei 
Democrate din Moldova (C.D.M.). Ulterior, la aceasta au aderat şi alte forţe politice mai 
mici din cadrul Alianţei Forţelor Democratice, între care: Liga Democrat-Creştină a 
Femeilor, Partidul Ţărănesc Creştin-Democrat şi Partidul Ecologist „Alianţa Verde”. 

În urma acestui proces de regrupare şi de delimitare a forţelor politice de 
dreapta şi centru-dreapta au rămas să se confrunte în cursa electorală parlamentară 
următoarele formaţiuni: Convenţia Democrată (CDM), Partidul Forţelor Democratice 
(PFD), Alianţa Forţelor Democratice – AFD (formată din Partidul Naţional Ţărănesc, 
Partidul Liberal şi Partidul Naţional Liberal). 

 
3. Comuniştii i-au substituit pe agrarieni şi pe interfrontiştii filoruşi în 

viitorul Parlament 
În ceea ce priveşte evoluţia celorlalte partide importante din majoritatea 

parlamentară, precum şi din afara Parlamentului, situaţia a fost următoarea: Partidul 
Democrat Agrar (PDAM), de guvernământ, scindat şi slăbit ca urmare a luptei politice 
din anii 1995-1996 şi cu o imagine erodată după falimentarea primului său Cabinet de 
miniştri, se menţinea în structurile puterii prin cei 70% dintre miniştri, pe care şi-i 
păstra în noul Guvern condus de Ion Ciubuc, precum şi în Parlament, prin câştigarea 
poziţiei de preşedinte de către Dumitru Moţpan, liderul său. Aripa dură a partidului a 
încercat, la Congresul al IV-lea al formaţiunii (iunie 1997) o curăţire de elementele 
oscilante, o refacere şi revigorare a rândurilor sale zdrenţuite, cât şi o cosmetizare a 
imagini politice, în scopul creşterii influenţei în rândul electoratului. Aceste demersuri 
nu au avut niciun efect deosebit. Procesul de destrămare a partidului a continuat, în jur 
de 20 de deputaţi părăsind formaţiunea şi urmându-l pe Dumitru Diacov, care îşi 
constituise propriul partid. Imaginea jalnică a partidului de guvernământ, constituit pe 
baze corporative şi clientelare, nu doctrinare, anunţa ieşirea acestuia de pe principala 
scenă politică a Republicii Moldova, fără ca liderii săi să conştientizeze acest pericol. 

Partidul Socialist (PSM) şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo”, participante la 
gestionarea puterii, alături de agrarieni, au cunoscut, în continuare, consecinţele 
procesului de destrămare, declanşat de jocurile politice din campania prezidenţială din 
1996, mulţi dintre membrii şi simpatizanţii lor migrând fie spre Partidul Comuniştilor, 
aflat în plină ascensiune, fie spre polul social-democrat şi MpMDP, de o orientare mai 
moderată, grupate în jurul şefului statului. Rămăşiţele naţionaliste ruse sau filoruse ale 
acestora aveau să coabiteze politic şi în perioada următoare, ponderea lor diminuându-
se treptat şi dându-le şanse reduse de a accede în noul Parlament şi de a se menţine în 
structurile puterii. 

Partidul Comuniştilor (P.C.R.M.), aflat într-o creştere politică notabilă, după 
rezultatele obţinute în alegerile prezidenţiale şi după intrarea cu doi miniştri (interne şi 
transporturi) în Guvernul Ion Ciubuc, se prefigura ca una dintre cele mai puternice 
forţe în confruntarea electorală parlamentară din 1998. Această afirmare a fost 
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confirmată şi de Congresul al III-lea al partidului49, care a produs modificări 
importante în Statutul şi în Programul său, plecând de la înrăutăţirea continuă a 
situaţiei sociale din Republica Moldova şi de la costurile mari ale reformei. Nici 
P.C.R.M. nu a scăpat de sindromul sciziunii: cu o lună înainte de Congres, o grupare 
formată din membrii organizaţiei municipale Chişinău, în frunte cu Florin Hristev, unul 
dintre lideri, s-a desprins de partid şi a constituit o nouă formaţiune politică, cunoscută 
sub numele de Uniunea Comuniştilor din Moldova (UCM). Această facţiune a fost 
aceeaşi cu cea care în campania prezidenţială din 1996 se pronunţase pentru susţinerea 
candidaturii ex-premierului Andrei Sangheli. Ruptura, a relevat Vladimir Voronin, 
prim-secretar al P.C.R.M., nu a produs prejudicii importante partidului, fiind rezultatul 
acţiunilor diversioniste ale liderilor PSM (Valeriu Senic) şi Mişcării „Unitate-
Edinstvo” (Piotr Şornikov), care au conştientizat pericolul pe care îl reprezentau 
comuniştii pentru formaţiunile lor, aflate într-un proces ireversibil de dezintegrare şi de 
dispariţie de pe scena politică. 

Argumentele invocate de Vladimir Voronin au fost confirmate de evoluţia 
evenimentelor, UCM intrând, împreună cu PSM şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo”, într-o 
alianţă denumită Blocul „Unitatea socialistă”, în vederea participării la alegerile 
parlamentare din primăvara anului 1998. 

                                                 
49 Desfăşurat în perioada 22-23 martie 1997; Comunistul, anul LXXII, nr. 13(37), aprilie 1997. 
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TEORIE ŞI PRACTICĂ ARHIVISTICĂ 
 

 
 

PRACTICA DE SPECIALITATE A STUDENŢILOR  
FACULTĂŢII DE ARHIVISTICĂ 

 
Melentina BÂZGAN 

 
Stagiile de practică ocupă o pondere importantă în pregătirea studenţilor pentru 

profesia de arhivist, se constituie ca parte intrinsecă a procesului de instruire 
profesională şi reprezintă o activitate didactică de sine stătătoare şi todată obligatorie 
pentru toţi studenţii Facultăţii de Arhivistică. Practica de specialitate, care are drept 
scop verificarea aplicativităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de studenţi în cadrul 
programelor de instruire şi implementarea cunoştinţelor de specialitate în practică, a 
fost înscrisă în planurile de învăţământ chiar din primii ani după înfiinţarea facultăţii, 
în anul 1992, şi a respectat cadrul juridic al reglementărilor care coordonează 
activitatea didactică în instituţiile de învăţământ superior din România. Pregătirea 
practică a studenţilor, viitori arhivişti, este determinată de natura profesiei care implică 
responsabilităţi deosebite faţă de documentele de arhivă în care se află înscrise 
informaţiile care reflectă istoria colectivităţilor umane. 

Procesul de instruire practică a studenţilor implică: 
 studenţii, cu responsabilitatea de a realiza oviectivele instruirii practice;  
 partenerii de practică ce desfăşoară activităţi în corelaţie cu specializarea 

arhivistică a studenţilor; 
 cadre didactice/îndrumători care garantează îndeplinirea de către studenţi a 

obiectivelor specifice fiecărui an de studiu şi legătura cu instituţiile unde se desfăşoară 
practica; 

 coordonatorul practicii care selectează locaţiile practicii şi asigură 
managemetul acestui proces; 

 tutorii desemnaţi de partenerii de practică, ei fiind cei care asigură 
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicanţi a competenţelor 
profesionale planificate pe perioada stagiului de practică; 

 planul de practică/portofoliul de practică ce cuprinde obiectivele 
educaţionale ce urmează să fie atinse, competenţele care trebuiesc obţinute precum şi 
modalităţile de derulare a practicii. 

Având la bază protocolul încheiat între Facultatea de Arhivistică şi Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului/Arhivele Naţionale, până acum câţiva ani singurul 
beneficiar al absolvenţilor facultăţii, studenţii au efectuat practica de specialitate în 
depozitele cu documente istorice din sediile centrale şi judeţene ale acestei prestigioase 
instituţii. Deoarece exercitarea profesiei de arhivist în instituţiile Arhivelor Naţionale 
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ale României necesită şi o pregătire paleografică, practica de specialitate a studenţilor 
de la Facultatea de Arhivistică a fost constituită din două componente de bază, aflate în 
strânsă legătură: o componentă arhivistică şi o componentă paleografică (ultima 
vizează toate paleografiile studiate la facultate: latină, slavonă, greacă, germană, 
maghiară, turco-osmană).  

Întrucât la Facultatea de Arhivistică există o preocupare continuă pentru 
identificarea unor programe coerente de organizare şi modernizare a procesului de 
învăţământ, de armonizare a teoriei cu activităţile practice, precum şi o deschidere a 
sistemului de formare profesională faţă de cerinţele mediului economic în vederea 
asigurării concordanţei între cererea şi oferta de educaţie şi formare, şi pentru practica 
arhivistică s-au căutat cele mai optime metode menite să compatibilizeze calitatea 
pregătirii practice cu competenţele profesionale cerute de piaţa muncii. Au fost 
identificate şi abordate obiective educaţionale menite să soluţioneze problemele 
cognitive şi profesionale noi şi a fost urmărită capacitatea studenţilor de a aplica teoria 
arhivistică în situaţiile specifice mediului economic şi instituţional în locurile unde se 
efectuau activităţile practice. 

În perioada anilor 1992–1997, practica de specialitate a fost efectuată de către 
toţi studenţii din cei patru ani, diferenţiat în funcţie de anul de studiu, imediat după 
sesiunea din vară şi a avut o durată constantă de 4 săptămâni. Între anii 1998–2006, 
studenţii anilor I, II şi III au efectuat stagii de practică, în mod compact, tot după 
sesiunea din vară şi tot cu durata de 4 săptămâni. Pentru studenţii anului IV a fost 
conceput, începând cu anul 2005, un program de studiu care includea în timpul anului 
universitar desfăşurarea unor activităţi practice de instruire, câte o zi pe săptămână în 
timpul semestrului al II-lea. 

Adoptarea programelor de pregătire masterală la facultate a impus şi 
includerea practicii de specialitate în planurile de învăţământ pentru studiile de 
masterat. Studenţii masteranzi şi-au desfăşurat practica în depozitele de arhivă de la 
Arhivele Naţionale precum şi în cele de la diverse instituţii creatoare şi deţinătoare de 
documente, în stânsă legătură cu locul de muncă în care aceştia activau.  

Începând cu anul 2006, practica de specialitate a devenit disciplină creditată, 
fapt ce a determinat întocmiea de programe analitice, la fel ca şi pentru celelalte 
discipline de studiu. Practica a rămas în categoria disciplinelor de specialitate 
obligatorii, iar pentru o mai bună abordare, înţelegere şi soluţionare a problemelor de 
teorie arhivistică, această activitate didactică a fost inclusă în programul de pregătire 
din timpul anului de studiu. Practica arhivistică a fost separată de practica paleografică 
ce se derulează în continuare după sesiunea studenţească din vară.  

Deoarece facultatea nu dispune de un depozit de documente care să 
deservească activităţi didactice aplicabile, practica arhivistică se derulează în 
continuare în depozitele Arhivelor Naţionale la sfârşitul semestrului I, pentru toţi anii 
de studiu de la ciclul de licenţă, cu o durată de 2–3 săptămâni, în funcţie de anul de 
studiu. Studenţii de la masterat au inclus în programul de pregătire, în timpul 
semestrelor, un număr de ore de practică de specialitate în care efectuează operaţiuni 
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arhivistice de bază asupra documentelor curente şi istorice create şi păstrate în 
instituţiile în care activează.  

Practica de specialitate a fost planificată şi organizată de către facultate în 
strânsă legătură cu cerinţele şi locaţiile puse la dispoziţie de Arhivele Naţionale şi s-a 
desfăşurat pe grupe de studenţi, coordonate de cadre didactice de specialitate. 
Abilităţile pe care trebuie să le obţină studenţii în urma efectuării stagiilor de practică 
precum şi modalităţile de derulare a acestora sunt descrise în planul practicii întocmit 
anual, cu prevederi pentru fiecare an de studiu, care este avizat atât de conducerea 
facultăţii cât şi de conducerea Arhivelor Naţionale. 

În prezent, pentru o bună organizare şi desfăşurare a practicii, este desemnat un 
profesor coordonator de practică arhivistică ce întocmeşte planul general de practică, în 
baza programelor analitice de practică elaborate pentru fiecare dintre cei 3 ani de 
studiu ciclul de licenţă şi 2 ani de studiu, ciclul de masterat.  

Pentru fiecare an sunt precizate obiectivele şi scopurile practicii, toate stabilite 
în funcţie de programa de învăţământ care cuprinde problemele cognitive de teorie 
arhivistică. Practica arhivistică este organizată pe ani de studiu şi colective de lucru, în 
funcţie de nivele de pregătire arhivistică, şi include, pe rând şi progresiv, toate 
operaţiunile arhivistice de bază care asigură studenţilor o complementaritate între 
pregătirea teoretică şi cea practică. După consultarea prealabilă a instituţiilor cu care 
facultatea urmează să colaboreze, pentru efectuarea de către studenţi a stagiilor de 
practică, se întocmeşte planificarea activităţilor care este analizată şi aprobată în 
Consiliul facultăţii. 

Principalele obiective incluse în programele analitice pentru practica 
arhivistică, pentru toţi anii de studii sunt: aprofundarea cunoştinţelor teoretice, 
cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific muncii în arhive, crearea de 
deprinderi şi abilităţi necesare profesiei de arhivist, aplicarea şi rezolvarea unor 
probleme arhivistice, formarea deprinderilor pentru cercetarea ştiinţifică, autonomie şi 
responsabilitate în muncă, interacţiune socială şi dezvoltare profesională ş.a. În timpul 
alocat practicii arhivistice studenţii au posibilitatea să se implice activ în toate 
activităţile arhivistice căpătând astfel competenţele profesionale de bază şi însuşindu-şi 
responsabilităţile necesare pentru viitorul loc de muncă. 

Arhivele Naţionale, centrale şi locale, constituie şi în prezent principalele 
locaţii în care studenţii îşi desfăşoară practica de specialitate. Instituţia Arhivelor oferă 
studenţilor spaţii de depozitare adecvate, material arhivistic cu valoare documentar-
istorică, din epocile medie, modernă şi contemporană, posibilitatea de a cunoaşte 
contexte arhivistice dintre cele mai diverse şi de a se implica pe calea propriei 
dezvoltări profesionale, precum şi angajarea în activitatea de tutoriat a unor specialişti 
cu un grad ridicat de pregătire arhivistică. Plasamentul la locul de practică în contextul 
relaţiei profesor-student-tutore trebuie privit ca un element al procesului de învăţare 
continuă. Deoarece această colaborare profesor-îndrumător-tutore este una de 
complementaritate, studenţii sunt îndrumaţi şi controlaţi permanent în toate acţiunile pe 
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care le întreprind asigurându-se în acelaşi timp şi o bună relaţionare între instituţiile 
implicate. 

Întrucât piaţa muncii oferă astăzi absolvenţilor facultăţii posibilitatea de a lucra 
cu documente de arhivă create în instituţii şi organizaţii din diverse domenii de 
activitate, practica arhivistică este desfăşurată şi în depozitele de arhivă ale acestora, în 
principal ale celor care activează în Bucureşti. De-a lungul anilor, studenţii facultăţii s-
au familiarizat cu actele curente create în divese compartimente şi servicii şi au 
prelucrat arhivistic documentele istorice din depozitele unor instituţii precum: 
Parlamentul României, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutul Naţional de Statistică, Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” ş.a.  

Instituţiile şi organizaţiile creatoare şi deţinătoare de documente oferă 
studenţilor posibilitatea şi totodată satisfacţia de a întocmi evidenţe pentru actele 
curente, de multe ori în sisteme electronice, condiţii mai bune pentru activităţile 
practice derulate în depozitele de arhivă proprii, cât şi capacitatea de a cunoaşte şi 
mânui principalele categorii de acte create în diverse domenii de activitate. 

În timpul practicii, studenţii întocmesc Caietul de practică, în care notează 
zilnic toate activităţile arhivistice efectuate şi concretizează informaţii despre 
principalele instrumente de evidenţă consultate, cercetate sau întocmite, despre 
operaţiunile arhivistice practicate, numărul unităţilor arhivistice prelucrate, precum şi 
observaţii proprii despre activităţile practice pe care le execută.  

Practica se încheie cu evaluarea generală a activităţilor de către îndrumătorul şi 
tutorele de practică şi prin acordarea notei cuvenită fiecărui student în parte. Notarea 
studenţilor se face conform normelor didactice de către profesorii îndrumători în cadrul 
colocviilor de practică. Sunt analizate rapoartele de practică ce cuprind o analiză 
sintetică a activităţilor realizate de studenţi în instituţia de profil şi caietele de practică 
ce conţin jurnalul de practică. Studenţii au ocazia să realizeze o evaluare generală a 
locului de practică, a persoanelor cu care au lucrat, să-şi exprime punctele de vedere 
despre calitatea experienţelor dobândite şi să facă propuneri pentru practica viitoare. 

Analiza finală, anuală, a practicii de specialitate, sub toate aspectele şi cu 
privire la toate elementele componente, este esenţială pentru creşterea standardelor 
instruirii practice a studenţilor. Ea trebuie să aibă în vedere statuarea relaţiilor de 
perspectivă, clarificarea obiectivelor teoretice, practice, metodologice şi organizatorice 
necesare pentru reluarea într-o formă îmbunătăţită a viitoarelor activităţi practice. 

Pentru a asigura creşterea abilităţilor profesionale dobândite de studenţi pe 
parcursul practicii, este necesar ca la Facultatea de Arhivistică să se asigure în viitor o 
mărire a timpului alocat practicii de specialitate. Studenţii trebuie angajaţi mai mult 
timp în activităţi creative şi inovatoare în domeniul teoriei şi practicii arhivistice şi 
motivaţi să se implice în efectuarea operaţiunilor arhivistice pe tot parcursul anului 
universitar. Totodată, facultatea trebuie să asigure studenţilor vizite de studiu în 
depozite de arhivă de la instituţii şi organizaţii cu profil diferit, pentru a li se oferi 
posibilitatea să aleagă viitorul loc de practică.  
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Facultatea de Arhivistică susţine si promovează aspiraţiile profesionale ale 
studenţilor prin organizarea unor programe de stagii de practică care asigură acestora, 
la sfârşitul anilor de studiu, o viziune de ansamblu asupra profesiei de arhivist şi un 
bagaj de cunoştinţe, practice şi teoretice, necesar pentru a lucra cu documente de 
arhivă. 

 
 

Summary 
 
Practice Stages are extremely important for a good preparation of the 

students in the Archives Department in our University and that is why it is a 
separate but at the same time compulsory teaching activity. 

The Practical Preparation of the future archivists is determined by the 
nature of their job, which implies special responsabilities towards the 
documents in the Archives, where there is information of utmost importance. 

Our University supports and promotes the students' professional 
aspirations by organizing special Practice Stages which can offer them the 
possibility of gaining archive experience by an effective participation in the 
practical activities. By doing so, they take advantage of the experience and 
availability of both specialists and teachers. 
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AVANTAJE TOTALE ŞI PARŢIALE  
ALE ARHIVĂRII ELECTRONICE 

 
Mihaela MUNTEANU 

 
 
 
Legislaţia internaţională guvernează aproape toate aspectele de creare, 

administrare, utilizare şi conservare a informaţiilor. Însă ea nu a reuşit să ţină pasul cu 
evoluţia tehnologică şi legislaţia arhivistică nu face excepţie în acest sens. În 
numeroase ţări aceasta a tratat doar problema arhivării pe suport clasic, de hârtie, fiind 
nevoită acum să facă faţă arhivării electronice1. 

În jurul anilor 1970 nu exista o imagine clară a legislaţiei arhivistice în ceea ce 
priveşte documentele electronice. Cu timpul însă tot mai multe state au început să 
menţioneze în legislaţiile proprii şi existenţa unor documente ce puteau fi „citite cu 
maşina” sau „electronice”. În alte ţări legislaţia arhivistică se aplica tuturor 
documentelor indiferent de termenul de păstrare, fără să existe prevederi speciale 
pentru documentele electronice; în timp ce alte ţări au considerat arhiva electronică în 
afara legislaţiei. Au existat probleme în stabilirea unei definiţii uşor înţeleasă de toată 
lumea, în implementarea în sisteme şi utilizarea în dezvoltarea unor politici şi norme 
legislative. Pentru acest lucru a trebuit înţeles termenul de document electronic2. 

Informaţia electronică a putut fi manipulată cu uşurinţă, fără a lăsa prea multe 
urme vizibile. Din acest considerent, în faţa unor litigii legale, puterea probatorie a 
acestora era destul de slabă. Au existat şi situaţii în care diferite organizaţii au şters 
informaţia electronică din sistemele proprii, dar aceasta a putut fi descoperită şi 
prelucrată ulterior. Din aceste motive încrederea în documentul electronic nu a fost 
deosebită. Erau necesare nişte elemente electronice care să confere siguranţă 
documentelor digitale, atât împotriva prevenirii pierderii, a sustragerii cât şi a 
siguranţei unor tranzacţii sau proceduri, dar mai ales a siguranţei păstrării autenticităţii 
informaţiei conţinute3. 

Conflictul dintre drepturile de acces la informaţie şi păstrarea confidenţialităţii 
a exercitat presiuni asupra unor norme legislative în vederea stabilirii unor termene de 
păstrare a documentelor. Au existat întrebări şi în ceea ce priveşte posibilitatea de 
păstrare a informaţiilor personale, dar şi a posibilităţii de ştergere uşoară a 
documentelor. Pe de altă parte, prin punerea la dispoziţie a unor documente digitale, 
                                                 
1 Managing Electronic Records, ICA Study, nr. 8, p. 19. 
2 Anne J. Gilliland-Swetland, Enduring Paradigm, New Opportunities: the Value of the Archival 
Perspective in the Digital Environment, Washington 2000, p. 27. 
3 Bogdan Negoi, Legislaţie arhivistică – evoluţie şi tendinţe, lucrare de masterat sub coordonarea prof. 
univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, 2006, p. 50-53. 



 192 

din acestea pot fi îndepărtate elementele ce constituie informaţie confidenţială, fără a 
se mai risca deteriorarea documentului original.  

În administrarea documentelor permanente ar putea fi formulate patru principii 
de bază ce ar trebui respectate de Arhivele Naţionale, conform unui studiu al 
Consiliului Internaţional al Arhivelor: 

1. Arhivele trebuie implicate în întregul ciclu de viaţă a sistemelor 
electronice ce creează documente electronice pentru a asigura crearea şi 
păstrarea lor un timp cât mai îndelungat. 

Acest principiu face referire la necesitatea Arhivelor de a înţelege scopul şi de 
a promova standardele şi practicile arhivării documentelor electronice de-a lungul 
întregului ciclu de viaţă al acestora, acestea cuprinzând: conceperea, crearea şi 
întreţinerea. 

2. Arhivele trebuie să se asigure că instituţiile creatoare şi păstrătoare de 
arhivă electronică deţin astfel de documente autentice şi care pot fi păstrare 
un timp îndelungat. 

Creatorul este obligat să creeze documente electronice autentice cu durată 
îndelungată de păstrare. Arhivele pot influenţa întregul mecanism de administrare a 
documentelor electronice prin stabilirea unor standarde, prin îndrumări şi informaţii, 
prin specificarea modului de păstrare a acestora şi monitorizarea implementării 
normelor existente etc. 

3. Arhivele trebuie să asigure procesul de evaluare şi să exercite controlul 
intelectual asupra arhivei de documente electronice. 

Evaluarea documentelor stabileşte valoarea lor practică istorică etc. şi fixează 
termenul de păstrare a acestora. Arhivele cunosc cele mai bune metode de păstrare a 
documentelor şi sunt cele care vor decide metoda de păstrare. 

4. Arhivele trebuie să stabilească regulile şi condiţiile de păstrare şi acces şi 
să se asigure că documentele rămân valabile, accesibile şi informaţia poate 
fi folosită4. 

Arhiva electronică este dependentă de tehnologia aflată în continuă schimbare 
şi din această cauză acest principiu se adresează decât tangenţial, metodelor clasice de 
conservare deoarece conservarea şi accesul la arhiva electronică sunt interdependente5. 

Fiind supuse unui flux informaţional din ce in ce mai abundent, creatorii şi 
deţinătorii de documente au căutat metode mai bune, mai eficiente de a distribui 
informaţia atât în cadrul instituţiei cât şi în exterior. În prezent, în majoritatea 
instituţiilor creatoare şi deţinătoare de documente, informaţiile au devenit din ce in ce 
mai numeroase şi greu de controlat. Prea des întâlnim situaţii în care documente 
importante se pierd sau se găsesc după îndelungi căutări. Studii recunoscute vin să 
susţină această afirmaţie: 15% din timpul petrecut de un angajat la birou este dedicat 
regăsirii documentelor salvate pe hârtie, iar 8,5% din documentele scrise sunt pierdute 

                                                 
4 Anne J. Gilliland-Swetland, op. cit., p. 32-33. 
5 Bogdan Negoi, op. cit., p. 56. 
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din cauza erorilor din timpul arhivării fizice. Pentru a evita astfel de situaţii şi pentru a 
creşte eficienţa şi productivitatea angajaţilor există astăzi o soluţie foarte practică, 
numită: arhivare electronică6. Putem defini în aceste condiţii documentul electronic la 
fiind acel document unde informaţia este înregistrată într-o formă care se poate regăsi, 
procesa şi comunica prin intermediul tehnologiei digitale/cu ajutorul computerului7. 

Principala funcţionalitate oferită de un sistem de arhivare electronică şi 
administrare a documentelor este realizarea conversiei, preluării, stocării, organizării şi 
regăsirii informaţiei din cadrul instituţiei într-un mod structurat şi securizat. O dată ce 
documentele au fost convertite în format electronic şi arhivate, căutarea, localizarea şi 
redarea informaţiei devine un proces facil şi rapid. 

Fiecare document electronic arhivat trebuie să fie însoţit de o fişă electronică 
(potrivit art. 8, pct. 2 din Legea 135/2007) ce va cuprinde informaţii caracteristice 
acelui document: proprietarul documentului în formă electronică; emitentul 
documentului în formă electronică; titularul dreptului de dispoziţie asupra 
documentului; istoricul documentului în formă electronică; tipul documentului în 
formă electronică; nivelul de clasificare a documentului în formă electronică; formatul 
digital în care este arhivat documentul în formă electronică; cuvintele-cheie necesare 
identificării documentului în formă electronică; elementele de localizare a suportului 
fizic; identificatorul unic al documentului în formă electronică, în cadrul arhivei 
electronice; data emiterii documentului; data arhivării; termenul de păstrare a 
documentului8. 

Instituţiile care îşi păstrează în formă fizică documente importante se expun 
unor riscuri semnificative: 

1. un eveniment nedorit poate cauza pierderea sau distrugerea documentelor;  
2. consultarea repetată contribuie la degradarea documentelor;  
3. pierderea unor bani pentru a multiplica documente (costuri semnificative), 

pentru a aloca spaţiu de stocare pentru documente, pentru a aloca timp şi resurse 
umane pentru a regăsi documente şi informaţii nestructurate, în loc să folosească 
resursele în scopuri direct productive;  

4. accesul la documentele în original este restrictiv, doar o singură persoană, la 
un moment dat şi dintr-o singură locaţie poate consulta acele documente. 

Astfel administratorii autorizaţi să gestioneze arhive electronice au obligaţia să 
aibă documente care să ateste faptul că sistemul electronic de arhivare îndeplineşte 
nişte cerinţe funcţionale9 iar centrele de date implicit sunt şi ele autorizate.10 

În aceste condiţii, în era informaţiei, managementul documentelor se impune 
deja ca o disciplină de bază pentru instituţiile care vehiculează un număr mare de 
documente şi pentru care devine important să găsească soluţii de eficientizare a 

                                                 
6 http://www.ekeep.ro/, accesat în data de 06 aprilie 2009, ora 14.21. 
7 Bogdan-Florin Popovici, Proprietăţile documentelor electronice/digitale, p. 1.  
8 Legea arhivării electronice nr. 135/2007 publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 345 din 22/05/2007. 
9 Ordinul M.C.S.I. nr. 493 din 15.06.2009 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 432 din 24/06/2009. 
10 Ordinul M.C.S.I. nr. 489 din 15.06.2009 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 435 din 25/06/2009. 
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activităţii organizaţiei, prin reducerea timpului alocat unor activităţi consumatoare de 
timp, dar lipsite de valoare adăugată11. 

Pentru transformarea documentelor din arhivele fizice în documente 
electronice şi organizarea acestora într-o arhivă electronică, dar şi pentru gestiunea 
ulterioară a accesului la documente trebuie urmaţi nişte paşi: 

• analiza arhivei fizice;  
• captura documentelor, indiferent de format şi optimizarea imaginilor după 

captură; 
• indexarea documentelor după cuvinte-cheie; 
• indexarea documentului după conţinutul întregului document;  
• operaţiuni de captură de date din formulare; 
• reconstituirea colecţiilor de documente fizice (în forma pusă la dispoziţie 

de client); 
• organizarea electronică a documentelor; 
• stocarea în condiţii de siguranţă a arhivei fizice, pe parcursul procesului de 

arhivare.  
O dată creată, arhiva electronică va putea fi securizată şi controlată, accesul la 

documente permiţându-se pe baza drepturilor definite şi acordate la nivel de utilizator 
sau grup de utilizatori. De asemenea, există posibilitatea de a înregistra şi urmări toate 
versiunile unui document (acţiunile efectuate asupra documentelor din cadrul arhivei, 
persoana care le-a efectuat, data la care au fost întreprinse aceste acţiuni)12. 

Beneficiile imediate ale unui sistem de arhivare electronică a informaţiilor şi 
documentelor din cadrul unei instituţii se referă la simplificarea fluxului informaţional 
şi reducerea costurilor operaţionale. Pe termen lung, productivitatea şi eficienţa 
angajaţilor va creşte ca urmare a simplificării procesului de căutare şi acces la 
informaţie; astfel, acţiunile lor se vor baza pe decizii mai bune şi mai eficiente. Timpul 
de regăsire a informaţiilor dispersate se reduce la minim, iar toate informaţiile necesare 
şi relevante sunt aduse într-un singur loc. (Şi pentru că datele statistice sunt extrem de 
relevante putem afirma că instituţiile care au ales să-şi gestioneze informaţiile şi 
documentele printr-o soluţie de arhivare electronică au înregistrat costuri de arhivare 
mai scăzute, de până la 70%). 

Printre avantajele totale ale folosirii documentelor în format electronic, am 
putea enunţa:  

• scade riscul pierderii documentelor;  
• accesul la documentele electronice este securizat; 
• documentele pot fi păstrate şi accesate pe perioade îndelungate de timp;  
• regăsirea documentelor este mai rapidă şi mai uşoară;  

                                                 
11 http://www.marketwatch.ro/articol/3857/Lungul_drum_al_hartiei_catre_arhiva_electronica/, accesat în 
data de 20 septembrie 2009. 
12 Ibidem. 
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• se poate monitoriza accesul la documente şi asigură o mai bună protecţie a 
informaţiei;  

• documentele pot fi accesate simultan de mai mulţi utilizatori, din mai 
multe locaţii;  

• documentele fizice nu mai sunt expuse riscului degradării prin utilizare; 
• în cazul distrugerii accidentale a arhivei fizice, există documentele 

electronice martor, care permit reconstituirea arhivei.13.  
Aplicaţiile pe linia arhivării electronice pentru arhivarea electronica şi 

gestiunea documentelor, oferă14:  
Interfaţa în limba română 
• scanare şi introducerea documentelor direct în baza de date; 
• scanarea volumelor mari de documente folosind coduri de bare; 
• câmpuri de indexare a arhivei electronice; 
• oCR(<Optical character recognition> – transformarea mecanică sau 

electronică a imaginilor unor documente printate, dactilografiate sau scrise 
de mână (de obicei copiate cu ajutorul unui scanner), într-un text editabil, 
recunoaşterea scrisului din documentele scanate şi indexarea lor full-text; 

• stocarea fişierelor text (Word, Excel, HTML, PDF searchable) şi indexarea 
lor full-text pentru a putea efectua căutări în conţinutul documentelor; 

• conectivitate cu Microsoft Office (Word, Excel şi Outlook) pentru a accesa 
arhiva electronică direct din Office; 

• structura de dosare pentru stocarea documentelor; 
• uşurinţa în utilizarea arhivei electronice; 
• arhivarea mesajelor din Microsoft Outlook în arhiva electronică, în format 

PDF; 
• arhivarea electronică, în format PDF sau TIFF a documentelor care sunt 

printate din orice aplicaţie; 
• posibilităţi CRM (<custormer relationship management >); 
• documentele sunt accesibile 24 de ore din 24 tuturor persoanelor 

autorizate, din orice colţ de lume s-ar afla. Acelaşi document poate fi 
consultat de doi sau mai mulţi utilizatori în acelaşi timp, din locaţii 
diferite, fără să se aştepte reciproc şi fără a fi nevoie de intermediari; 

• securitate la nivelul grupurilor de utilizatori şi a documentelor; 
• opţional, integrare cu Active Directory15. 

                                                 
13 Ibidem. 
14 http://www.magnet-software.com/index.php?page=arhivarea-electronica&hl=ro_RO, accesat în data de 
23 septembrie 2009. 
15 Ibidem. 
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Având în vedere avantajele incontestabile ale documentului digital, 
implementarea şi utilizarea programelor de arhivare electronică în tot mai multe 
instituţii de stat şi private, uşurarea vizibilă a muncii şi a productivităţii, putem 
concluziona că atât teoria cât şi practica arhivării electronice deşi sunt la început de 
drum au o eficacitate bine-venită în uşurarea muncii arhivarului. Bineînţeles că vor 
trebui avute în vedere proprietăţile tehnice de prelucrare arhivistică ale documentelor 
digitate pentru ca rezultatul final să fie acelaşi ca şi pentru documentele pe suport 
clasic: prezervarea unor documente autentice, care să oglindească activitatea instituţiei 
care le-a creat.  

Legislaţia românească pe linia arhivării electronice a avut acelaşi curs ca şi cea 
internaţională: nu a ţinut pasul cu evoluţia tehnologică. În consecinţă s-a vorbit mai 
întâi despre practica arhivării electronice a documentelor şi ulterior a apărut cadrul 
legislativ. Din aceste motive, încrederea în documentul electronic, la început nu a fost 
deosebită. Erau necesare nişte elemente electronice care să confere siguranţă 
documentelor digitale, atât împotriva prevenirii pierderii, a sustragerii cât şi a 
siguranţei unor tranzacţii sau proceduri, dar mai ales a siguranţei păstrării autenticităţii 
informaţiei conţinute. În aceste condiţii legislaţia arhivării electronice la momentul 
actual are o principală funcţionalitate: realizează conversia, preluarea, stocarea, 
organizarea şi regăsirea informaţiei din cadrul instituţiei într-un mod structurat şi 
securizat. Avantajele totale ale arhivării digitale şi riscurile la care se expun instituţiile 
care îşi păstrează documentele doar în forma fizică oferă suficiente motive pentru a 
alege această opţiune: arhivare electronică. 

 
 
 

Summary 
 

The Romanian legislation regarding archiving had the same course as the 
international one: it could not keep up with the technological evolution. As a 
consequence, first the practice of digital archiving of the documents was taken 
into consideration and after that, the legislative background appeared. 
Because of that, the trust in digital documents, at the beginning it wasn’t 
special. Some electronical elements that offered safety to digital documents 
were necessary, both against preventing loss data or purloining and also to 
insure safe transactions or procedures and especially for safe keeping of the 
authenticity of the information that the documents contain. In these conditions 
the legislation of digital archiving at this moment has a main functionality: it 
realizes the conversion remaking organization and finding of the information 
belonging to an institution in a structural and secure way. The total 
advantages of digital archiving and the risks to which the institutions that 
maintain their documents only on regular support are exposed offer more than 
enough reasons to choose this method: digital archiving.  
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DOCUMENTE 
 
 
 

DOUĂ DOCUMENTE SLAVO-ROMÂNE  
DE LA PETRU ŞCHIOPUL VOIEVOD 

 
Andreea IENACHI 

 
 
 

Publicăm două documente slavo-române din a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea care au fost descoperite la Serviciul Judeţean Prahova al Arhivelor Naţionale 
şi care, se pare, s-au aflat cândva în colecţiile prestigioasei biblioteci deţinute de 
familia Rosetti-Roznovanu, documente care aduc informaţii interesante asupra 
realităţilor Moldovei de la sfârşitul secolului mai sus-amintit. 

Primul document este o carte domnească din anul 1577 emisă în cancelaria 
domnitorului Petru Şchiopul prin care acesta dăruieşte un loc în pustie, ce este în sus de 
Valea lui Stoica, numit Cereşnoveţul1, fraţilor Vrabie, Sava, Ion, Ilia şi Nistor prilej cu 
care aceştia i-au dăruit un cal bun. Această practică, cunoscută in istoriografie sub 
denumirea „Darea calului”, este relativ frecvent întâlnită în Ţara Românească în 
perioada 1415-1577, percepându-se cu prilejul oricărei mutaţii de posesiune funciară. 
Aceasta este considerată de specialiştii în domeniu fie ca rezultat al aplicării unui drept 
suzeran de retract, fie ca rezultat al prevederilor ce decurg din conceptul de „domneniu 
eminent”. Cert este că spre sfârşitul sec. al XVI-lea această practică intră în 
desuetudine, ultimul caz singular fiind atestat în 16062. Până în momentul de faţă nu se 
ştie ca această dare să fi fost aplicată în Moldova. Este posibil ca introducerea ei în 
teritoriul de dincolo de Milcov să fi fost datorată originii muntene a domnitorului 
moldav, nepot al lui Mihnea cel Rău şi frate cu Alexandru al II-lea Mircea, domnul 
valah deschizând noi perspective asupra transferului unor practici instituţionale între 
cele două ţări. 

Cel de-al doilea document, din anul 1591, provine din cancelaria aceluiaşi 
domnitor şi se referă tot la locul în pustie „ce este în sus de Valea lui Stoica, numit 
Cereşnoveţu”. De această dată este vorba de întărirea vânzării făcute de unii dintre 
beneficiarii actului precedent şi urmaşii acestora către Onciul spătar3 pentru suma de 
şase sute de zloţi tătăreşti. 

                                                 
1 În apropiere de Soroca. 
2 Instituţii feudale Din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1983, p. 142. 
3 Un Onciul slugă donmnească este atestat cu proprietăţi pe Răut şi Ciuhur În perioada 1580-1587. (DIR, 
A, XVI/III, p. 137; 254; 363-4.) 
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Documentele aduc unele informaţii privitoare la evoluţia proprietăţii funciare a 
unei familii de mici boieri ai cărei membri în calitate de slugi domneşti sunt răsplătiţi, 
pentru posibile servicii militare în campania din 1574, cu un „loc în pustie” şi cu 
dreptul de a întemeia sat. Situaţia confuză din Moldova de la sfârşitul deceniului opt şi 
posibil pierderea statutului de slugi domneşti nu numai că i-a împiedicat pe beneficiari 
să întemeieze satul, care nu apare menţionat în actul de vânzare din 1591, dar i-a adus 
în situaţia de a vinde bunurile dobândite cu aproape un deceniu şi jumătate în urmă, 
cazul încadrându-se în fenomenul general de disoluţie a micii proprietăţi care începe să 
se contureze în epocă. 
 

+ Petrß voevo(da) BÈ}ïü ml}(s)tÓ g(s)p}(d)rß zemli 
Mo(l)da(v)skoi.  

„(È) <gs>(d})v<o> mi dado(x) i pom}lva(x) naÎi sl¨(gi) 
Vrabïe i Sava i î›(n) i Ilh i Ni(s)to(r) sß e(d)no mh(s)to ›(t) 
p¨(s)tini çto na vrß(x) dolin¨ Sto(i)ki, gde e(st) imen¨e(t) 
Çere(Î)<no>vec¨(l), tamo da ›sadå(t) sobi selo po (ç)to dali 
g(s}d)v<o> mi edi(n) ko(n) dobrß, <a>ko da e(st) i(m) ›(t) na(s) 
sß vßse(m) doxodo(m) i sß vßse(m) staro(m) xotaro(m). 

I i(n)i nikto da så ne umiÎae(t). 
Pi}(s) u Æ(s) vl}ht› #z}pe ap}r(l) i}ï. 
Sa(m) g(sd})nß kaza(l). 
Gol´i vê}(l) lo(gft) ¨(çi) i i}(s). 

 
 

+ Petru voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
Adică domnia mea a dat şi a miluit slugile noastre, Vrabie şi Sava şi Ion şi Ilia 

şi Nistor cu un loc pustiu, din sus de Valea lui Stoica unde se cheamă Cereşnoveţul, 
acolo să-şi întemeieze sat, pentru care au dat domniei mele un cal bun, ca să le fie 
<danie> de la noi, cu tot venitul şi cu tot hotarul cel vechi. 
  Şi nimeni alt cineva să nu se amestece. 

Scris în Iaşi în anul 7085 (1577), aprilie 18. 
Însuşi domnul a zis. 
Golia mare logofăt a învăţat şi ispravnic. 

 
SJAN Prahova, Colecţia de documente, CXXII/9. Original slavon, 
hârtie, invocaţie simbolică, sigiliu aplicat căzut. 
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+ Petrß voevoda) bÈ}ïü ml(s)}t<Ó> g(s)p}(d)rß Zemli 
M›(l)(dav)skoi.  

„(È) prïidoÎh prh(d) nami i prh(d) naÎimi bolhri î›(n) 
B´rna(t) i bra(t) e(g) X<i>li(p), bratïæ Vrabie i Ilh i I›(n) i 
Sofroniæ do(ç)ka Ni(s)ti(r) i Tith, do(ç)ka Savi po i(x) dobro 
v<oli>, niki(m) ne pon¨(È)deni i a ni prisilova<n>i i prodalï i(x) 
pravoü ›(t)nin¨ ›(t) i(s)piso(k) za daanïe çt<o> <on>i imali ›(t) 
g(sd{)vo mi e(d)no mh(s)to za p¨(s)tini çto na vr´(x) dolini 
Stoika gde e(st) imen¨e(t) Çere(Î)nov´(c). Ta prodali sl¨(q) 
naÎe(m¨) „(n)@ç¨(l) sp´ta(r) za Îe(st) s›(t) zla(t) tata(r)ski(x); i 
i(s)piso(k) çto ›(ni) imali na toe bi(Î) re(ç)nnoe mh(s)to ewe 
e}(g) dali <v>´ r¨ki sl¨(q) naÎe(m¨) „(n)@ç¨(l) sp´ta(r). 

Th(m) ra(dï) kako da e(st) em¨ i ›(t) na(s) ›(t)nina i 
vik¨plenïe sß vßse(m) d<o>xodo(m).  

I i(n)i da (s) <´> ne ¨miÎae(t). 
+ g(s}d)n´ re}(ç)      
P}i(s) ¨ Æ(s) lh}(t) #z}çƒ ma(rt) ƒ}ï 
¨çinite ve}(l) lo}(g) ¨.. ¨ri(k).     
Da(l) za ¨ri(k).     
Iskal îeremiæ logofet B´shnÁl 
 
+ Petru voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
Adică au venit dinaintea noastră şi a boierilor noştri Ion Bărnat şi fratele său 

Hilip, fraţii lui Vrabie, şi Ilea şi Ion şi Sofronia, fiica lui Nistor, şi Titea, fiica lui Sava, 
de a lor bunăvoie, de nimeni nevoiţi şi nici siliţi şi au vândut a lor dreaptă ocină, cu 
ispisoc de danie pe care îl aveau de la domnia mea, un loc din pustie, ce este în sus de 
Valea lui Stoica unde de cheamă Cereşnoveţ. 

Şi au vândut slugii noastre Onciul spătar pentru şase sute de zloţi tătăreşti şi 
ispisocul pe care îl aveau ei pentru acel mai sus zis loc încă l-au dat în mână slugii 
noastre Onciul spătar. 

De aceea, să-i fie lui şi de la noi ocină şi cumpărătură cu tot venitul. 
Şi alţii să nu se amestece. 
Domnul a zis.        
Scris în Iaşi, leat 7099 (1591), martie 19. 
A făcut marele logofăt uric.   
Au dat pentru uric.         
Iscal Ieremiia logofăt Băseanul. 
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SJAN Prahova, Colecţia de documente, CXXII/11, Original slav, 
hârtie, sigiliu aplicat. 
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NOI DOCUMENTE MUNTENEŞTI DIN SECOLELE XVI ŞI XVII  
Partea a II-a 

 
 

Pavel Mircea FLOREA 
 
 

Continuăm publicarea documentelor descoperite cu ocazia cercetărilor 
efectuate în arhive şi biblioteci începută în numărul precedent al revistei „Hrisovul”. 
 
15.  1587 (7095) februarie 11, Bucureşti Mihnea voievod şi domn al Ţării 
Româneşti întăreşte lui Drăghici postelnic şi lui Giurgiu postelnic ocine în 
Clocoteana, Bucureşti şi Tomeani precum şi un ţigan şi o ţigancă. 

 
Milostïü Boıïü î› Mixnh voevoda i gospodinß vßsoi 

zemle Uggrr›vlaxiskoe sßn¨ velikag i prhdobrag AleÙandr¨ 
voevoda. 

Davat gospodstvo mi sïü povelhanïe gospodstva mi 
sl¨zem gospodstva mi ı¨pan Drßgiçi postelnik i brat em¨ ı¨pan 
¡ür¾ü postelnik i sßs nix sßnovi im elicim¨ Bogß dast ækoı da 
im s¨t ›çn¨ ¨ Klokothna del Fratev vßsa q}-go del ›t po vßs 
xotar ›t polü i ›t gora i ›t sedaliwe i ›t braniwi i ›t vod¨ vare elika 
se xtet izbrati zaneı sïæı ›çn¨ bila est stara i prava ›çn¨ i za 
dhdïna Fratev a sluz gospodstva mi viÎ rhx ›ni est pok¨piÎ sïe 
›çn¨ ›t ViÎaa dßwera Fratev i ›t Barb¨l logofet zet Fratev i ›t 
sßnovi Barb¨lov za #z} aspri govi i darovalieı est po Barb¨l 
l›gofet sßs edna kobila çerna chno si aspri t} i daÎ sluz 
gospodstva mi viÎ rhçni prhvi red¨ ¨ k¨kü Vladev vatax ›t 
P¨tineü aspri .#a} 

I paki .... ¨ B¨k¨rewi s¨.....da imat ... ›çn¨ ...Kothnev vß na 
.... i ›t Î¨ma i ›t braniwi i ›t sedaliwi selo i ›t posv¨dï zaneı ga eı 
est poklonia æ sam Ko[thna] na zanin¨ dobrovolü i ›t pred 
gospodstva mi i sßs ¨znanïe vßsem megæÎ›m i ›t gor i ›t dol i 
sßs bir sßs birniçïi.  
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A sl¨zi gospodstva mi Drßgiçi posthlnik i brat ego ¡ür¾ü 
posthlnik ›ni darovaÎ po Kothna sßs edno kon dobrß Îarg¨ za 
x} aspri; i platili m¨ s¨t em¨ bir¨rele na tri lhtni çin¨ aspri x}.  

I paki pok¨piÎ sl¨zï gospodstva mi Drßgiç posthlnik i 
¾¨r¾ü posthlnik ›çn¨ ¨ Tomhni del D¨mitrov vßsax ›t po vßsam 
xotar¨l ›t polü i ›t Î¨m i ›t braniwi i ›t sedaliwi i ›t vod¨ i ›t sßs 
edin veçn¨ na im Stoæn ›t D¨mitr¨ za #v}x}}Ùq}. [aspri] gotovi; 
i daÎ aspri ¨ k¨kü Staik›v ›t N¨çet i za dve vola za t} aspri.  

I kßda est prodal D¨mitr¨ sïe ›çn¨ ›n vßspraÎal est vßsa 
çet em¨ i bratïe em¨ za ›çn¨ i po Stan logofet ›t PleÎoi praÎal 
est i ne vßsxothÎ pok¨piti. 

I pak pok¨piÎ sl¨z gospodstva mi viÎ reçni edin acigan na 
ime Krßçün ›t Stoika ›t Árl¨ewi za x} aspri govi i edin kon 
dobr´. 

I pak pok¨piÎ sl¨z gospodstva mi viÎ reçno edna acigankø 
na ime Dafina i sßs edin momk¨ ›t Dobrana ›t Kßrç›mari za x} 
asapri gotovi.  

I prodal s¨t viÎ reç [lüdï za nixno] dobra volh ›t pred 
gospodstva mi i sßs znanïe vßsem megiæÎom ›t gor> i ›t dol.  

Tem radï dadox i gospodstva mi ækoı sl¨z gospodstva 
mi da im est ¨ ›çin¨ i ¨ ›xab ix i sßnove ix i vßn¨k›m i 
prhvßn¨çit›m si..... 

Seı i svediteli: ı¨pan Kisar veliki dvornik i ı¨pan Wefan 
veliki logofet i Pßtr¨ spatar i Miroslav vistær i V[intil] stolnik i 
Rad¨l komis i Vlad¨l pexarnik i Paraskiva veliki postelnik. 

Ispravnik Wefan veliki logofet. 
I az Íerban logofet pisax ¨ grad B¨k¨rewi, meseca 

fevr¨arïe a}ï d´ni ›t Adam lhtom #Z}Ç}E. 
î› Mixnh voevoda, milostïü Boıïü gospodinß 
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+ Din mila lui Dumnezeu Io Mihnea voievod şi domn a toată Ţara 
Românească, fiul marelui şi preabunului Alexandru voievod. 

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele jupanului Drăghici postelnic 
şi fratelui său jupan Giurgiu postelnic şi cu fiii lor câţi Dumnezeu le va da, ca să le fie 
lor ocină în Clocoteana partea lui Frate toată a 6-a parte de peste tot hotarul, din câmp 
şi din munte şi din vatră şi din branişte şi din apă oricât se va alege, pentru această 
ocină a fost veche şi dreaptă ocină şi de deadină a lui Frate, iar slugile domniei mele, 
mai sus-zise, ei au cumpărat această ocină de la Vişa, fata lui Frate şi de la Barbul 
logofăt, ginerele lui Frate şi de la fiii lui Barbu pentru 7000 aspri gata, şi l-a dăruit pe 
Barbu logofăt cu o iapă neagră preţul său aspri 300. Şi a dat slugile domniei mele, mai 
sus numită prima dată în casa lui Vlad vătaful din Putineiu aspri 1000. 

Şi iar ….în Bucureşti……..ocină……. lui Cotean în…… şi din pădure şi din 
branişte şi din vatra satului şi de peste tot pentru că l-a închinat insuşi Co<tean> de a sa 
bunăvoie dinaintea domniei mele şi cu ştirea tuturor megiaşilor din sus şi din jos şi cu 
bir şi cu birnici.  

Iar slugile domniei mele Drăghici postelnic şi fratele lui Giurgiu postelnic, ei l-
au dăruit pe Coteana cu un cal bun şarg pentru 600 aspri, şi i-au plătit lui birurile 
pentru trei ani care fac aspri 600. 

Şi iar cumpărară slugile domniei mele Drăghici postelnic şi Giurgiu postelnic 
ocină în Tomeani partea lui Dumitru toată, de peste tot hotarul din câmp şi din pădure 
şi din branişte şi din vatra <satului> şi din apă şi cu un vecin pe nume Stoian de la 
Dumitru, pentru 2666 <de aspri> gata. Şi a dat asprii în casa lui Stancu din Nucet şi 
pentru doi boi de 300 aspri.  

Şi când a vândut Dumitru această ocină, ela ântrebat toată ceata lui şi pe fraţii 
lui de ocină şi pe Stan logofăt din Pleşoi a întrebat, şi n-au vrut să cumpere. 

Şi iar cumpără slugile domniei mele, mai sus-zise, un ţigan pe nume Crăciun 
de la Stoica din Urlueşti pentru 600 aspri gata şi un cal bun. 

Şi iar cumpără slugile domniei mele, mai sus numite, o ţigancă pe nume 
Dafina şi cu o copilă de la Dobrana din Cârciumari pentru 600 aspri gata. 

Şi au vândut mai sus numiţii <oamrni de a lor> bunăvoie şi dinaintea domniei 
mele şi cu ştirea tuturor megieşilor de sus şi de jos. 

Pentru acesta am dat domnia mea slugilor domniei mele ca să le fie de ocină şi 
de ohabă lor şi fiilor lor şi nepoţilor şi strănepoţilor săi …. 

Iată şi martorii: jupan Chisar mare vornic şi jupan Ştefan mare logofăt şi Pătru 
spătar şi Miroslav vistier şi V<intilă> stolnic şi Radu comis şi Vladul paharnic şi 
Paraschiva mare postelnic. 

Ispravnic Ştefan mare logofăt. 
Şi eu, Şerban logofăt, am scris în oraşul Bucureşti, luna februarie 11 zile, de la 

Adam ani 7095 <1587>. 
+ Io Mihnea voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 
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Biblioteca Naţională, Colecţii speciale,CXXXV/2, orig slav, 
pergament, 1 filă, 36x29 cm, pecete domnească timbrată, 
monograma domnului în chinovar, rupt la îndoituri. 

 
16. 1591 (7099) ianuarie 14 Mihnea voievod întăreşte Priei şi soţului ei Stanciul 
din Poenărei averile tatălui lor Moş. 

 
Milostieü BoÈïeü î› Mixnh voevoda i gospodin´ v´ßsoe 

Zemle Ágrovlaxïeskoe sin´ velokago i prhdobrago î› AliÙandro 
voevoda. 

Davat gospodstvo mi sïü povelhnïe gospodstva mi Prïii i 
s´s m¨Èa ei Stançül ›t Poen´rïi i s´s s´novi em¨ elic im Bog¨ 
dast ækoÈ da im est ›çin¨ v´svaki komati ix bawom si MoÎiv 
vare elika se xtit izbrat poneÈ est dal i ¨loÈil MoÎ po d´wira eg 
Prïæ po zetom si Stançül po svaki komati im i po ›çin¨ ækoÈ 
s´mr´t eg nixto metex s´s tog komati da ne imax bez t´çïü 
d´weri si Prïæ i zetom si Stançül, zaneÈ ü est dal MoÎ th omati 
i ›çine seÈ biÎ pisan d´weri eg Prïæ i z´tom si Stanmçülov 
poneÈ nhst s´tvoril ›t thl ego bez t´çïü dowira eg Priæ.  

I dal est MoÎ thx komati i ›çina b´s d´wira eg Prïæ i 
z´tom si Stanmçülov. A Stançül ›n est dal i ¨loÈil #a}r}p aspri i 
krave d}ï i ›broaçe za Èito a}ï. I ¨loÈil est s´s nixnem dobrovoli 
i s´s ¨znanïe b´sem megæwom ›t gor i ›t dol i ›t [pred] 
gospodstvo mi. 

Sego radï dadox i gospodstva mi Stançülov i s´s Èina 
ego Prïæ ækoÈ da im est ›çi¨ i komati MoÎov v´s v´ ›xab im i 
s´novem im i vn¨kom im i prhvn¨çetom im i ›t nikogoÈ 
nepokolhbim porizmo gospodastva mi.  

SeÈ svedhtelïe postavlhem gospodstvo mi: È¨pan Mitrh 
velikii dvornik i È¨pan Pr´vul veliki logofet i P´tr¨ sapatar i 
Andreü vistïærü i Radu komis i Mixaü stolnik i Vladul pexarnik 
i È¨pan Gerge veliki poostelnik. 

Ispravnik Pr´v¨l veliki logofet. 
I pis Andreü v´ stolni grad B¨k¨rewi meseca gin¨arïe d}ï 

d´ni vlht #z}ç}Ï. 
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+ î› Mixneh voevod, milosteü BoÈieü gospodin´. 
 
Din mila lui Dumnezeu Io Mihnea voievod şi domn a toată Ţara Românească, 

fiul marelui şi preabunului Io Alexandru voievod. 
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele Priei şi cu soţul ei Stanciul 

din Poenărei şi cu fiii lor câţi Dumnezeu le va da, ca să le fie ocină toate averile tatălui 
lor Moş, ori cât se va alege, pentru că a dat şi a întocmit Moş fiicei sale Priia şi 
ginerului său Stanciul peste toate averile lui şi peste ocină, pentru ca după moartea lui 
nimeni să nu aibă amestec cu acele averi, numai fiica sa Priia şi ginerele său Stanciul 
deoarece i le-a dat acele averi şi ocine care sunt mai sus scrie fiicei sale Priia şi 
ginerelui său Stanciul, deoarece a făcut din trupul său doar pe fiica sa Priia. Şi a dat 
acele averi şi ocină toată fiicei sale Priia şi ginerelui său Stanciul. Iar Stanciul a dat şi a 
aşezat 1.180 de aspri şi 14 vaci şi 11 oboroace cu grâu. 

Şi au întocmit <toate astea> de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor megieşilor 
din sus şi din jos şi <înaintea> domniei mele. 

Pentru aceasta am dat şi domnia mea lui Stanciul şi soţiei lui Priia ca să le fie 
ocina şi averile lui Moş, toate, de ohabă, lor şi fiilor lor şi nepoţilor lor şi strănepoţilor 
lor, şi de nimeni neclintit după porunca domniei mele. 

Iată martori pune domnia mea: jupan Mitrea mare vornic şi jupan Pârvu mare 
logofăt şi Pătru spătar şi Andrei vistier şi Radu comis şi Mihaiu stolnic şi Vladul 
paharnic şi jupan Gherghe mare postelnic. 

Ispravnic Pârvu mare logofăt. 
Şi am scris Andrei în cetatea de scaun Bucureşti luna ianuarie 14 zile văleat 

7099 (1591). 
+ Io Mihnea voievod cu mila lui Dumnezeu domn. 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXVII/4, orig slav, 
pergament, 27x 34 cm, urmă de pecete aplicată în ceară. 

 
17. 1587 ianuarie 24 Mihnea voievod întăreşte lui Sărămet logofăt nişte ţigani. 
 

+ Din mila lui dumnezeu, Io Mihnea voievod şi domn a toată ţara 
Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Alexandru voievod. 

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele Sărămet 
logofăt şi cu fii lui, nişte ţigani anume: Proia şi cu fiii lui anume Stan şi Ianeş şi 
Neagoe, că ei au fost cumpărat sluga domniei mele Sărămet logofătul, numai pe acest 
ţigan anume Proia, de la unchiul său Oprea comisul din Dărăşti, fără ţigancă şi fără fii, 
cu 550 aspri şi a treia parte dintr-un vad de vodeniţă (moară de apă) mai dinainte 
vreme, din zilele răposatului părintelui domnei mele, Alexandru voievod. Dar sluga 
domniei mele, Sărămet logofăt a dat o ţigancă după acest ţigan, anume Proia, carele au 
făcut aceşti copii, ce s-au zis mai sus.  
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Dar acest ţigan, anume Proia, nu au fost de baştină a lui Oprea comisul, ci au 
fost al boierului domniei mele Radu biv vel comis, ginerele lui Andreiu din Strejeşti. 
Atunci au venit boierul domniei mele Radu biv vel comis să ia pe acest ţigan, anume 
Proia, cu fiii lui mai sus scrişi, de la sluga domniei mele Sărămet logofăt. Dar Sărămet 
logofăt a sorocit pe Vintilă, fiul Oprei comis, dinaintea domniei mele pentru acest ţigan 
mai sus zis. Şi m-am uitat domnia mea şi am judecat pe drept şi după lege cu toţi 
cinstiţii dregători ai domniei mele şi am încredinţat domnia mea cum că acest ţigan mai 
sus zis a fost de baştină al boierului domniei mele Radu biv vel comis şi că Vintilă, fiul 
Oprei comisul, n-a avut nici un amestec cu Proia ţiganul care e mai sus scris. Atunci 
am dat domnia mea de platnic pe Vintilă fiul Oprei comis, ca să plătească pe Proia 
ţiganul cu fiii săi boierului domniei mele Radu biv vel comis şi a plătit Vintilă fiul 
Oprei comis, căci a dat pe ţiganul Nanciul şi pe fiul acestuia şi o ţigancă anume 
Armaeanca cu două fiice, pentru ţiganul Proia cu fiii săi Stan şi Ianăş şi Neagoe. 

Şi iar să-i fie slugii domnei mele Sărămet logofăt un fecior de ţigan anume: 
Stan fiul Badei Haraminul căci l-a cumpărat sluga domniei mele Sărămet logofăt cu 
7000 de aspri gata de la Sărămet fiul lui Radu. 

Şi încă a cumpărat Sărămet logofăt ocină în satul Frasinul, însă partea de ocină 
a lui Sărămet fiul Stoicăi logofăt, toată câtă se va alege din câmp şi din baltă şi de 
pretutindeni cu 700 aspri, iar jupaniţa Armaca şi S[ă]rămet fiul Stoicăi vândut-au 
această mai sus zisă ocină de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor megiaşilor din sus şi 
din jos. 

De aceea am dat şi domnia mea slugii domniei mele S[ă]rămet logofăt ca să-i 
fie lui aceşti ţigani şi ocine ohabnice, lui şi fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor lui. Şi de 
nimeni neclintit după pornca domnei mele. (Urmează Divanul). 

 
BAR, Ms. 659/27, Fişe Şt. Grecianu, traducere incompletă după 
original slav, fost în colecţia Ionel I. Brătianu, traducere de Ilie 
Bărbulescu din 1900. 

 
18. 1590 (7098) iunie 29 Mihnea voievod întăreşte lui Pătru ocină la Călineşti. 

 
Milostiü BoÈïü î› Mixnh voevoda i gospodin´ v´soü Zemli 

Ággrr¨vlaxïiskoe, s´n´ velokago i prhdobrago AliÙandr¨ 
voevod¨. 

Davat gospodstvo mi sïü povelhnie gospodstva mi P´tr¨v 
i s´s s´novi si elice Bog´ prip¨stit ækoÈ da m¨ est ›çin¨ ¨ 
K´linew ›t del Kalinov s´n´ Bançülov polovin ›t Î¨m i ›t polü i ›t 
vod i ›t s¨x nad planen¨ i ›t po sv¨de vare elika se x[tit] izbrat 
poneÈ ü est pok¨pil ›t na Kalin s[´n´ B]ançülov za x} aspri 
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gotovi i za dve kozli s´s mlhko. I ald´m´Îari na ime: pop Ír´ban i 
MoÎ i Vlasin i Badh i Bogdan ›t sel. 

I paki pok¨pix P´tr¨ [›çin]¨ ¨ K´lineÎti ›t del Vl´dçan¨lov 
polovin ›t ›çin¨ ›t posv¨dï za ‚} aspri gotovi, 

I paki pok¨pi P´tr¨ ›çin¨ ¨ K´linewi ›t ›çin¨ Br´til´v çetvertag 
del za T}N aspri gotovi. 

I paki pok¨pi P´tr¨ tri nive ›t nad Kr´sth za R}N}E aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ tri nive ›t nad M´çükan za R}N}V aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ sedaliw ›t k¨ki ›t nad Dobrot za ç} aspri 

i edin niv pak ›t Dobrot za M} aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ ›t nad Feth E} nive za S}P aspri i Z} 

æblak za L} aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ ›t na Radu edin brod za vodenic, 

çetvertag del za M} aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ ›t nad Vladul i ›t brat eg B¨kor a} niv 

za P} aspri. 
I paki pok¨pi P´tr¨ ›t na NhkÎa a} niv iz gor polü za M} 

aspri. 
I prodadoÎ sïe viÎ reçenie lüdïe ›t nixn›m´ dobrovoli i s´s 

¨znanie v´sim megæÎom ›t kr´st´ mestov i gor i iz dol i ›t pred 
gospodstva mi.  

Sego radï dadox gospodstvi mi ækoÈ da m¨ est ›çin¨ i 
›xab i s´novi si i vn¨kom i prhvn¨çetom si i ne ›t kogoÈ 
nepokolhbimi porimo gospodstva mi. 

SeÈ i svedetele postavlhxom gospodstvo mi: È¨pan 
Mitrh veliki dvoenik i È¨pan [P´]rv¨l veliki logofet i Andreü 
vistier i P´tr¨ spatar i Radul komis i Gerge veliki postelnik i 
Vladul pexarnik. 

Ispravnik Mitrh veliki dvoenik. 
I az Gerge eÈe ¨spisax, az Gerge meseca ünïe k}Ï d´ni i 

›t s´zdanïe Mira do sego pisanie teçenïe lhtom #Z}Ç}I. 
+ î› Mixnh voevoda milostiü BoÈïü gospodin´. 
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+ Din mila lui Dumnezeu Io Mihnea voievod şi domn a toată Ţara 
Românească, fiul marelui şi preabunului Alexandru voievod. 

Da domnia mea această poruncă a domniei mele lui Pătru şi cu fiii săi câţi 
Dumnezeuîi va lăsa ca să fie ocină la Călineşti, din partea lui Călin, fiul lui Banciu, 
jumătate din pădure şi din câmp şi din apă şi din uscat, din munte şi de peste tot, ori cât 
se va alege, deoarece a cumpărat-o de la Călin fiul lui Banciu drept 600 de aspri gata şi 
pentru două capre cu lapte. Şi adălmăşarii pe nume: popa Şerban şi Moş şi Blasii şi 
Badea şi Bogdan din sat. 

Şi iar a cumpărat Pătru ocină la Călineşti din partea lui Vlădceanul, jumătate 
de ocină de peste tot, drept 700 de aspri gata. 

Şi iar a cumpărat Pătru ocină la Călineşti din ocina lui Brătilă, a patra parte 
drept 350 aspri gata. 

Şi iar a cumpărat Pătru trei holde de la Cârstea drept 155 aspri. 
Şi iar a cumpărat Pătru trei holde de la Măciucan drept 152 aspri. 
Şi iar a cumpărat Pătru loc de casă de la Dobrotă drept 90 aspri şi o holdă iar 

de la Dobrotă drept 40 aspri. 
Şi iar a cumpărat Pătru de la Ferte 5 holde drept 280 aspri şi 7 meri drept 30 aspri. 
Şi iar a cumpărat Pătru de la Radu un vad de moară, a patra parte drept 40 aspri. 
Şi iar a cumpărat Pătru de la Vladul şi de la fratele său Bucor 1 holdă drept 80 aspri. 
Şi iar a cumpărat de la Neacşa 1 holdă din câmpul de sus drept 40 aspri. 
Şi au vândut aceste mai sus scrişi oameni de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor 

megiaşilor din prejurul locului şi din sus şi din jos şi înaintea domniei mele. 
Drept aceea a dat şi domnia mea ca să-i fie lui de ocină şi de ohabă şi fiilor lor 

şi nepoţilor şi strănepoţilor lor şi de nimeni neclintit după porunca domniei mele. 
Iată şi marturi am pus domnia mea: jupan Mitrea mare vornic şi jupan Pârvul 

mare logofăt şi Andreiu vistier şi Pătru spătar şi Radu comis şi Gheorghe mare 
postelnic şi Vladul paharnic. 

Ispravnic Mitrea mare postelnic. 
Şi eu, Gherghe cel care am scris, eu Gherghe, luna iunie 29 zile şi de la facerea 

lumii până la această scriere 7098 (1590). 
+ Io Mihnea voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 

 
MMB, inv. nr 912: Orig perg sigiliu timbrat căzut; DANIC Ms. 
1232, f. 326-327. Copie cu traducere de S. Nicolaescu după orig. 
prezentat de Gh. Anghelescu  
Traducere, DIR, B, XVI, vol. 5 doc 478, text slav inedit. 

 
19.  <1593 octombrie - 1601 august> Mihai Viteazul voievod întăreşte lui Neag 
ocină în Stoineşti. 
 

<Hrisov> al lui Mihaiu vodă lui Nég pentru ocină den Stoineşti, parté lui Nég 
<ce> se chiamă Berilésaca drept 1000 de aspri.  
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Şi iar lui Nég … de la Opriş derpt 1000 de aspri. 
Şi iar un răzor de la …<drept> aspri 150. 
Şi alt loc de la Theodor drept aspri 200. 
Şi alt <loc> … drept aspri 150. 
Şi alt loc de la Radul drept aspri 100. 
…. Drept aspri 150. 
 

DANIC, Achiziţii noi, MMDCCLXIII/30 (nr.3), rezumat. 
 

20.  7102 [1593 octombrie] 1 – 1594 august] 1  
  

Cartea lui Mihai [Viteazul] voievod, fiul răposatului Pătraşcu Vodă, prin care 
întăreşte Nanului şi feciorilor lui o vie cumpărată la Gureni, fostă a lui Pătru cel Mare, moşiile 
din Peştişani cumpărate de la Radu, Stana şi sora ei, Rada, moşia din Grumulia. 

 
Izvod cărţii lui Mihail vodă, fecior răposatului Pătraşco vodă. 
 
Dat-au domnia sa aceast poruncă a domniei sale Nanului şi cu feciuorii lui câţi 

Dumnezeu le va dărui ca să le fie lor o vie di la Pătru cel Mare din Gureni pentru că 
această vie au fost a lui Pătru cel Mare vechie şi dréptă de moştenire şi au fost dă 
cumpărat Nanul această vie de la Pătru toată cu toate livezile ei drept opt aspri gata.  

Iar cumpără Nanul 5 livezi de la Pătru şi de la frate-său Pătru drept 460 aspri 
gata. 

Iar cumpără Nanul moşie de la Stana şi de la soru-sa Rada or cât să va alege de 
această moşie din Peştişani peste tot hotarul, din câmp, din pădure, din apă peste tot 
pentru că au cumpărat Nanu de la [de la]1 Radu parté lui jumătate din Peştişani peste 
tot hotarul pentru că au cumpărat Nanu de la Radu această moşie drept 350 aspri. 

Iar să să ştie că au schimbat Nanu cu toţi fraţii lui a …. cu Ştefan şi cu toţi 
fraţii lui, pentru că Nanul, el au avut moşie în Gruiuleţe, iar Ştefan au avut în Înleaşca 
şi aşa au schimbat amândoi <cu> bun voia lor ca să stăpânească sălişte ce să chiamă 
Grumele.  

Iar au cumpărat Nanu moşie de la Crăciun şi de la Opré ocină în sat în 
Peştişani drept 500 aspri. 

Iar cumpără Nanu moşie de la Sora din Peştişani a şasa parte peste tot hotarul 
pentru că au cumpărat Nanul de la Sora drept 1 bou. 

Iar să fie Nanului moşie în Peştişani moşie de moştenirre, a şasa parte, peste tot 
hotarul, iar ceialalţi fraţi ai Nanului n-au nici o trabă şi acea moşie mai sus numită 
pentru că la moarté tătâni-său Slabul, el n-au avut căutare de ceialalţi fraţi nici de unul 
numai de Nanul pentru că au făcut multă cheltuială 

Iar să fie Nanului jumătate din parte Surorii drept 100 aspri. 
Iar cumpără de la Pătrii cel Mare 1 vie cu 200 aspri. 

                                                 
1 Repetiţie. 
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Iar cumpără de la ….2 iar cu 200 aspri i de la Părvu cu 100 aspri i de la Prodan  
…40 aspri. 
Şi au vândut aceşti oameni aceste vii în délul Gurénilor,  
Şi au vândut aceşti oameni acéste vii şi moşii, ei de a lor bunvoe şi cu ştiré 

tuturor megiiaşilor şi bătrânilor din prejurul locului. 
Drept acéia au dat şi domniia sa acestor oameni mai sus numiţi ca să le fie lor 

moşteniri ohabnice lor, nepoţi i strănepoţilor şi de cătră niminé neclătit peste porunca 
domniei sale. 

Şi mărturii am pus domnia sa jupan Mitré vel vornic i jupan Andrei vel logofăt 
i jupan Andronie vistier i Dumitrache spatar i Pana comis i Radu stolnic i Manta 
paharnic i ……3 vel postelnic. 

Ispravnic Mitré vel vornic. 
Scris de Stan logofăt la meseţa ….4 1 dăni, lét 7102. 

 
Iar la limba rumânească s-au scos la avgust 11 dăni lét 7269. fiind hrisovul 

spartu au mai rămas cuvuinte lipsă iar prin drăpte mărturii să va îndrepta. 
Az, pop Costandin ot Racoviţ? 

 
DANIC, Documente munteneşti, CCVIII/1. Traducere. Datat după 
Mitrea mare vornic 1593 oct. 25 - 1594 sept. 21; 

 
21. 1594 iulie 85 Mihail voievod porunceşte lui Stan din Stoianeşti să fie în pace şi 
slobod de o datorie. 

 
[î›] Mixail voevoda i gospodin´.  
Davat [gospodstvo m]i sïi povelhnïü gospodstva mi ...... 

Stan ›t Stoænew ækoÈ da est ¨ mirno i slobodno ..... poneÈ 
prïidet Stan prhd gospodstva mi seci est Èaloval ..... 
gospodstva mi kako tegli [S]toæ (?) i Grek¨l po Stan ..... #d} 
aspri tere Stan [p]latil tex aspri ..... Gergi po im Panoüt 
Sta..nis.. ¨l i Manta ...... [gospodstvo] mi gledal i s¨di ix po 
pravd¨ ni po zakon. 

Tem radï ..... a æko da est ¨mirno i slobodno ›t s´da [na] 
prhd ›t k´ ...... viÎ rhx i nixto da ni smeit bantovati prhd sïü knig 
[gospodstva mi].....çelovek zlo xoket i patit ›t gospodstva mi.  
                                                 
2 Loc alb. 
3 Loc alb. 
4 Loc alb. 
5 Datat după domn şi Mitrea mare vornic. 
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Inako da [nhst po reçe gospodstva mi.Ispravnik] 
... [Ispravnik] Mitrh veliki dvornik6,  
Az, Stepan ...  
..... ülïe i} d´ni .. 
[+ î› Mixail voevoda] milostiü BoÈïü gospodin´. 

 
<Io> Mihail voievod şi domn. 
Da domnia mea acveastă poruncă a domniei mele …. lui Stan din Stoianeşti ca 

să fie în pace şi slobod …. Deoarece a venit Stan înaintea domniei mele şi astfel s-a 
plâns ….. domniei mele cum l-au tras <la judecată> Stoia şi Grecul pe Stan ….. 4000 
aspri de a plătit Stan acei aspri ….. Gherghi pe nume Panoiut Sta…ul şi Manta 
…domnia mea am cercetat şi am judecat după dreptate şi după lege. 

Drept aceea ….. aşa să fie în pace şi slobod de acum înainte de către…. mai 
sus zişi şi nimeni să nu îndrăznească să tulbure înaintea acestei cărţi <a domniei 
mele>……<acel> om rău va păţi de la domnia mea. 

Altfel să <nu fie după zisa domniei mele> 
<Ispravnic> Mitrea mare vornic. 
Eu, Stepan …….. 
…iulie 8 zile…. 
[+Io Mihail voevod] cu mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCII/2a, original, rupt sigiliu 
aplicat căzut, lipseşte cca 1/3 din document. 
 

22.  1597 februarie 22 Mihai Viteazul voievod întăreşte lui popa Radul din 
Poenărei ocină în Brătienii de Jos, 

 
„Din mila lui Dumnezeu, Io Mihail voievod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei, 

fiul marelui şi preabunului Pătraşco voievod. 
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele popei Radul din Poenărei, cu 

fiii lui câţi îi va îngădui Dumnezeu, ca să le fie ocină în Brătienii de Jos, din partea lui 
Nărvat, 8 locuri cu 750 aspri gata. 

Şi iară cumpără popa Radul de la Năvrat ocină cu 375 aspri. 
Şi iar a cumpărat popa Radu ocină de la Dragomir şi de la fraţii lui, Vladul şi 

Tatul, ocină, toată partea lor de pretutindeni şi din câmp şi din pădure şi din apă cu 
3600 aspri gata. 

Şi iar a cumpărat popa Radu ocină de la Voica şi de la Sora şi de la Oprea din 
sat, şi a plătit popa Radul de bir aceste ocini şi a dat 220 aspri pe toată partea lor de 
pretutindeni. 
                                                 
6 Mitrea din Hotărani ;mare. vornic. 1593 oct. 25 - 1594 sept. 21. 
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Şi o vândură mai sus zişii [oameni]1 de a lor bună voie [şi cu ştirea]1 tuturor 
megiaşilor din locul din prejur şi dinaintea domnii mele. De aceea dat-am şi domnia 
mea popei Radului ca să-i fie ocină ohabnică, lui şi feciorilor şi nepoţilor şi 
strănepoţilor lui. Şi de nimeni neclintită după spusa domniei mele. 

Iată şi martori …. (urmează Divanul)”7 
__________________ 
Rupt şi spălăcit (nota traducătorului).  

 
BAR, Ms. 659/ 27, Fişe Şt. Grecianu, caietul Brătieni, f. 54, 
traducere incompletă după originalul slav, realizat la 1900 de către 
Ilie Bărbulescu.8 

 
23.  1598 aprilie 24 Mihai Viteazul voevod întăreşte lui Oprea cel Bătrân ocină în 
Bărbăteşti. 

 
Milostïü BoÈïü î› Mixail voevod i gospodinß vßsoe 

Zemle Ugrovlaxiskoe sßnß velikago i prhdobrago, pokoinago 
PßtraÎko voevod. 

Davat gospodstvo mi sïü povellenïe gospodstva mi 9Oprii 
celui Bătrân ca să-i fie lui ocină în Bărbăteşti, partè lui toată oare cât se va alège din 
pretutindinè din câmpu şi din pădure şi din apă şi din uscat pentru că au fostu a lui 
bătrână şi drèptă moşie. 

Şi după acèia au venit însuşi Oprè înaintè dumnii mèle de au dat şi au adaos 
Oprè boiarinului dumniei mèle jupânul Vladului pârcălabul cu a lui parte de ocină însă 
din pădure până în valè Şolomonului şi din apă şi din munte şi din câmpu şi din 
cumpărături pentru că i-au cumpărat jupânul Vladul ocină de la dânsul mai de nainte 
vème. 

Deci boiarinul dumnii mèle jupânul Vladul el au dăruit pre Oprè cel Bătrânu 
prntru frăţiia cu un bou şi cu o dulamă şi s-au înfrăţit ei de a lor bună voie şi cu ştirè 
tuturor megiaşilor din prejurul locului din susu şi din jos şi dinaintè dumnii mèle ca să 
fie doi fraţi nedespărţiţi în veci. Şi s-au înfrăţit jupânul Vladul pârcălabul cu Oprè cel 
Bătrânul însă l-au adaos pre dânsul cu jumătate din ocinele lui. 

                                                 
7 La data de 1597 februarie 3 componenţa Divanului era următoarea: Ivan mare vornic, Thudosie mare 
logofăt, Stoica vistier, Negre spătar, Radu comis, Stroe stolnic, Şărban paharnic, Preda mare postelnic. 
(DRH, B, vol XI, doc. 219) următorul document din 1597 aprilie 1, consemnează în locul lui Ivan ca mare 
vornic pe Dumitru (DRH,B, vol XI, doc. 220). 
8 Conform însemnării de la sfârşitul regestului: „Originalul fost în proprietatea d-lui Ionel Brătianu. 
Traducere după originalul slav făcută de dl. Ilie Bărbulescu [la] 1900”. 
9 Din mila lui Dumnezeu Io Mihail voevod şi domn a toată Ţara Românească, fiul marelui şi preabunului, 
răposatului Pătraşcu voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele... 
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Dreptu aceia am dat domnia mè acèste ocine ca să-i fie lui ocine hâohabnice 
lui şi feciorilor şi nepoţilor, strenepoţilor lor şi de nimenele ne clătit să <nu> fie preste 
zisa dumniei mèle. 

Şi iar au cumpărat jupânul Vladul pârcălabul 2 livezi în sat în Şotânga de la 
Dan pe doi cai buni. 

Şi iar să fie jupânului Vladului pârcălabului doao pământuri de la Oprè din 
Băr<bă>teşti în câmpul de jos şi un pemântu în câmpu de sus pe doi boi şi o vacă şi un 
râmătoriu gras. 

Şi iar a cumpărat Vladul pârcălabul un pământ de la Nègoe în Bărbăteşti pre un 
cal şi un bou. Şi au vândut aceşti oameni toţi ale lor ocine şi moşii de a lor bună voe şi 
cu ştirè tuturor megiaşilor din prejurul locului din sus şi din jos şi dinaintè dumnii 
mèle. 

Drept cèia am dat dumnia mè boiarinului domnii mèle jupânului Vlad pârcălab 
aceste ocine carele-s mai sus scrise ca să fie lui ocine şi moşie şi ohabnice lui şi 
feciorilor lui, nepoţilor şi strenepoţilor şi de numeni neclătit să <nu> fie preste zisa 
domniiei mèle. 

Adecă şi mărturie am pus domniia mè: jupan Dumitru marele vornic şi jupânul 
Theodosie marele logofăt şi jupânul Stoica marele vistier şi Negre marele spătar şi 
Radul marele comis şi Stroe marele stolnic şi Şerban marele peharnic şi preda marele 
popstelnic. 

Pis Ivan logofăt în scaunul cetăţii Târgovişte meseţa aprilie 24 dni şi în cursul 
anilor de la începutul lumii de la Adamu până acuma 7106 lèt. 

 
DANIC, Colecţia I. Vârtosu, I/25, copie neautentificată. 

 
24.  1601 (7109) mai 9 Târgovişte Simion Moghila voievod întăreşte lui Şerban, 
Bârsan, Radu şi Vlad ocine la Homul de Sus şi Homul de Jos. 
 

+ Milostïü boÈïeü î› Simeon Mogila voevod i gospodin´ 
vasoi Zemle ¨grovlaxiïiskoe. 

 Davat gospodstvo mi sïü povelhniïü gospodstva mi 
Íerbanov i Br´sanov i M´nev i Radulov i Vladulovi s´s v´si 
bratïem i s´ v´si s´novi im elicï im Bog´ prip¨stit ›t Gor Xom i 
Vladul i Radul i Stoika s´s v´si bratïi im i s´s s´novi im elicï im 
Bog´ prip¨stit ækoÈ da im est ... i Gor Xom i Dol Xom v´si s´s 
v´som xotarom vare eliko se xtet izberit poneÈ sïe viÎ vi reçeni 
lüdïe pridoÎ prhd gospodstva mi po [l]ie se plakali kakom est 
bil v´zimal Mihaü vod´ nixne ›çine i dhdine kromh volh imm i 
izmetnul im est aspri #g}#ï. 
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A gospodstvo mi gledaxom po pravd¨ i po zakon boÈïei 
s´ v´sim poçtenimi pravitele gospodstva mi iznaidox s´m 
gospodstvo mi za pritsnenïe im taÈ datox s´m gospodstvo mi 
v´si selove koloice s¨t bili pritesnene za Mixaü vodo a ›ni da 
v´zvratit aspri çto s¨t v´zeli ›t Mixaiü vod´, paki ¨ vistiær 
gospodstva mi i da si dast nixne ›çine i dhdïne biti knezi kako 
s¨t bili i nai ›t prhÈde taÈ v´zvratil i selhnïe Xomhnïe, viÎ 
reçeni, v´si aspri çto ü est v´zel ›t Mixaü vod´ paki i vistær 
gospodstva mi isk¨pil s¨t k´ gospodstva mi ... ... dadox i 
gospodstva mi sïü viÎ reçeni lüdïe viÎ reçene ›cne ækoÈ da im 
est v´ ›çin´ i v´ ›xab im i s´novom i vn¨komÈe i prhvn¨kçetom 
im, i ni ›t kogoÈdo nepo[kolhmimo po] orizmo gospodstva mi. 

SeÈ i svedetelïe postavlhem gospodstvo mi: Èupan 
[D¨mitr¨] veliki dvornik i Dan velikii logofet i Pan´ vistiær i 
Ænaki spatar i [We]fan komis i Preda stolnik i Gergina 
pexarnik i È¨pan Dimitrake veliki postelnik. 

I ispravnik Pan´ veliki vistiær. 
I az, Paraskiva10 logofet napisax v´ stolni grad ¨ B¨k¨rewi, 

meseca mai Ï} d´ni i ›t Adama v´ lht #Z}R}Ï. 
î› Simeon voevod milostïü BoÈïeü gospodin´. 

 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Simion Moghila voievod şi domn a toată Ţara 

Românească. 
Da domnia mea această poruncă a domniei mele lui Şerban şi lui Bârsan şi lui 

Radu şi lui Vlad cu toţi fraţii şi cu toţi fiii, câţi Dumnezeu le va lăsa, din Homul de Sus 
şi lui Vladul şi lui Radu şi lui Stoica cu toţi fraţii şi cu fiii, câţi Dumnezeu le va lăsa, 
din ca să le fie ….. şi Homul de Sus şi Homul de Jos, tot cu tot hotarul ori cât se va 
alege aceşti mai sus zişi oameni au venit înaintea domniei mele în persoană de s-au 
plâns ca le-a luat Mihai vodă ocinele şi dedinele lor peste voia lor le-a lepădat lor aspri 
13.000. 

Iar domnia mea am cercetat după adevăr şi după legea dumnezeiască cu toţi 
cinstiţii dregătorii domniei mele am găsit domnia mea despre asuprirea de la Mihai 
vodă şi să întoarcă asprii pe care i-au luat de la Mihai vodă, iar vistierului domniei 
mele şi să le dea ocinile şi deadinele lor, să fie cnezi cum au fost şi mai înainte 

                                                 
10 Scrie şi doc. din 1601 mai 5. 
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aşijderea au întors sătenii Homeni, cei mai sus zişi, toţi aspri pe care i-au luat de la 
Mihai vodă, iar vistierul domniei mele a răscumpărat de la domnia mea ….  

<Drept aceea> am dat şi domnia mea acestor mai sus zişi oameni, mai sus-
zisele ocini, ca să le fie de ocină şi de ohabă, lor şi fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor lor 
şi de nimeni neclintit după porunca domniei mele. 

Iată şi martori pune domnia mea: jupan <Dumitru> mare vornic şi Dan mare 
logofăt şi Pană vistier şi Ianachi spatar şi <Ş>tefan comis şi Preda stolnic şi Gherghina 
paharnic şi jupan Dimitrache mare postelnic. 

Şi ispravnic Pană mare vistier. 
Şi eu, Paraschiva logofăt am scris în cetatea de scaun în Bucureşti, luna mai 9 

zile şi de la Adam in anul 7109. 
Io Simion voevod cu mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCCLXXXVI/4 orig slav perg, 
sigiliu aplicat deteriorat; Rezumat în doc din 1614 (7122) aprilie 9. 
Târgovişte prin care Radu Mihnea voievod întăreşte 
răscumpărarea din rumânie a satului Homurile (Vlaşca) cotropit de 
Mihai voievod.( DIR, B, veac XVII vol 2, doc. 240) şi doc. din 
1617 ian. 9. Târgovişte prin care Alexandru Iliaş voievod întăreşte 
răscumpărarea din rumânie a satlui Homurile, cotropit de Mihai 
Viteazul şi eliberat de Simion Movilă. (DIR, B, veac XVII vol. 2 
doc. 70). Satul este menţionat de I. Donat în studiul Satele lui 
Mihai Viteazul în vol Domeniul domnesc în Ţara Românescă.(sec. 
XIV-XVI), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 228. după 
informaţiile din documentele din 1614 şi 1617. 

 
25. 1603 (7112) noiembrie 26. Târgovişte Radu Şerban voevod întăreşte lui 
Barbu din Turdeaşti mai multe ocine cumpărate de la mai mulţi.  

 
Milostïü BoÈïü î› Radul voevoda i gospodin´ v´soi Zemle 

¨grovlaxiskoe, anepse¨ ... [Basa]rab voevoda i gospodin´. 
Davat gospodstvo mi sïü povelhnïe gospodstva mi 

Barb¨lov ›t T¨rdhwï i s´s s´novi elici Bog [dast] ækoÈ da em 
[est] ›çin¨ ›t nad Roman i ›t na ViÎa ›t Aldhwï v} ¨È za ›çin¨ i s´s 
brod za vodenic¨ za ›} aspri.  

I pak pok¨pi Barb¨ ›çin¨ ›t na pop B´Èan a} ¨È za ›çin´ i 
s´s brod za vodenic za õ} za aspri. 

I pak pok¨pi Barb¨ ›t na î›n ›çin´ i s´s brod za vodenic a} 
¨È za ‚}L aspri gotov. 

I pak pok¨pi Barb¨l ›t na Stançül a} ¨È za ›çin¨ i s´s brod 
za vodenic za õ} za aspri. 
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I pak pok¨pi Barb¨l ›t na Dan a} ¨È za ›çin¨ i s´s brod za 
vodenic za õ} aspri. 

I pak pok¨pi Barb¨l ›çin¨ ›t na Bolo ›t G¨zhni, del im v´sax 
elika xoket izbrat ›t po v´s¨x xotar¨l za x} aspri. 

I pak pok¨pi Barb¨l del za ›çin¨ Dobrotov v´sax elika 
xoket izbrat za x} aspri. 

I pak pok¨pi Barb¨l del za ›çin¨ Stanov v´sax za a} vol. 
I pak pok¨pi Barb¨l del za ›çin¨ ViÎav ›t G¨zhn v´sax za s} 

aspri. 
I pak pok¨pi Barb¨l ›çin¨ ›t na popa Barb¨l za s} aspri. 
I pak pok¨pi Barb¨l ›çin¨ ›t na Tin´ del im v´sax za ‚} 

aspri. 
I pak pok¨pi Barb¨l ›çin¨ ›t na B¨æ za a} vol i za r} aspri. 
I pak pok¨pi Barb¨l ›çin¨ ›t na Dr´g¨c [del i]m v´sax za ...11 

aspri. 
I pak Barb¨l edin çelad za cigani po im Íerban s´s 

ciganka i s´ s´novi im ›t na Bogdan ›t Ad´mewi za #a}s aspri i 
za a} kobil. 

I pak pok¨pi ›t na Nik¨la logof´t ›t K´mÎor a} cigani za 
#a}s aspri.  

I prodadox sïe viÎ reçni lüdïe negovi del za ›çin¨ za 
negov dobri volh i s´s znanïe b´sex megiaÎem i ›t gor i ›t dol, e 
weÈ ›t po prhÈde vrhm v´ d´ni Mixnh voeboda i est bil imal i 
knigi çto est bil ¨zil xaid¨çii. 

S´m radï dadox gospodtva mi ... .. ækoÈ da im [est] 
›çin¨ s´novi im i vn¨kom] i pravn¨çetom, i nepokolhbivnom i ne 
pot´knovrno po rizm¨ gospodstva mi. 

SeÈ ¨bo svedhtelstvo postavleim gospodstvo mi È¨pan 
Çernika vel dvornik i Stoika veliki logofet i Leka veliki spatar i 
Nika veliki vistier i Stroe veliki stolnik i ¡ür¾ü veliki komis i 
Kostandin veliki pexarnik i Leka veliki postelnik. 

                                                 
11  
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I ispravnik sam reçe gospodstva mi. 
Ispisax az, Stepan logof´t v´ nastolni gradï Tr´goviwe, 

meseca noembrïe k}q d´ni ›t Adama leto v´ lht #Z}R}V}î. 
î› Radu voevod milostïü BoÈïeü gospodin´. 

 
Din mila lui Dumnezeu Io Radu voevod şi domn a toată Ţara Românească, 

nepot …Basarab voeievod, 
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele lui Barbu din Turdeaşti şi cu 

fiii câţi Dumnezeu <îi va da> ca să-i fie ocină de la Roman şi de la Vişa de la Aldeaşti 
2 funii de ocină şi cu vad de moară pentru 800 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la popa Băjan 1 funie de ocină şi cu vad de 
moară pentru 400 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la Ion ocină şi cu vad de moară, 1 funie, 
pentru 730 de aspri gata. 

Şi iar a cumpărat Barbu ocină de Stanciul 1 funie de ocină şi cu vad de moară 
pentru 400 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu de la Dan 1 funie de ocină şi cu vad de moară pentru 
400 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la Bolo din Guzeani, partea lui toată ori câz 
se va alege de peste tot hotarul pentru 600 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu partea de ocină a lui Dobrotă toată, ori cât se va alege 
pentru 600 de aspri. 

Şi iar a cumpărat Barbu partea de ocină de la Stan toată, pentru 1 bou. 
Şi iar a cumpărat Barbu partea de ocină a Vişei din Guzeani toată, pentru 200 de 

aspri. 
Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la popa Barbul pentru 600 de aspri. 
Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la Tina, partea lui pentru 700 de aspri. 
Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la Buia, partea lui pentru pentru 1 bou şi 100 de 

aspri. 
Şi iar a cumpărat Barbu ocină de la Drăguţ [partea lui] toată pentru ….de aspri. 
Şi iar a cumpărat Barbu un sălaş de ţigani, anume: Şerban cu ţiganca lui şi cu 

copii lor de la Bogdan din Adămeşti, pentru 1200 de aspri şi pentru o iapă. 
Şi iar a cumpărat de la Nicula logofăt de la Câm<p>şor, 1 ţigan pentru 1.200 

de aspri. 
Şi au vândut aceşti mai sus zişi oameni părţile lor de ocină de a lor bună voie şi 

cu ştirea tuturor megieşilor şi din sus şi din jos, încă din nainte vreme, în zilele lui 
Mihnea voievod şi au avut şi cărţi care au fost luate de haiduci. 

Pentru <aceasta> am dat domnia mea …. Ca să le fie ocină fiilor lor şi 
nepoţilor şi strănepoţilor, şi neclintit şi neatis după porunca domniei mele. 
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Iată dar mărturie punem domnia mea jupan Cernica mare dvornic şi Stoica 
mare logofăt şi Leca mare spătar şi Nica mare vistier şi Stroe nare stolnic şi Giurgiu 
mare comis şi Costandin mare paharnic şi Leca mare postelnic. 

Şi ispravnic însăşi spusa domniei mele.. 
Am scris eu, Stepan logofăt în cetatea de scaun Târgovişte, luna noiembrie 26 

zile, de la Adam anul în anul 7112. (1603) 
+ Io Radu voievod din mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Documente munteneşti, CXXXIII/1. Original, slav, 
sigiliu aplicat căzut, monogramă domnescă în chinovar. 

 
26.  1604 (7112) mai 7 Radu Şerban voievod întăreşte lui Stan fiul lui Stan, nepot 
de fiu al jupaniţei Caplea din Bărbuleţ ocină în Creţuleşti partea jupaniţei Caplea. 
 

+ Milostïü BoÈïü î› Rad¨ voevoda i gospodin´ v´soi 
Zemle Uggrrovlaxiiskoe, vn¨k veliokago i prhdobrago i 
pokoinago î› B´s´rab voevoda. 

Davat gospodstvo mi sïü povelhnïe gospodstva mi sl¨g 
gospodstva mi Stanov, s´n´ Stanev, anepse¨ È¨panixev 
Kaplev ›t B´rb¨lec za s´n´, i s´s s´novi im elice em Bog´ 
prip¨stit ækoÈ da est im ›çin¨ ¨ sel ¨ Krec¨lew, ›baç polovin za 
selo ›t po v´som xotarom i ›t po sv¨dï vare elika se xtet izbrat i 
s´s veçinï, del È¨panicev Kaplev v´sax. 

Pak da est Stanov, s´n´ Stan, vn¨k È¨panicev Kaplev za 
s´n´, ›çin ¨ B´rb¨lic¨, del bawtom se Stan, eÈ est ›stal ›t nad 
mati si È¨panica Kaple v´sax, vare elika se xtit izbrat, ›t po 
v´som xotarom i posv¨d ›t polü i ›t Î¨m i ›t vod¨ i ›t sedaliwi 
selov, poneÈ est stara i prava ›çin¨ i za dhdïni. 

I v´s est bil dr´Èal s´s mirno razvenen pod bantovanïe ›t 
nekoga, a potom k´da est bil s´da prï d´ni gospodstva mi imali 
s¨t prenïe Stan s´n´ Stanov s´s tetkam si, sestra bawom si, 
Stanov na im È¨panica Mariiæ pred gospodstva mi. I seci preÎ 
›na pred gospodstva mi kako da imat ona del B´rb¨leci ›t del 
Stanov, bratom si, kako da v´zimet ›t anepse¨ si Stan. I taka 
est rekl´ kako nhst ¨ prekiæ na ›na ›t nad mati se Kaplha niwa. 
A v´ tom gospodstvo mi istinstvovaxom i s´s v´six pravitele 
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gospodstva mi ›t Veliki Divan gospodstva mi i pred ›tc¨ kir 
vladïch L¨ka mitropoliti i ›t pred v´shm velikim i mali bolhri eÈ 
s¨t bili ¨ Divan gospodstva mi kako est ¨ prekæ na È¨panica 
[neca] Marïæ, È¨panica Predev pexarnik, ›t mati si È¨panica 
Kaplh s´s v´sax del ei ›t Padinø. Tako s¨dix gospodstbo mi s´s 
v´six çistiti pravitemi gospodstva mi i za k¨pn¨ s´s ›tc¨ kir 
vl´dika L¨ka kako nhst zakon na ›t tolika vrhme tere nhst 
dr´Èal neÈ nhst imal ne edno rabot s´s dela bratom si Stanov 
›t B´rb¨lec¨ a n´nh da s´tvorim sestra brat s´s anepsee¨ si za 
brat i da est i ¨ prekiæna.  

A n¨ tako dadox gospodstvo mi kako ›t nad mati si Kaplh 
da s´ dr´Èit i È¨panica Marïæ prekïæ ›t Padinø, a ¨ sel 
B´rb¨lec da ne imat ne edno rabot, a n¨ da se dr´Èit ¨ sel 
B´rb¨lec Stan, s´n´ Stan, dela ›t nad dedam si kako est zakon 
›t s´n´ roÈden.  

I sich s´m znal gospodstvo mi i istinstvoval prava 
s¨Èdenïe kako est bil i ›t preÈde vrhme zakonaa. 

A potom pak nhst v´sxothl Preda pexarnik i s´s Èitelnica 
eg Marïæ a n¨ paki padal pred gospodstvo mi i vtori red ¨ 
prenïe pred gospodstva mi tako est rekl´ k´ gospodstva mi kak 
da dast im gospodstvo mi megü nex nhkoe bolhri ¨takmiti ix 
kak zakrivatis prave s¨Èdenïe gospodstv¨ mi.  

A v´ tom gospodstva mi i tako da daxom im i bolhri kako 
da ¨takmiti ix a n¨ t´çü ¨çinixom si gospodstvo mi da ne biti 
lic¨merie meÈd¨ boæri s¨dïti krive v´zimat s´ komati ›t dvoü 
›trok s´s krivostii i postavit i izg¨biti d¨Îa ix a n¨ daxom 
gospodstva mi kako bolhri tex eÈ xoket ¨tokmit ix da est 
zaklenanïe meÈd¨ ix ›t pred ›tc¨ kir vladice L¨ka s¨dïti ix pravo 
i takmiti ix kaako xoket obrhsti nai tver´dï s´s d¨Îa ix. I tak s¨t 
poÎili tex dve bolhri Fiera i MogoÎ logofec i za k¨pn¨ s´pernic 
Preda pexarnik i È¨panica ego Marïæ k¨pno s´s anepseïü 
Stan pred ›tc¨ vladïce kir L¨ka sventoe Mitropolie i tako est 
rekl´ ›tc¨ kir vl´dich L¨ka mitropolit s´ velik¨ kletv¨ tex dve bolhri 
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kto xoket çeniti lic¨meræ s¨Èdenïe da est proclet i anatïma za 
t}ïi} ›tci eÈ s¨t vß Nekï¨ i da imat çïstïü sßs îuda i sßs 
trekletom Arïæ. TaÈ togda naçet s¨diti tex dve bolhri i s´s 
k¨pn¨ ›tc¨ vlßdika i a potom eweÈ bolhri mnozi i kal¨geri bili s¨t 
na s¨È¨denïe i tak est s¨dil i ›tc¨ kir vl´dich L¨ka kako ne moÈit 
çiniti s´da ›t tolika vrhm dr¨g s¨Èdenïe, dati vtoroe prekïæ pak 
›t nad mati Kaplh da drßÈit È¨panica Marïæ. A potom anepse¨ 
za s´n´, na im Stan, da ne ostanet s´s niwa del ›t dedam si 
Kaplh, a n¨ tak est reklß kako da ne imat prekïæ È¨panica 
Marïæ È¨panca Predev pexarnik vtorag prekïæ neÈ da ne 
dati tog anepse¨ za brat na im Stan niwi a ¨ sel B´rb¨lec v´s da 
ne imat ›t s´da na pred ne edno rabot a koe çelovek podïgati 
›t nix togda est proklet za t}}iï} ›tci. 

Sego radï dadox i gospodstvo mi Stanov, s´nß Stan, 
ækoÈ da est v´ ›çin´, v´ ›xab em¨ s´novi i vn¨kom i 
prhvn¨çitom i ne ›t kogoÈ nepokolhbimo po orezm¨ 
gospodstva mi.  

SeÈe ¨bo i svedetelïe postavlhem gospodstvo mi È¨pan 
Radu klüçar i pan Preda veliki ban i È¨pan Çernika vel dvornik 
i È¨pan Stoika veliki logofet i B´rkan stolnik i Neka vistïer i 
Gligori komis i Stançül pexarnik i Leka postelnik 

I ispravnik Stoika veliki logofet. 
Ispisax az, Stan logofet ›t S´veÎi, b´ stolni grad¨ ¨ 

Tr´goviwe meseca mai z} d´ni v´ lht #Z}R}V}î. 
î› Radul voevod milostïeü boÈïeü gospodin´. 

 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească, 

nepot marelui şi preabunului răposatului Io Basarab voievod  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele Stan fiul 

lui Stan, nepot de fiu al jupaniţei Caplea din Bărbuleţ şi cu fiii lui câţi Dumnezeu îi va 
lăsa, ca să-i fie lui ocină în sat în Creţuleşti, însă jumătate de sat de peste tot hotarul şi 
de pretutindeni, ori cât se va alege şi cu vecinii, partea jupaniţei Caplea, toată. 

Iar să-i fie lui Stan, fiul lui Stan, nepotul de fiu al jupaniţei Caplea, ocină la 
Bărbuleţul partea tatălui său, Stan, care a rămas de la mama sa jupaniţa Caplea, toată, 
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ori cât se va alege de peste tot hotarul, de pretutindeni, din câmp, din pădure şi din apă 
şi din vatra satului, deoarece este veche şi dreaptă ocină şi de deadină. 

Şi a ţinut, tot cu pace, neînvinuit de bântuială de nimeni, iar apoi când a fost 
acum, în zilele domniei mele a avut pâră Stan fiul lui Stan cu mătuşa sa, sora tatălui 
său Stan, pe nume jupaniţa Mariia înaintea domniei mele. Şi aşa pâra ea înainte 
domniei mele cum că are ea partea Bărbuleţului, din partea lui Stan, fratele său, pe care 
să o ia de la nepotul său Stan. Şi aşa zicea că n-are zestre de la mama Caplea sa nimic. 
Iar întru aceea domnia mea am adeverit cu toţi dregătorii domniei mele din Marele 
Divan al domniei mele şi înaintea părintelui chir vlădica Luca mitropolitul şi înaintea 
tuturor boierilor mari şi mici care au fost în Divanul domniei mele, cum că-i sunt de 
zestre jupaniţei Mariia, jupaniţa lui Preda paharnic, de la mama sa, jupaniţa Caplea, 
toate părţile acesteia din Padina. 

Astfel am judecat cu toţi cinstiţii dregători ai domniei mele şi împreună cu 
părintele vlădica chir Luca ca nu este lege ca după atâta vreme cât n-a ţinut, nici n-a 
avut nici o treabă cu partea fratelui său Stan din Bărbuleţ, iar acum să facă sora, ca 
fratele şi nepotul său de frate să o înzestreze.  

Ci aşa a dat domnia mea ca de la mama sa Caplea să ţină jupaniţa Mariia 
zestrea de la Padina iar în satul Bărbuleţ să nu aibă nici o treabă, ci să ţină în satul 
Barbuleţ, Stan, fiul lui Stan, partea moşilor săi, după cum este legea pentru fii născuţi. 

Şi aşa am ştiut domnia mea şi am adeverit dreapta judecată cum a fost şi mai 
înainte vreme lege. 

Iar apoi n-a vrut Preda paharnic şi cu soţia lui Mariia <să se lase> ci iar a căzut 
înaintea domniei mele, şi a doua oară, cu pâră înaintea domniei mele, astfel zicând 
către domnia mea cum să le dea lor domnia mea între ei nişte boieri ca să-i aşeze, ca să 
se închidă dreapta judecata domniei mele. 

Într-aceea domnia mea astfel le-am dat şi boieri ca să-i aşeze. Ci numai că i-am 
învăţat pe ei domnia mea să nu fie cu făţărnicie între boieri să-i judece strâmb, să ia 
averi de la doi copii cu nedreptate şi să-şi pună şi să prăpădească sufletele lor. Ci am 
dat domnia mea ca acei boieri care-i vor aşeza să aibă jurământ între ei înaintea 
părintelui chir vlădica Luca, să-i judece cu dreptate şi să-i aşeze cum vor găsi mai cu 
tărie cu sufletele lor. Şi aşa au mers acei doi boieri, Fiera şi Mogoş logofeţi, împreună 
cu împricinaţii Preda paharnic şi jupaniţa lui Mariia împreună cu nepotul Stan înaintea 
părintelui vlădica chir Luca în sfânta Mitropolie. Şi astfel au spus părintelui vlădica 
chir Luca mitropolit cu mare blestem acei doi boieri: cine va face făţărnicie la judecată 
să fie proclet şi anatema de către 318 părinţi ce sunt la Nicheia şi să aibă parte ci Iuda 
şi Arie. De asemenea au început să judece acei doi boieri şi împreună cu vlădica şi apoi 
încă cu mulţi boieri şi călugări care au fost la judecată şi astfel a judecat şi părintele 
chir vlădica Luca cum că nu se poate face acum după atâta vreme altă judecată, să dea 
a doua zestre iarăşi de la maica sa Caplea să ţină jupaniţa Mariia, apoi nici ca nepotul 
de fiu, pe nume Stan să nu rămână cu nici o parte de la bunica sa Caplea, ci astfel a 
spus ca să nu aibă zestre jupaniţa Mariia, jupaniţa lui Preda paharnic, a doua zestre nici 
să nu se dea acelui nepot de frate. Pe nume Stan, nimic iar în satul Bărbuleţ tot, să nu 
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aibă de acum înainte nici o treabă, iar care om dintre ei va ridica <pâră> atunci să fie 
blestemat de 318 părinţi. 

Pentru acesta am dat domnia mea lui Stan, fiul lui Stan, ca să-i fie de ocină, de 
ohabă lui, fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neclintit după porunca domniei 
mele. 

Iată dar şi martori pune domnia mea: jupan Radu clucer şi pan Preda mare ban 
şi jupan Cernica mare vornic şi jupan Stoica mare logofăt şi Bărcan stolnic şi Nica 
vistier şi Gligori comis şi Stanciul paharnic şi Leca postelnic. 

Şi ispravnic Stoica mare logofăt. 
Am scris eu, Stan logofăt din Săveşti în cetatea de scaun la Târgovişte luna 

mai 7 zile vă leat 7112 (1604). 
Io Radu voievod din mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Documente munteneşti, CLXXVI/3. Original, slav, 
pergament, monogramă, sigiliu timbrat, dezlipit. 

 
27.  1605 iunie 13 Traducere după cartea lui Io Radu voievod, domnul Ţării 
Româneşti prin care întăreşte stăpânirea lui Spiridon Călugărul şi a cetei sale peste 
partea lui de moşie din Chiojdu din sud, Saac, din anul 160512 iunie 13. După actul 
slovenesc, scris pe hârtie. 

 
+ Cu mila lui Dumnezeu Io Radu voevod şi domn a toată Ungrovlahiei, 

nepotul răposatului şi preabunului Basarab voievod. 
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele lui Spiridon călugărul şi cu 

ceata lui şi cu feciorii lui, câţi Dumnezeu le va dărui ca să le fie ocină la Chiojdu, toate 
părţile lor din câmp şi din pădure şi din apă şi de peste tot hotarul ori cât se va alege. 
Pentru că această mai sus zisă ocină a lui Spiridon călugărul cu ceata lui de moştenire.  

Apoi când a fost în în zilele lui Simeon voevod, atunci Spiridon călugărul cu 
ceata lui au luat dinaintea lui Simeon voevod 12 boeri şi pe Sârbul ce au fost postelnic 
ca hotarnici de au hotărnicit ocina lor despre fraţii săi…13 Petre şi Stanciul. Şi aceşti 12 
boeri, ei au hotârnicit ocina lor ce au avut-o de moştenire, ocina de cumpărătoare şi 
vatra satului au rămas nehotărnicite. Iar când fu în urmă, apoi, Spiridon călugărul cu 
ceata lui, ei iar au adunat pe aceşti 12 boeri şi au hotărnicit vatra satului, iar ocina de 
cumpărătoare au rămas nehotărnicită. Şi din ocina din câmp au luat Petre şi Stanciul 
din partea de sus dinspre Chiojd iar Spiridon călugărul cu ceata lui au luat din partea de 
jos, dinspre Piatra, iar din vatra satului au luat Petre şi Stanciul dinspre Păltineni iar 

                                                 
12 Data corectă a documentului este 1609 (7117) aşa cum apare la sfârşitul documentului şi cum o 
dovedeşte structura Divanului. Stoica Tărăceanul scrie un doc. din 1609 iun 13 (DIR, B; XVII vol. I doc. 
348) şi posibil şi cel din 1609 iunie19 (DIR, B; XVII vol. I doc. 349) semnat Toma Tăreceanul diferenţa 
de nume poate proveni dintr-o greşeală a copistului. 
13 Loc rupt în original. 
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Spiridon călugărul cu ceata lui au luat de la Benea. Aşa au hotărnicit şi au întocmit 
aceşti 12 boeri.  

Însă să se ştie semnele şi hotarul şi vatra satului, pe apa Chiojdului în jos până 
în capul Pietrei14… din jos iar la Piatră iar de la Piatră la drum şi pe drum în sus până 
în Piatră şi drept pe loc la Benea şi pe Benea în sus la fântână şi pe hotar până în apa 
Chiojdului, iar semnele şi hotarele de pe câmp din meri…15 din capul ţarinelor lui 
Mircănel în jos la Dastcior în jos…16 la curmătura Cornrtului şi ….17 la Cornet în jos 
până la Pietre şi pe loc drept…18 la Piatra şi la Piscu… şi pe pisc în sus până în Piatra 
şi …. până în gura Stârcului. Iar după aceea pe apa Cătinei în jos în apa Bâscei şi în sus 
până în hotarul Râmei şi …. La Piscul Reu şi după aceia la Curmătură…  

Şi iar să-i fie lui Spiridon călugărul ocină în satul Piatra, partea sorei sale a 
Simzenei, toată ori cât se va alege de peste tot hotarul pe această mai sus zisă parte de 
ocină a fost vândut-o Simzeana, sora lui Spirdon lui Toma pentru 1000 de aspri. Dacă 
Spiridon călugărul cum că a intrat Toma în moştenire, el n-a primit ci a dat asprii lui 
Toma, toţi înapoi aspri 1500. Însă să se ştie semnele …. de ocina Simzeanei: din 
Vâlceaua Mănăilei până în Lacul Blestematelor şi la secătură şi apoi la Aria Bicosului 
şi pe Piscul Sfârcului până în apa Cătinei. Şi au vândut aceşti mai sus zişi numiţi 
oameni de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor megiaşilor din prejurul locului. Şi a 
mărturisit Spiridon călugărul dinaintea domniei mele cu oameni buni anume: Stanciul 
din Bătrâni şi din C…. Voicilă şi Tudor precum s-a zis mai sus. 

Drept aceia am dat domnia mea lui Spiridon călugărul cu ceata lui, ca să-i fie 
de ocină ohabnică lui şi feciorilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor lui. Şi de nimeni să nu 
se clătească, după porunca domniei mele, 

Iată dar şi mărturii aşează domnia mea: jupan Radu clucer Buzescu şi jupan 
Cernica vel dvornic şi jupan Lupul vel logofăt şi Nica vistier şi Mârza spătar şi Bărcan 
stolnic Gligorie comis şi Stanciul paharnic şi jupan … vel postelnic. Ispravnic Cernica 
vel dvornic. 

Şi am scris eu, Stoica Tărăceanul în cetatea Târgoviştii luna iunie 13 zile în 
anul 7117 (1609). 

Io Radul voievod [L.P.] din mila lui dumnezeu domn. 
 
Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 
Această traducere în foi una făcută după actul slovenesc, prezentat de d-l Ştefan Gh. 

Ghelea din Ploieşti pe lângă petiţiunea înregistrată la no 194 din 22 martie a.c. colaţionându-
se de subsemnatul se încrediţează pentru conformitate. 

Translator St. Nicolaescu. 
Se adeverează traducerea de faţă prin subscrierea noastră şi prin punerea sigiliului 

Arhivelor Statului. 
                                                 
14 Loc rupt în original. 
15 Loc rupt în original. 
16 Loc rupt în original. 
17 Loc rupt în original. 
18 Loc rupt în original. 
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Director general D. Onciul. 
No. 126, 1914 martie 24, Bucureşti. 
Romania Grefa Tribunalului Buzău, Secţia I. 
Atestăm că prezentul act s-a transcris în registrul de transcripţiuni sub nr. 3377 de 

ordine azi două mai 1914 în urma cererii făcute de d-l C. A. Deloseriu prin petiţia înregistrată 
sub nr. 14410/1914. 

Grefier C. Tănăsescu. 
 

DJAN Prahova, Colecţia de documente, XXXVI/7, traducere 
autentificata de Arhivele Statului, 2 file 

 
28. 1605 (7113) oct 28 Radu Şerban voevod întăreşte lui Lupu şi fratelui său 
Frăţilă moşie în Crăgueşti, partea unchiului lor Vladul. 
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Din mila lui Dumnezeu Io Radu voevod şi domn a toată Ţara Rumânească, 
nepotu bătrânului Basrab voevod.  

Dat-am domnia mè acèstă poruncă a domnii mele Lupului şi frăţine-său lui 
Frăţilă şi cu feciorii lor câţi Dumnezeu le va da, ca să le fie lor moşie în Crăgueşti, 
partè unchiului lor Vladului ce se chiamă Teiu Filescului, toată, din câmpu, din pădure 
şi din apă şi din uscatu şi din sălişte şi din livezi şi din vii şi preste totu veri cât să va 
alege du peste totu hotaru, pentru că au plătitu Lupul şi Frăţilă birul unchiului lor, 
Vladului de au cheltuit aspri 600 de argint şi o iapă şi o vacă încă mai denaintea vreme, 
din zilele Mihnii vodă.  

Deci unchiul lor Vladul el au datu la moartè lui această moşie ce să scrie mai 
sus ca să fie nepoţilor lui de frate care s-au numitu mai sus Lupul şi lui Frăţilă. Iar în 
urmă după moartè unchiului lor Vladului iar Frăţilă şi cu Lupul ei au făcut o sărăcustă 
unchiului lor Vladului ş-au pus şi aldămaş anume: Barbul i popa Dragotă i Nicola al 
Cernului şi Stanciul al Cernicăi din sat i Stanciul din Ciovărnăşani i Nanul otu 
Colibaşi.  

Drept aceia am dat şi domnia mè Lupului şi lui Frăţilă ca să le fie lor moşè 
ohabnică şi feciorilor, nepoţilor, strănepoţilor şi de către nimini nemişcatu peste 
porunca domnii mele.  

Iată şi mărturii am pus domnia mè: i jupân Buzăscul i jupân Preda marele ban 
al Craiovii i pă Cernica vel vornic i pă Stoica vel logofăt i Nica vistier i Mârza spătar i 
Grigorie vel comis i Bărcan stolnic i Stanciul paharnic i jupân Leca vel postelnic.  

Jupân Stoica vel logofăt, ispravnic.  
Şi am scris Gherghe în scaunul oraşului Târgovişte, luna lui octombrie in 28 

zile de la curgerea anilor pân aici vălèt 7113.(1604)  
Iar la limbă rumânească s-au tălmăcit acum aprilie 17 la an 1732 -7240. Vintilă 

postelnic ispravnic (?) sud Mehedinţi.  
De la Depertament Judecătorii de Patru, această copie s-au scos din cuvânt în cuvânt 

de pe altă copie ce au fost scos mai nainte. Iar acu s-au scos de noi 1731 mai 26 de pe hrisovul 
cel adevărat fiind scris sârbescu.  

Etichetă aplicată: Anul 1806 luna iulie ziua 7 Expoziţiunea Generală Română No. 
2506 Oferite de dl. C.D. Spineanu comuna Baia de Aramă. Judeţul Mehedinţi Obiectul oferit: 
un document vechi (coală mare) Clasificarea: a se înapoia. Semnătura colecţionarului- 
 

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, copie  
 

29. 1605 (7114) noiembrie 21, Târgovişte Radu Şerban voievod întăreşte lui 
Badea postelnic satul Izvoarele. 

 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radul voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, 

nepotul răposatului Basarab voievod.  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele boierului domniei mele Badei 

postelnic şi fiilor lui câţi Dumnezeu îi va dărui ca să-i fie satul Izvoarele tot şi cu tot 
hotarul şi cu toţi vecinii şi cu tot venitul oricât se va alege, însă şi hotarele să se ştie de 
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la Alimăneşti pe Colnic de-a curmezişul Bălţii lui Stângaci până la Călmţui şi de peste 
preseacă până la hotarul prisecii şi de la Vieşoara, peste Valea Ceniţei până la Gruiu şi 
de la Bălăneşti, unde se întâlneşte cu Bălăneşti. Pentru că acest mai sus zis sat a fost tot 
de cnezi.  

Astfel au venit la boierul domniei mele, Badea postelnic, toţi proprietarii de 
deadină ai satului mici şi mari şi s-au vândut cu a lor ocină şi deadină de a lor 
bunăvoie, să-i fie lui vecini, însă vecini anume: Stan cu fratele său şi cu fii lor şi 
Taencoş cu fraţii săi şi cu fiii săi şi Goroban şi Dan şi Bădicul cu fraţii săi şi Gorun cu 
fraţii săi şi fii săi şi Dragomir fiul lui Zaeţ şi Gago şi popa Preda şi Sorcă fiul lui Gorun 
şi Nan fiul lui Vişan şi toţi fraţii lui şi fiii lui. Şi i-a cumpărat el, boierul domniei mele, 
Badea postelnic şi cu ocina lor pentru 58000 aspri gata să-i fie lui vecini în veci.  

Şi s-au vândut aceşti mai sus-zişi oameni, cu ale lor mai sus-zisele ocine, ca să-
i fie numitului boier al domniei mele mai sus scris, de a lor bunăvoie şi cu ştirea tuturor 
megiaşilor şi de sus şi de jos şi din jurul locului şi dinaintea domniei mele.  

Pentru aceasta am dat domnia mea boierului domniei mele ot Badei postelnic 
acest mai sus numit sat să-i fie de ohabă lui şi fiilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor lui şi 
de nimeni neclintit după spusa domniei mele.  

Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Radu Buzescu clucer şi fratele său 
jupan Preda mare ban al Craiovei şi jupan Cernica mare vornic şi jupan Stoica mare 
logofăt şi jupan Nica mare vistier şi jupan Mârzea mare spătar, Gligore mare comis şi 
Bărcan mare stolnic şi Stanciul mare paharnic şi jupan Leca mare postelnic.  

Şi ispravnic Stoica mare logofăt.  
Şi eu Paraschiv logofăt am scris în oraşul Târgovişte, luna noiembrie 21 zile în 

anul 7114 .  
+ Io Radu voievod, din mila lui Dumnezeu domn. Radu voievod. 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXX/2, orig. slav, 2 file, 
36x25, 5 cm, pecete cusută cu aţă albastră deteriorată şi ilizibilă. 

 
  

30. 1610 (7118) ianuarie 11 Radu Şerban voievod întăreşte lui Dan portar ocină 
în Răsturnaţi. 

 
+ Milostïü Boıïü î› Rad¨l voevoda i gospodinß vßsoi 

zemle Uggrovlaxïiskoe, vßnuk starag i prhdobrag pokoinag î› 
Bßsørab voevoda. 

Davat gospodstva mi sïü povelenïe gospodstva mi sl¨g 
gospodstva mi Danov portarül i sßs sßnovi si koleceı em¨ 
Bogß prip¨stit ækoÈ da m¨ est em¨ ›çn¨ Rßst¨rnaci ›baç del 
D¨mitr¨v, sßnß Grophnov vßsax, ›t po vßs xarom vare elika 
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sextit izbrat, ›t vod dori ¨ s¨x, ali tßçïü ›çn¨ bez veçni. Zaneı 
pok¨pil sl¨g gospodstva mi Dan portarül sïü ›çn¨ [viÎ reçena ›t] 
na Stana dßwera D¨mitr¨ za #q}f aspri gotovi ... za edin kon 
chn ego aspri #e}ç. 

I pak pk¨pil Dan portarül ›çn¨ ¨ Le¨tewi ali ›t del 
Karaiman¨lov seıni m}e i ¨ dßlg i ¨ Îir›t prez vßs xotar¨l.  

EweÈ est pk¨pil Dan portaül ›t nad Karaiman za #a}r 
aspri gotovi. 

I prodadox sïi viÎ reçni imenit lüdï negova deli za ›çn¨ viÎ 
pis ›ni za nixn¨ dobrovolå ni edno mlßv¨ i razvh ni edn¨ silost i 
sßs uznanïe vßsam megïaÎom ›t gor iz dol i ›t ›krßst mestov i 
›t pred gospodstva mi.  

I eweıi est bï› togda na ¨stroenïe im mnozi stari i dobri 
lüdï aldßmßÎari po im: ›t Ploewi Fßt¨l i ›t Proçkø Nhgoe i Papa 
›t Dobrocei i Wef¨l i mnozi lüdï eÈ ne s¨t pis zde. 

Sego radï dadox sßm gospodstva mi sl¨z gospodstva mi 
Danov portarül ækoı da est em¨ ›çn¨ eıi est viÎ pis dhdin¨ em¨ i 
›xab¨ em¨ sßnovim em¨ i vßn¨kom, prhvn¨çedom im i ne ›t 
kogoıdo ne pokolhbimo porizmo gospodstva mi. 

Seı i sveditelïe postavix gospodstva mi: ı¨pan Rad¨l 
k¨çer B¨zesk¨l i ı¨pan Çernika veliki dvornik i ı¨pan L¨p¨l veliki 
logofet i ı¨pan Nika veliki vistïærü i ı¨pan Mrßzh vel spßtarü i 
ı¨pan Bßrkan vel stolnik i ı¨pan Gligorie vel komis i ı¨pan 
Stançül vel peharnik i ı¨pan Leka veliki postelnik. 

I ispravnik¨ ı¨pan L¨p¨l velikïi logofet. 
I az, Lepßdat gramatik napisax vß grad¨ stolnïi 

Trßgoviwe, meseca genarïe a}ï dßni i ›t Adama do sego 
pisanïe vß lht .#Z}R}I}î. 

+ î› Rad¨l voevoda, milostïü boıïü gospodinß. 
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+ î› Rad¨l voevoda. (m.p.) 
 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească 

nepotul preabunului, răposatului Io Basarab voievod.  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele, lui Dan 

portarul şi cu fiii săi câţi Dumnezeu îi va lăsa ca să-i fie lui ocină în Răsturnaţi, însă 
partea lui Dumitru, fiul lui Gropean, toată, de peste tot hotarul, oricât se va alege din 
apă până la uscat, însă numai ocină fără vecini. Pentru că a cumpărat sluga domniei 
mele Dan portarul această ocină mai sus zisă de la Stana, fiica lui Dumitru pentru 6500 
aspri gata …. şi pentru un cal, în preţul lui aspri 5090.  

Şi iar a cumpărat Dan portarul ocină în Leuteşti, însă din partea lui Caraiman 
stânjeni 45 şi în lung şi în lat peste tot hotarul, pentru că a cumpărat Dan portarul de la 
Caraiman pentru 1100 aspri gata.  

Şi au vândut aceşti mai sus zişi numiţi oameni ale lor părţi de ocină mai sus 
scrise, ei de a lor bunăvoie fără nici o gâlceavă şi fără nici o silă şi cu ştirea tuturor 
megieşilor de sus şi de jos şi din prejurul locului şi dinaintea domniei mele.  

Şi încă au fost atunci la tocmeala lor mulţi bătrâni şi oameni buni aldămăşari, 
anume: din Ploieşti – Fătul şi din Procică – Neagoe şi Papa din Dobroţei şi Şteful şi 
mulţi oameni care nu sunt scrişi aici.  

Pentru aceasta am dat singur domnia mea slugii domniei mele lui Dan poratrul 
ca să-i fie lui ocina care este mai sus scrisă deadină lui şi ohabă lui, fiilor lui şi 
nepoţilor lui, strănepoţilor lui şi de nimeni neclintit după spusa domniei mele.  

Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Radul clucer Buzescul şi jupan 
Cernica mare vornic şi jupan Lupul mare logofăt şi jupan Nica mare vistier şi jupan 
Mârzea mare spătar şi jupan Bârcan mare stolnic şi jupan Gligorie mare comis şi jupan 
Stanciul mare paharnic şi jupan Leca mare postelnic.  

Şi ispravnic jupan Lupul mare logofăt.  
Şi eu, Lepădat grămătic, am scris în cetatea de scaun Târgovişte, luna ianuarie 

11 zile şi de la Adam până la această scriere în anul 7118 (1610).  
+ Io Radu voievod, din mila lui Dumnezeu domn.  
Radu voievod. (m.p.) 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXIX/2, orig. slav, 
pergament, sigiliu căzut, iniţiala şi monograma domnească în 
chinovar, rupt la îndoituri.  

 
31.  1610 (71<1>9) octombrie 29 Radul voevod întăreşte lui Nan, Dobre, Micul, 
Florea şi altora moşie la Călugăreni şi Fundeni. 
 

+ Cu mila lui Dumnezeu Io Radul voevod şi domn a toată Ţara Rumânèscă, 
feciorul marelui, răposatului Io Basarab voevod. 
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Dat-am domnia mè aveastă poruncă a domniei mèle lui Nan şi frăţine-său 
anume Dobre i Micul i Florè şi femèia lui Dragomira i Dumitru Pertoc şi cu feciorii 
câţi Dumnezeu le va dărui ca să le fie moşie la Călugăreni şi la Fundeni din toată partè 
moşu-său Voicilă şi moştenirè şi cumpărătoarè din câmp şi din pădure şi din apă şi din 
siliştè satului şi din dèlul cu viile şi din luncă pân la Fundeni. Pentru că această moşie 
şi viile ce s-au zis mai sus, iale au fost bătrâne şi drepte moşii şi de baştină ale lui 
Voicilă: în viaţa lui n-au făcut nici un fecior de trupul lui iar când au fost la moartè lui 
el au lăsat partè lui toată moştenirè lui ce s-au zis mai sus frăţâne-său şi surorii sale ca 
să-l pomenèscă după fapta lui şi au făcut toate ca unui mort şi am văzut însumi şi 
domniia mè şi cartè bătrânului Alecsandru voevod cum că au fost lăsat toată partè lui 
de moşie şi moştenirè şi cumpărătoarè frăţini-său şi surorii sale ca să fie toţi dinpreună.  

Şi de atunci până acum tot au stăpânit dinpreună fraţii şi cu toate surorile 
aceste moşii toate ce s-au zis mai sus, iar când au fost acum s-au sculat un nepot al lui 
Voicilă, anume Trif<u> de au rădicat pâră înintè domnii mèle şi aşa au pârât înaintè 
domni mèle cum că n-au fost lăsat moşu său Voicilă acèste moşii şi vii ce s-au zis mai 
sus soră-si19 ci au fost lăst nimai fratelui lu Voicilă iar soră-sa să n-aibă amestec. 

Drept aceia domniia mè însumi am luat sèma şi am judecat după dreptate şi 
după lège şi cu toţi boierii domnii mèle şi am dat Trifii lège 6 boiari ca să jure cum aj 
fost ………20 aceste moşii şi vii numai fraţilor lui ….21 fostu lăsat şi soru-ci …….. 22 şi 
nici cum ca să jure <şi au rămas>… de lège.  

După aceia …. N-au vrut Trifu ca să să lase ci au venit înintè domnii mèle a 
doo oră şi iarăşi au pârât ca şi în<tâia dată>. Drept aceia domnia mè iarăşi <am> luat 
sèma şi am judecat după dreptate şi după lège şi am dat…. domnia mè Trifei lège a doa 
<oară> 12 boiari. Şi cându au fost la zi iarăşi n-au putut să jure ci au rămas de lège şi a 
doo orădinaintè domnii mèle cum ca să fie toţi fraţii împreună cu surorile pe toate 
moşiile i viile moşi-său Voicilă.  

Şi iar au cumpărat Nan i Dobre şi frate-său Micul moşie la Nègra… de las 
Nèga, fata lui Lepădat, feciorul Piţărăi toată partè tătâne-său Lepădat drept 1600 aspri 
gata, însă pă jumătate aceştia ….. iar ceilălaltă jumătate de moşie au fostu cumpărată 
mai de nainte vrème din zilele lui Mihail vodă. 

Şi hotarele aceştă ale moşiilor să să ştie: din valè Rufăi şi din sâlpul lui 
Dobrotă pă vale… la Bucele Curului şi până la silişte Muşcelului. 

Şi iar au cumpărat Nan i Dobre un pogon de vie la Luncă de la Nan drept 600 
aspri gata. 

Şi iar au cumpărat Nan i Micul i Dobre de moşie de la Ţenţul drept 600 aspri 
gata- 

                                                 
19 Adăugat deasupra. 
20 Loc rupt. 
21 Loc rupt. 
22 Rupt. 
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Şi iar au cumpărat Nan i Dobre i Micul ……23 de la …..24 drept 200 aspri gata. 
Şi au fost adălmăşari la cumpărătoarè acestor moşii ce s-au zis mai susanume: Conolcè 
i Psnetè i Chirtop i Stan al lui Ivan ot Călugăreni i Vocilă Bălcescu ot Bălceşti. 

Pentru aceasta am dat şi domnia mè acestor oameni ce s-au zis mai sus ca să le 
fie moşia moştenire ohabnică lor şi feciorilor lor şi nepoţilor şi strănepoţilor lor şi de 
nimenè să nu se clătèscă după zisa domni mèle. 

Iată şi mărturii am pus domnia mè pe jupan Cernic a vel dvornic, jupan Lupul 
vel logofăt i jupan ….25 vel spatar, i Bărnac (!) stolnic i Costè comis i Stanciul 
peharnic i jupan... 26 vel postelnic.  

Şi ispravnic Nica vel vistier. 
Şi am scris eu, Nègoe logofătul ot Gherhiţa, luna octombrie 29 şi de la Adam 

până acum de la zidirè Lumii lèt 710927. (1600) iar de la întruparè Domnului 
Dumnezeului nostru Iisus Hristos lèt 1610. 

 
Acest izvos s-au scos pă limba rumânèscă după hrisovul cel sârbesc din cuvânt în 

cuvânt de Ioan dascăl slovenesc, iar unde au fost spart s-au lăsat loc. Iun 13, 1779. 
Ioan dascăl slovenesc de la Şcoala sfintei mănăstiri Colţii. 
+ Taleri 2 am dat dascălului Ioan eu, pop Păun..mescu ot Călugăreni numai cât l-au 

scos pre limba noastră rumâneşte, afar de ce am cheltuit alţi taleri 2. 
Eu, pop Păun Leu adeverez, iun 13, 1779. 

 
DJAN Prahova, Colecţia de documente, LV/3, copie din 1779. 

 
32. 1612 (7120) iunie 13 Radu Mihnea întăreşte lui Stan, partea tatălui său 
Stan, din Bărbuleţ. 

 
Milostïü Boiü î› Radul voevoda i Gospodinß Vßsoi Zemle 

Uggrr›vlahïiskoe, sßnß velikago i phdobrago pokoinom¨ Mixnh voevodß, 
Davat gospodstvo mi sïü povelenïe gospodstva mi sl¨g 

gospodstva mi Stan sßnß Staov i anepse¨ È¨panicev Kaplev za sßn¨, 
ækoÈ da m¨ est del bawem si Stanov eÈ est ›stal ›t mati si ›t Bßr¨leci 
È¨panicev Kaplev, poneÈe est stara i prava ›çin¨ i dhdïn¨ i dhla ›t mati 
ego Kaplh sïe dhl ›t Barb¨lecïi, vßsax vare elika se xtet izbrat ›t pol, ›t 
vod i ›t sedaliwe selov i ›t po vßsx¨de i vßs est dßrÈal sßs mirno razvh ni 
edno bantovanïe ›t nikoga.  

                                                 
23 Loc alb în text. 
24 Loc alb în text. 
25 Loc alb în text. 
26 Rupt.  
27 Copistul nu a văzut cifra zecilor. 
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A potom kßda est bil pri dßni Íerban voevoda imal s¨t prenïe Stan, 
sßnß Stanov, sßs tetkam si, sestra bawom si, Stanov, na im È¨panica 
Marïæ pred gospodstv¨ em¨, i sice prhÎ ›na: kako da imat ›na del ¨ 
Bßrb¨lec ›t del Stan, bratom si kako da zmet ›t anepse¨ ei Stan i tako est 
reklß kako nhst ¨ prekïæ na ›çna ›t na mati si Kaplh niwa.  

A vß tom gospodstvo em¨ ististvovaxom sßs vßsix poçtenomi 
pravitelie gospodstva mi ›t Veliki Divan gospodstva em¨ i ›t pred ›tc¨ kir 
vladïcß L¨ka mitropoliti i ›t pred vßsix velici i mali bolhrïi eÈ s¨t bili ¨ 
Divan gospodstva em¨ kako est ¨ prekïæ na È¨panica Mariæ, È¨panica 
Predev pexarnik, ›t mati si È¨panica Kaplh sßs vßsax del ei ›t Padinø i 
kako s¨dix gospodstvo em sßs vßsix poçtenimi pravitele gospodstva em 
i za k¨pno sßs ›tecß vladïka kir L¨ka kako nhst zakona ›t toliko vrhm tede 
nhst drßÈal niÈ nhs imal ni edin rabot sßs dhla bratom si Stanov ›t 
Bßrb¨lec da ne imat ni edno rabot a n¨ est selov Bßrb¨lec Stanov sßn¨ 
Stanov dela ›t deam si kako est zakon ›t sßn¨ roÈden.  

I sice sßm znal gospodstvo mi i istinstvoval prava s¨Èdenïe kako 
est bil ›t na preÈde vrhm zakon.  

A potom pak nhst vßswxothl Preda pexarnik sßs È¨panica eg 
Marïæ da ›staviÎ po s¨Èdenïe ›t tex, a n¨ pak padal pred gospodstva mi i 
bß¨vigax prenïe pred gospodstva mi i tak est reklß prhd gospodstva mi 
kako da dast im gospodstv¨ em megü nix nekoe bolhri ›ttakmiti ix kako 
zakrivatise vßs rabot ix xoket biti pred gospodstva mi i tako dadox im i 
bolhri megü nix kako da ¨takmiti ix a n¨ tßçïü ¨bo ¨boixom se gospodstvo 
mi da ne biti nhkoe bolhri meÈd¨ em s¨dïti kriv vßzimati se komati ›voü 
›troci sß krivostïü i postaviti tere da izg¨biti d¨Îa ix a ¨ daxom gospodstvo 
mi bolhri tex xoket ¨takmiti ix da est zaklenanïe meÈd¨ ix ›t pred ›tc¨ kir 
vladïch L¨ka s¨dïti ix pravo i ¨takmiti ix kako xowe ›bresti nai tvrßd sßs 
d¨Îa ix i tako s¨t poÎel tex dve bolhri Fiïera i MogoÎ logofecïi i zak¨pno sßs 
sipernici: Preda pexarnik i Èupanica ego Marïæ i zak¨pno sßs anepse¨ si 
Stan prhd ›tc¨ kir L¨ka ba... mitropolt i tako est reklh ›tc¨ kir vladica L¨ka 
mitropolit sßs veliko kletv¨ tex dve bolhri kog xoket çinit licemerïe 
s¨Èdenïe da est proklet i anatema za t}iï ›tci iÈ s¨t vß Nikei da imat çstiü 
sßs î¨da i sßs treklet›m Arïæ, taÈ tog da naçet s¨diti dve bolhri i sßs 
k¨pno ›tc¨ vladïka. A potom eweÈ mnozi bolhri i kal¨geri bili s¨t na 
s¨Èdenïe m¨ i tako est s¨dïlß i ›tc¨ kir vladicß kako ne moÈit çinit sßda ›t 
toliko vrhm dr¨g s¨Èdenïe dati vtoroe prekïe pak ›t na mati Kaplev da 
drßÈet È¨panic Marïæ a tog anepse¨ za sßn¨ na im Stan da ne ›stanet 
sßs niwa dhl ›t dedam si Kaplh a n¨ tako est reklh kako da ne imat 
prekïü È¨panic Marïæ, È¨panica Predev pexarnic vtorag prekïe est niÈ 
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da ne dati tog anepse¨ za brat po im Stan niwi a ¨ sel Bßrb¨lec vßs da ne 
imat ›t sßda na prhd ni edno rabot. A koe çelovekß podgati prenïe ›t nix 
tog da est proklet za t}iï ›tci. 

I pak da est Stanov selov Krec¨leÎti polovin za selo ›t pol i ›t Î¨m i 
›t vod i sßs sedaliwe selov i sßs veçini i sßs vßs doxodok i ›t povs¨dï i ›t 
po vßs xotarom vare elika se xtet izbrat poneÈe est stara i prava dedïn¨ 
em i sßm vidhxom gospodstva mi i knig Íerban voevod vetxa i razderati 
a goslodstvo mi sßm ponovil i ¨tvrßdixom sïü knig gospodstva mi i sßm 
dal gospodstvo mi sl¨g gospodstva mi Stanov ækoÈ da est im ›çine i 
dhdïne ›xab em i sßnovi em i bn¨kom i prhvnoçetom si. I ni ›t kogoÈ 
nepokolhbimo po rizmo gospodstva mi.  

I seÈ svedetelïü postavlhem gospodstvo mi: È¨pan Ventil velikïi 
dvornik i È¨pan Nika velikïi logofet i Dhdï¨l velikïi vistïær i Krßsth velikïi 
spatar i Panü velikïi stolnik i Bratu velikïi komis i L¨p¨l velikïi pexarnik i 
È¨pan Fota velikïi postelnik.  

I ispravnik Nika velikïi logofet. 
Pis Stançül grßmatik vß divnom grad stol Trßgoviwe meseca ünïe 

g}ï dßni ›t Adama do selh tek¨wim bßlht #z}rk. 
 

+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească, 
fiul marelui şi preabunului, răposatului Mihnea voievod.  

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domnii mele Stan, fiul 
lui Stan şi nepot de fiu al jupăniţei Caplea, ca să-i fie partea tatălui său Stan, din 
Bărbuleţ care a rămas de la mama lui, jupâniţa Caplea, deoarece această parte din 
Bărbuleţ este veche şi dreaptă ocină şi deadină şi parte de la mama sa Caplea, toată ori 
cât se va alege din câmp, şi din pădure, şi din apă şi din vatra satului de peste tot. Şi a 
ţinut tot cu pace fără nici o bântuială din partea nimănui.  

Iar apoi când a fost în zilele lui Şerban voievod a avut pâră Stan, fiul lui Stan, 
cu mătuşa sa, sora tatălui său Stan, pe nume jupâniţa Mariia înaintea domniei lui 
[Şerban voievod] şi aşa pâra ea: cum să aibă ea parte la Bărbuleţ, din partea lui Stan 
fratele său, cum să o ia de la nepotul ei Stan şi aşa spunea cum că nu are din zestrea ei, 
din ocina mamei sale Caplea nimic. Iar întru aceea domnia lui a mărturisit cu toţi 
cinstiţii dregători ai domniei lui din Marele Divan ai domniei lui şi înaintea părintelui 
chir vlădica Luca mitropolitul şi înaintea tuturor boierilor mari şi mici care au fost în 
Divanul domniei lui cum că este în zestrea jupâniţei Mariia, jupâniţa lui Preda 
paharnic, de la mama sa jupaniţa Caplea, toată partea ei din Padină, şi cum a judecat 
domnia lui cu toţi cinstiţii dregători ai domniei lui şi împreună cu părintele vlădica chir 
Luca, cum că nu este lege ca după atâta timp, în care nu a ţinut nici nu a avut nici o 
treabă cu partea fratelui său Stan, din Bărbuleţ, să nu aibă nici o treabă ci să fie satul 
Bărbuleţul al lui Stan fiul lui Stan, partea de la moşii săi, cum este legea pentru fiul 
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născut. Şi aşa am ştiut domnia lui şi am adeverit derapta judecată cum a fost mai 
dinainte vreme legea. Iar apoi iar n-a vrut Preda paharnic cu jupâniţa lui Mariia să lase 
după judecata acelora ci iar au căzut înaintea domniei lui şi au ridicat pâră înaintea 
domniei lui şi aşa zicea înaintea domniei lui: cum ca să le dea domnia lui între ei nişte 
boieri să-i întocmească ca să fie încheiat tot lucrul lor înaintea domniei lui. Şi astfel le-
am dat şi boieri între ei să-i întocmească, dar temându-mă domnia mea ca să nu fie 
nişte boieri între ei care să judece strâmb şi să ia averile acestor copii cu strâmbătate şi 
să pună de să îşi piardă sufletele lor, am dat domnia mea ca boierii care-i vor întocmi 
să aibă jurământ între ei, înaintea părintelui vlădica chir Luca, că să-i judece drept şi 
să-i întocmească cum vor găsi mai cu tărie, cu sufletele lor. Şi aşa au mers acei doi 
boieri, Fiera şi Mogoş logofeţi împreună cu părţile potrivnice Preda paharnic şi 
jupaniţa lui împreună cu nepotul său Stan înaintea părintelui chir Luca mitropolitul. Şi 
aşa i-au spus acei doi boieri părintelui vlădica chir Luca mitropolitul cu mare blestem: 
cine va face judecată cu făţărnicie să fie blestemat şi anatema de către 318 părinţi care 
sunt la Nicheia, să aibă parte cu Iuda şi Arie. Astfel atunci au început să judece acei doi 
boieri împreună cu părintele vlădica. Iar apoi încă mulţi boieri şi călugări au fost la 
judecata lor şi astfel a judecat şi părintele vlădica cum nu se poate face acum, după 
atâta vreme o altă judecată, să se dea a doua zestre tot de la mama sa Caplea, ca să o 
ţină jupaniţa Mariia iar acel nepot de fiu pe nume Stan să nu rămână cu nici o parte de 
la moaşa sa Caplea şi aşa s-a zis cum să nu aibă zestre jupaniţa Mariia, jupaniţa lui 
Preda paharnic, a doua zestre este nedrept să nu se dea acelui nepot de frate pe nume 
Stan nimic, iar în sat Bărbuleţ, tot să nu aibă de acum înainte nici o treabă. Iar care om 
dintre ei va ridica pâră să fie blestemat de 318 părinţi.  

Şi iar să-i fie lui Stan satul Creţuleşti jumătate de sat, din câmp din pădure şi 
din apă şi cu vatra satului şi cu vecini şi cu tot venitul şi de pretutindeni şi de peste tot 
hotarul ori cât se va alege deoarece este veche şi dreaptă dedină a lui. Şi am văzut 
domnia mea şi cartea lui Şerban voievod veche şi ruptă iar domnia mea am înnoit şi am 
întărit cu această carte a domnii mele şi am dat domnia mea slugii domniei mele Stan 
ca să-i fie lui ocină şi deadină, ohabă lui şi fiilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor lui şi de 
nimeni neclintit după porunca domniei mele.  

Iată şi martori pune domnia mea: jupan Ventil mare vornic şi jupan Nica mare 
logofăt şi Deadiul mare vistier şi Cârstea mare spătar şi Paniu mare stolnic şi Bratu 
mare comis şi Lupu mare paharnic şi jupan Fota mare postelnic.  

Şi ispravnic Nica mare logofăt.  
Am scris Stanciul grămătic în minunata cetate de scaun Târgovişte, luna iunie 

13 zile, de la Adam pănă acum, ani curgători văleat 7120 (1612). 
 

DJAN Prahova, Colecţia de documente, CXXII/21, original, slav, 
pergament, sigiliu în ceară roşie, căzut.  

 
33.  1611 (7119) aprilie 2 Radu Mihnea voievod întăreşte lui Stan şi fratelui său 
Balaci ocină la Predeşti. 
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Milostïeü BoÈïeü î› Radu voevoda i gospodin´ v´soe 

Zemle Uggrr›vlaxïiskooe s´n´ pokoinim¨ Mixh voevoda 
aneps´›v starago AleÙandr¨ voevoda. 

Davat gospodstvao mi sïü povelhnïe gospodstva mi 
Stanov i s´s brat¨ eg Balaç i s´s s´nove em eliceÈ Bog´ dast 
ækoÈ da m¨ est ›çin¨ ¨ Predewi, alim ›t del Beliæsev polovin ›t 
pole ›t Î¨m i ›t vodï i ›t sedaliwe selov i ›t prez v´s xotarom po 
beleze... ›t Mamina Belei dori ¨ p¨t Vlaev dori ¨ Mamina Belei i 
¨ dlog´ dori ¨ p¨t Vlaev zaneÈ k¨pil est Stan s´s brat Balaçh sïe 
›çine ›t na Beleæ za v} krab s´s mlek i za e} ›vci s´s mlek i za 
‚} aspri gotovi, aweÈ k¨pil sïe ›çine pre d´nïe rodïtelü 
gospodstva mi Mixnhv voevod¨. 

I pak k¨opil Stan s´s brat ego Blaç ›çin¨ ¨ X¨rez del 
Mirçeb v´sax ›t prez v´s xotarom i xotarom da s´ znaet ›t ˇii 
dori ¨ P¨t Vlaev i ›t G´nsak¨ dori ¨ Fere¾i zaneÈ k¨pil est ›t na 
Mirçh za }t aspri gotovi, pak pri d´nïe roditelü gospodstva mi 
Mixnhi voevoda. 

I pak k¨pil Nek¨la ›in¨ ¨ Predewï ›t na Vladu Dr´goesei ›t 
del ego tretag del ›t prez v´s xotarom i belezi ›t Mamina Belei 
dori ¨ p¨t Vlaev za v} voli i za edna krav s´s mlek za ‚ aspri 
gotovi- 

I pak k¨pi Üva ›çin¨ ¨ X¨rez del P´tr¨v Breng´v v´sax vare 
elika se xit izbrat ›t ˇiec dori ¨ P¨t Vlaei i ›t Fere¾i dor ¨ vod 
G´nsak¨l¨i zaneÈ k¨pil est ›t na P´tr¨ za ‚} aspri gotovi.  

I ere dadox teÈ imeniti lüdïe viÎ rex negove ›çine za 
svoe dobrom volü i s´s ¨znanie v´sem megæÎom ›t kr´sto 
mhsto eweÈ za ›t davna pred d´nié rodïtelü gospodstva mi i bil 
est imal knig nad sïe viÎ rex.  

A k´da est bil s´da koda pril¨çil se est zemle 
gospodastva mi veloko zlostïe i plenenïe ›t ¨ngr´ a tex lüdïe viÎ 
rex Stank¨v i brat¨ eg Balaç ›ni s¨t zagin¨l v´sex knigi em 
koloko bil imal nad sïe ›çin¨ viÎ rex TaÈ k´da ›ni s¨t 
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svedetelstvovale pred gospodstva mi s´s mnoz megæÎ ›t 
kr´stni mhsto, bil Stoika i Barb¨ i Dobre i Kosth ›t sel awe 
mnozi lüdïe eÈ nhst pis zde. 

Tem Radï dadox i gospodstvo mi ›vem lüdïe viÎ rex 
ækoÈ da est ›çin¨ ›xab i s´novem i vn¨kom i ni ›t kogoÈ 
nepokopebim po rizmo gospodstva mi. 

SeÈ i svedetelïe postavixom gospodstvo mi: È¨pan 
[Pan´] vistær È¨pan Ventil bel dvornik i È¨pan Çernika lel 
logofet i Stoika vistær i Kr´sth spatar i Panait stolnik i Koçi 
komis i [St]ançül pexarnik i È¨pan Foti veliki postelnik. 

Ispravnik Çernika lel logofet. 
I az, Nhgoe napisax ¨ Tr´govw meseca aprilïe v} d´ni v´ 

lht #Z}R}Ïî}. 
+ î› Rad¨l voevoda, milostïü Boıïü gospodinß. 
 
Din mila lui Dumnezeu, Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească, 

fiul răposatului Mihnea voievod, nepot bătrânului Alexandru voievod.  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele lui Stan şi cu fratele său 

Balaci şi cu fii lor câţi Dumnezeu le va da ca să le fie ocină la Predeşti, însă din partea 
lui Beliase jumătate, din câmp din pădure şi din apă şi din vatra satului şi de peste tot 
hotarul pe semne…..; din Mamina Belei pânâ în Drumul lui Vlae până în Mamina 
Belei şi în lung până în Drumul lui Vlae deoarece a cumpărat Stan cu fratele său 
Balacea aceste ocine de la Beleia drept 2 vaci cu lapte li oentru 5 oi cu lapte şi pentru 
700 aspri gata, încă a cumpărat aceste ocine în zilele părintelui domniei mele Mihnea 
voievod. 

Şi iar a cumpărat Stan cu fratele său, Balaci ocină la Hurez, partea lui Mircea, 
toată, de peste tot hotarul; şi hotarul şă se ştie: De la Jiu până în Drumul lui Vlae şi de 
la Gânsacu până în Fereţi, deoarece au cumpărat de la Mircea drept 300 de aspri gata, 
iar în zilele părintelui domniei mele Mihnea voievod. 

Şi iar a cumpărat Necula ocină la Predeşti de la Vladul Drăgoesei, din partea 
lui a treia parte, de peste tot hotarul şi semnele de la Mamina Belei până în Drumul 
Vlaei drept 2 boi şi o vacă cu lapte <şi> pentru 700 aspri gata. 

Şi iar a cumpărat Iuva la Hurez, partea lui Pătru Brengă, toată, ori cât se va 
alege de la Jieţ până în Drumul lui Vlae şi de la Fereţi până apa Gânsacului deoarece a 
cumpărat de la Pătru drept 700 aspri gata. 

Şi au dat acei numiţi oameni mai sus zişi ocinele lor de a lor bună voie şi cu 
ştirea tuturor megiaşilor din prejurul locului încă de demult în zilele părintelui domniei 
mele şi au avut cărţi pentru aceste mai sus-zise ocine. 
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Iar când a fost acum s-a întâmplat ţării domniei mele mari răutăţi şi robire de 
către unguri, iar acei oameni mai sus zişi, Stanciu şi fratele său Balaci ei au pierdut 
toate cărţile, câte au avut pentru aceste ocine mai sus zişe. 

Iar atunci când ei au mărturisit înaintea domniei mele cu mulţi megiaşi din 
prejurul locului a fost Stoica şi Barbu şi Dobre şi Costea din sat încă şi alţi mulţi 
oameni care nu sunt scrişi aici. 

Pentru aceea am dat li domnia mea acestor oameni mai sus zişi ca să le fie 
ocină, ohabă şi fiilor şi nepoţilor şi de nimeni neclintit după porunca domniei mele- 

Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Pană vistier şi jupan Vintilă mare 
vornic şi jupan Cernica mare logofăt şi Stoica vistier şi Cârstea spătar şi Panait stolnic 
şi Coci comis şi Stanciul paharnic şi jupan Fotie marer postelnic. 

Ispravnic Cernica mare logofăt. 
 Şi eu, Neagoe am scris la Târgovişte luna aprilie 2 zile în anul 7119 (1611). 
+ Io Radu voievod cu mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Documente munteneşti, CXCVII/1. Original, slav, 
pergament, sigiliu aplicat căzut, rupt la îndoituri. 

 
35.  1611 (7119) aprilie 3, Târgovişte. Cartea lui Radu Mihnea voievod şi domn al 
Ţării Româneşti prin care întăreşte lui Badea postelnic stăpânire peste satele Ceniţa, 
Izvoarele, Moşani şi Negreni precum şi două ţigănci pe nume Calea şi Bunchira. 

 

+ Milostïü Boıïeü î› Rad¨l voevoda i gospodinß vßsoi 
zemle „¨grr›vlaxïskoe, sßnß pokoinom¨ Mixnhv voevod¨, 
anepse›v starago AleÙandrov voevod¨. 

Davat gospodstvß mi sïü povelhnïe gospodstva mi 
boleren gospodstva mi Badev postelnik i sßs sßnovi im eliceÈ 
Bogß dast ækoı da m¨ est sela po im Kotenica i selo Izvoarßle 
i MoÎanïi i sel Negrenïi … sßs vßsex xotarove i sßs vßsix 
veçinïi i sßs vßs doxodok zaneÈ sïe sela viÎ rhx ›çne s¨t bil nai 
preıde knez, taı kßda bil pri d´nïe Rad¨lov voevod¨ egda be 
teçenïe lhtom .#zrÚvï. a ›ni vßsix [prodadoÎe så] za svoem 
dobrovolü i razvdenie na siloste, bisti ›n vßsix veçini bolhr›m 
gospodstva mi. Ali selo Kotenica za #k}#a} aspri gotovi i selo 
Izvoarßle za #m}#i} aspri gotovi i selo MoÎanïi za #q}#ï} aspri 
gotovi i selo Negrhnïi za #z}#ï} aspri gotovi i vßs bil ›n veçini 
s´s dobromirn›. 
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A pom kßda prez q} lht (..)i tex veçni ›t tex sela viÎ rhx ›n 
s¨t vßstanil vßsix tere s¨t preÎål ¨ prenïe pred Rad¨lov voevod¨ 
i sice preÎ ›ni togda kako nhst se prodaet ›ni za svoem 
dobrom volü bist veçni nß bist sßtvoril est em¨ siloste Badh 
postelnik. 

A ¨tem gospodstva em¨ sam gledal i s¨dï po pravd¨ i po 
zakon i sßs vßsix çstitimi pravtelïe gospodstvß em¨, i dadox 
Rad¨l voevod¨ ›vem veçni vßsem viÎ rhx ›t tex sela zakon po 
v}ï boleri da zaklet kako nhst se prodaet ›ni za sboem dobrom 
volü bist veçni nü sßtvoril est im siloste. 

A ¨tem tex veçni ækoı vidhl est taka, a ›ni nikakoı nhst 
mogßi ¨fatiti za zakon n¨ ›stal est ›t zakon ›t pred Rad¨lov 
voevod¨ kako da est veçni kako prodaet i vßs bil ›n veçni sßs 
dobrom¨ mirnom do sßda.  

A kßda est bil sønda, pre d´nïe gospodstva mi, a tex 
veçni ›t tex sela viÎ rex ›ni pak vßsviqax prenïe vtorïe krato. I 
sice preÎ pred gospodstvß mi kako preÎ i ispr´vn na Rad¨l 
voevod¨, kako nhst se proda est ›ni za svoim dobrom¨ volü 
bist veçni n¨ sßtvoril est im siloste Badh postelnik. 

A ¨tem gospodstvß mi sßmtrïxom sßs vßsix çistitimi 
prvitelïe gospodstvß mi ›t Divanov gospodstvß mi kako nhst 
bil Badh postelnik ni edn´ pravitel da sßtvorit siloste ›vem 
veçni viÎ rhx n¨ vidhl sßm gospodstvß mi kako govoriÎ sïe 
veçni lßıniç slove se. Abïe gospodstvß mi izvodixom tex veçni 
›t Divanov gospodstvß mi sßs zla sramot i eweı i pobïet 
gospodstvß mi po tex veçni. I vidhl sßm gospodstvß mi i knig 
Radulov voevod¨ na r¨k bolerin¨ gospodstva mi Badev 
postelnik kako nhst mogßt ¨fatiti se za zakon tex veçni viÎ rex 
n¨ ›stal biti ›ni veçni, a takoıde ›stal est ›t s¨ıdenïe i ›t pred 
gospodstva mi kako da est veçni kako est bil i do sßda. 
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I pak k¨pil bolerin gospodstvß mi, Badh postelnik, edna 
cigankø po im Kalh ›t na Dragmir sßnß Zaecßv ›t Izvoarø za 
#a} aspri gotovi. 

I pak da est Badev postelnik edna cigankø po im B¨nk´r´ 
i sßs edna dßwera eı dadox ego ı¨pan Rad¨l vistær sïe 
cigançh Badev postelnik za .#v} aspri radï edna d¨ınovenïe. 

Tem radï dadox i gospodstva mi bolerin gospodstva mi 
Badh postelnik ækoı da est em¨ vßsex sïe sela viÎ rhx i veçini i 
cegani dhdin¨ em, ›hab i sßnovi im i vn¨kom i prhbn¨çedom i 
ne ›t kogoıd ne pokole <bimo po riz>mo gospodstvß mi. 

Seı i sveditelïe ix postavlhet ix gospodstvß mi: ı¨pan 
Panø vistær i ı¨pan Vintil veliki dvornik i ı¨pan Çernika veliki 
logofet i Stoika vistær i Krßsth spatar i Panaüt stolnik i Koçi 
komis i Stançül pexarnik i ı¨pan Foti veliki postelnik. 

Ispravnik Çernika veliki logofet. 
I az Nhgoe logofet napisax ¨ Trßgoviwe, meseca aprilie 

g} dßni vß lht .#z}r}ƒ}ï}. 
+ î› Rad¨l voevoda, milostïü Boıïü gospodinß. 
 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, 

fiul răposatului Mihnea voievod, nepotul bătrânului Alexandru voievod.  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele boierului domniei mele Badea 

postelnic şi cu fiii lui câţi Dumnezeu îi va da ca să-i fie lui satul ot anume Coteniţa şi 
satele Izvoarele şi Moşanii şi satul Negreni … cu toate hotarele şi cu toţi vecinii şi cu 
tot venitul, pentru că aceste sate mai sus numite, ele au fost mai înainte de cnezi, iar 
când a fost în zilele lui Radu voievod, când a fost curgerea anilor 7112 (1603-1604), 
iar ei toţi s-au vândut de a lor bună voie şi fără nici o bănuială de silă să fie ei toţi 
vecini boierului domniei mele. Însă satul Coteniţa drept 21.000 aspri gata şi satul 
Izvoarele drept 48.000 aspri gata, şi satul Moşani pentru 16.000 aspri gata şi satul 
Negreni pentru 17.000 aspri gata şi au fost ei toţi vecini cu bună pace.  

Iar apoi când a fost peste 6 ani şi acei vecini din aceste sate mai sus-zise, ei s-au 
ridicat toţi de au venit cu pâră înaintea lui Radu voievod, şi astfel pârau ei atunci cum 
că nu s-au vândut ei de a lor bună voie ca să fie vecini, ci le-a făcut silă Badea 
postelnic.  
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Într-aceea domnia lui însumi am gândit şi am judecat după dreptate şi după 
lege şi cu toţi cinstiţii dregători ai domniei lui şi a dat Radu voievod acestor vecini, toţi, 
mai sus-zişi din acele sate lege câte 12 boieri să jure cum că nu s-au vândut ei de a lor 
bunăvoie ca să fie vecini, ci le-au făcut silă.  

Iar într-aceea acei vecini dacă au văzut că este aşa, iar ei nici cum n-au putut să 
se apuce de lege, ci au rămas de lege înainte lui Radu voievod, cum că să fie vecini 
căci s-au vândut şi au fost toţi vecini cu bună pace până acum.  

Iar când a fost acum în zilele domniei mele, iar acei vecini din acele sate mai 
sus-zise, ei iar au ridicat pâră a doua oară. Şi astfel pârau înaintea domniei mele, cum 
pârau şi prima dată lui Radu voievod, cum nu s-au vândut ei de a lor bunăvoie ca să fie 
vecini, ci le-a făcut silă Badea postelnic.  

Într-aceea domnia mea am cercetat cu toţi cinstiţii dregătorii domniei mele din 
Divanul domniei mele, cum n-a fost Badea postelnic nici un fel dregător, ca să facă silă 
acelor vecini mai sus zişi, ci am văzut însuşi domnia mea cum că aceşti vecini spun 
vorbe mincinoase, ci domnia mea am scos pe aceşti vecini din Divanul domniei mele 
cu mare ruşine şi încă i-am bătut pe acei vecini.  

Şi am văzut domnia mea cartea lui Radu voievod la mâna boierului domniei 
mele lui Badea postelnic cum n-au putut să apuce de lege aceşti vecini mai sus zişi, ci 
au rămas ei să fie vecini vecini. Şi la fel au rămas de judecată înaintea domniei mele, 
ca să fie vecini cum au fost şi până acum.  

Şi iar cumpără boierul domniei mele, Badea postelnic, o ţigancă pe nume 
Calea de la Dragomir fiul lui Zaeţ din Izvoarele pentru 1.000 aspri gata.  

Şi iar să-i fie Badei postelnic o ţigancă, anume Bunchira, cu o fată pe care i le-a 
dat jupan Radul vistier aceste ţigănci pentru 2.000 aspri pentru o datorie. 

Pentru aceasta am dat şi domnia mea boierului domniei mele lui Badea 
postelnic ca să-i fie lui toate aceste sate mai sus-zise şi vecini şi ţigani deadină lui <şi> 
ohabă şi fiilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neclintit după spusa domniei 
mele.  

Iată şi martori lor am pus lor domnia mea: jupan Pană vistier şi jupan Vintilă 
mare vornic şi jupan Cernica mare logofăt şi Stoica vistier şi Cârstea spătar şi Panaiot 
stolnic şi Coci comis şi Stanciul paharnic şi jupan Foti mare postelnic.  

Şi ispravnic Cernica mare logofăt.  
Şi eu Neagoe logofăt am scris în Târgovişte, luna aprilie, 3 zile în anul 7119 

(1611).  
+ Io Radu voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXX/3, orig. slav, 
pergament, deteriorat, locuri şterse, sigiliu aplicat căzut. 

 
36.  Ante 1613 (7121) iun. 2 Vâlcul logofătul din Bârza şi ginere său Ivan 
postelnicul vând lui Stanciu, Vasilie, Pătru, Lupuleţul, Stoica şi Bălăur ocină în 
Dreveşti. 
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Vß ime oca i sßna i sventago d¨xa, amin.28 
Scris-am eu, Vâlcul logofătul de Bârza şi ginere mieu Ivan postélnicul aceasta 

a noastră carte acestor omeni anume Stanciu i Vasilie i Pătru i Lupuleţul i Stoica i 
Bălăur ca să le fie ocină în sat în Dreveşti a noastră parte de preste tot locul şi de preste 
tot hotarul şi de în selişte şi de în apă şi de în câmpu şi den pădure şi de preste tot locul, 
însă a şasea parte 100 de stânjeni pentru că această ocină ce iaste mai sus scrisă au fost 
a noastră rămasă de la mătuşa noastră jupâneasa Stana, jupâneasa jupânului Calot 
banul, şi o am fost şi mai cumpărat de la jupânul Preda au fost marele ban în Craiova 
păntru o datorie a lu Calot banul.  

Deci noi am vândut acestor oameni ce sunt mai sus scrişi ca să le fie lor moşie 
şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţilor lor însă o am vândut drept 8000 de aspri gata.  

Şi mărturie am pus Raică den Rătunda şi Stanciul Prahoveanul de Ciuperceani 
şi popa Gherghe şi Lupul lu Dobrot şi Vasili şi Dragomir şi Tatomir şi Voico şi Grozé 
şi Vlad ot Bărca şi încă mulţi megiaşi. 

Şi almin<teri> să nu fie preste a noastră zicere. Vă lét 7100 şi 21 (1613). 
 

Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXXV/2, orig., 2 file, 
20, 5x 21, 5 cm, filigran, sigiliu inelar. Datat ante doc. DIR, B, 
veac XVII vol 2, doc. 186;  

 
37.  1613 (7121) mai 15 Radul Mihnea voievod întăreşte lui Moga paharnic şi 
jupâneasei lui Dobra moşia Bărbăteşti. 

 
+ Cu mila lui Dumnezeu Io Radul voievod şi domn a toată ţara Rumânèscă, 

feciorul răposatului Mihnei voievod. 
Dat-au domnia sa această poruncă a domniei sale Mogăi paharnic şi jupâneasei 

lui Dobrei şi mătuşă-si Momei cu feciorii lor câţi Dumnezeu le va dărui ca să le fie lor 
moşia Bărbăteşti însă partea Mujăi toată din câmpu şi din pădure cu vaduri de moară şi 
din siliştea satului cu rumânii şi la munte şi de pretutindenè de preste tot hotarul din 
hotar până iar la hotar. Pentru că această moşie ce s-au zis mai sus i-au fost bătrână şi 
dreaptă moşie de baştină a Mujii.  

Iar după aceèia Mujii i s-a întâmplat o boală mare şi rè de au căzut de năprasnă 
în boală şi în ceasul morţii. Şi îndată întru aceea boală rè şi cumplită de năprasnă 
nimeni nu s-au aflat ca să păzèscă pa Muja, fără numai singură preotèsa Neaga şi 
Moma mătuşile lui. 

Apoi când a fost la moartè lui în zilele bătrânului răposatului moşului domniei 
sale Alexandru voievod, iar acel Muja el singur au lăsat cu limba lui toată partea ce s-au zis 
mai sus din Bărbăteşti să fie pe mâna mătuşilor lui preotesii Nègăi, muma jupânèsii 
Dobrii şi a Momei, sora preotesii Neagăi, iar alt om din rudeniile lui şi din sângele lui 

                                                 
28 În numele Tatăliu şi Fiului şi Sfăntului Duh. Amin. 
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ot şi din fraţii lui şi din surorile lui nici un amestec şi trèbă să nu aibă fără numai 
singure mătuşile lui, preotèasa Nèga şi Moma. Şi au făcut şi cartè lui de la mâna lui cu 
mare jurământ şi cu mulţi preoţi şi oameni buni mărturii. Pentru că alţi feciori din 
trupul lui n-au avut ca să-l caute pe el la boala lui. Încă au lăsat Muja …….. să 
îngroape trupul lui la ….. bisearica din Tărgovişte ce să numeaşte hramul 
Preacuvioasei Paraschiva şi au dat Muja sfintei biserici, pentru sfânta proscomidie, 
unde zace trupul, lui tot vinăriciul de la Văleani.  

Şi pentru moartea Mujăi să aibă mătuşile lui preoteasa Nèga şi Moma a 
pomeni şi a face toate cele ce trebuie mortului.  

Iar după moartea Mujăi când a fost în zilele răposatului părintelui domniei sale 
în domnia dintâi s-au sculat Ştefan de la Priiazda şi cu jupâneasa lui Maria de au venit 
la pâră înaintea răposatului părintelui domniei sale Mihnei voievod cu preoteasa Nèga 
şi cu soru-sa Moma. Şi aşa pâra ei atunci cum că sunt ei volnici pe această moşie a 
Mujei şi n-au lăsat Muja această moşie din Bărbăteşti mătuşilor lui preeasei Nègăi şi 
Momei.  

Drept acèia domnia sa singur au căutat şi au judecat după dreptate şi după 
leège cu toţi cinstiţii boiarii domniei sale şi au dat singur domnia sa lui Ştefan şi 
jupâneasei lui Mariei lège 12 boiari ca să jure cum că n-au lăsat Muja această moşie ce 
s-au zis mai sus din Bărbăteşti la moartea lui mătuşilor lui preotèsei Nègăi şi Momei.  

Apoi când au fost la zi şi la soroc, iar Ştefan cu jupânèsa lui Maria, ei nici cum 
n-au putut să jure, ci au rămas de lège dinaintè răposatului părintelui domniei sale 
Mihnei voievod cum în vèci amestec şi trèbă să nu aibă.  

Iar după acèia, când au fost în zilele lui Ştefan voievod, iar Ştefan cu jupânèsa 
lui Mariia, ei, nu s-au lăsat, ci iar au rădicat pâră şi au umblat atunci Ştefan şi cu 
jupânèsa lui Mariia cu multe vicleşuguri şi cu mită până când au luat ei atunci această 
moşie din Bărbăteşti de la mâna jupânèsei Dobrii şi a Momei, deci îndată când au fost 
în zilele răposatului Mihail voievod, când au venit întâi domni în Ţara Rumânească, iar 
jupânèsa Dobra, fata preotesii Nègăi şi cu mătuşa ei Moma, iale nu s-au suferit pentru 
această moşie din Bărbăteşti care o au avut de milă de la Muja. Ci iar au venit iale la 
pâră înaintea lui Mihail voievod împreună cu Ştefan şi cu jupânèsa lui Mariia de s-au 
plâns înaintea domniei sale pentru mare împresurare de către Ştefan şi de către 
jupânèsa lui Mariia, cum că au luat ei această moşie de la mâna lor fără lège numai cu 
mită, încă au adus acèle jupânese Dobra şi Moma multe mărturii, preoţi şi oameni buni 
cari au fost atuncè la moartè Mujii înaintè domnieie sale de au mărturisit anume popa 
Coica cel Bătrân eclesiarhul, popa Sahat cel Bătrân şi popa Rustea şi popa Dumitru şi 
popa Paraschiva şi popa Istrate, diaconul Pârvul şi Vladul pârcălab din Bărbăteşti şi 
Gherghe al Nicăi şi din Fieni Nan, iar din Bărbăteşti Oprè cel Bătrân şi Cârstian toţi 
acei preoţi şi boiari Oameni buni au mărturisit înaintè lui Mihail voievod şi înaintè 
Prècinstitului şi Prèsfinţitului arhimitropolitului chir vlădica Efthimie cum că au lăsat 
Muja partè lui de moşie şi cu rumâni toate la moartè lui. Şi au scris şi cartea lui cu 
mare blestem la mâna jupânèsei Dobrei şi a Momei Iar Ştefan şi cu jupânèsa lui Mariia 
ei amestec şi trèbă n-au avut de-au rămas Ştefan şi cu jupânèsa lui Mariia de lège şi de 
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judecată dinaintea lui Mihail voievod de a doua oară cum în veci trèbă şi amestec să nu 
aibă29. Iar după acèia când au fost în zilele Radului voievod Şerban, iar Ştefan cu 
jupânèsa lui Mariia, ei nu s-au lăsat ci au ridicat iar pâră până a treia oară şi au venit de 
faţă înaintè Radului voievod Şerban cu jupânèsa Dobra şi cu Moma. Şi aşa pâra ei 
atuncè cum că nu i-au judecat Mihnè voievod după dreptate nici, lè-au căutat rândul lor 
bine. Aşijderè nici Mihail voievod. Drept acèia domniia sa Radul voievod Şerban, iar 
au căutat şi i-au judecat după dreptate şi după lège împreună cu toţi cinstiţii boiarii 
domniei sale din Divan. Şi au dat domnia sa lui Ştefan şi jupânèsei lui Mariei lège 12 
boiari ca să jure şi lè-au pus lor zi în zioa Prèacuvioasei Paraschivei. Deci îndată Ştefan 
cu jupânèsa lui Mariia ei n-au putut să-şi răscumpere lègea lor ca să jure nici întru chip 
( deci ei nu s-au)30 la zi şi la soroc. Ci iar au rămas Ştefan şi cu jupânèsa lui Mariia de 
lège şi dinaintè Radului voievod Şerban de a treia oară precum au rămas şi mai 
dinainte vrème. Iar după acèia când au fost acum în zilele domniei sale iar jupânèsa 
Maria şi cu fii-său Nichifor postelnic, ei nu s-au lăsat, ci iar au rădicat pâră. Şi au venit 
de pâră înaintè domniei sale de faţă cu jupânèsa Dobra şi cu Moma până a patra oară. 
Şi aşa pâra ei înaintè domniei sale cum că n-au putut ei să jure cu 12 boiari înaintè 
Radului voievod Şărban de frica jupânului Radului comis Florescul. Şi au scos ei o 
carte mincinoasă a acelor 12 boiari cari au fost jurători la divan, cum că lè-au fost lor 
frică să jure pentru jupan Radul comisul Florescul.  

Drept acèia domnia sa singur au căutat şi au judecat după dreptate şi după lège 
împreună cu toţi cinstiţii boiarii domniei sale din Divan şi au citit domnia sa şi cartè 
Mujăi de la moartè lui la mâna jupânèsei Dobrii şi a Momei făcută cu mare blestem şi 
cu mulţi oameni buni şi preoţi mărturii. Şi au nevoit domnia sa pe jupânèsa Dobra şi 
Moma de au adus şi mărturiile de faţă la Divanul domniei sale cari au fost atunci la 
moartè Mujăi. Şi au văzut singur domnia sa cum că au fost rămas Ştefan şi cu jupânèsa 
lui Mariia de atâtè ori de lège dinaintè tuturor domnilor până acum. Şi cărţile acelor ce 
s-au zis mai sus toate la mâna jupânèsei Dobrei şi a Momei de rămas: cartè răposatului 
părintelui domniei sale Mihnei voievod şi cartè lui Mihail voievod şi cartè Radului 
voievod Şerban toate de rămas. Aşijderè au rămas şi acum jupânèsa Mariia şi cu fii-său 
Nichifor de lège şi din...... înainte cu moşia din Bărbăteşti.  

Pentru acèia au dat şi domnia sa jupânèsei Dobrei şi Momei ca să le fie lor 
moşiia şi rumânii ce s-au zis mai sus de baştină şi ohabnică şi feciorilor lor, şi nepoţilor 
şi strănepoţilor şi de nimenè să nu să clătèscă după zisa domniei sale.  

Iată şi mărturii au pus domniia sa pe jupan Vintilă vel dvornic i jupan Nica vel 
logofăt i Dediul vistier i Cârstè spătar i Panait stolnic i Bratul comis i Lupul peharnic i 
jupan Benad vel postelnic.  

I ispravnic jupan Nica vel logofăt.  
Şi au scris Nègoe logofăt în scaunul Târgovişti, meseţa mai 15 dni lèt 7121. 

 
                                                 
29 Doc. din 1599 (7107) martie 7, Târgovişte, Biblioteca Naţională, Colecţii speciale,LXXXIV/1, trad. 
românească din 1805, 2 file, 31x 21 cm, filigran. Text: DRH, B, XI, doc. 324. 
30 Text tăiat cu o linie 
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Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXXIV/3, copie 
românească, 2 file, 30x 20, 5 cm. 

 
38. Cca. 1613 Radu Mihnea voievod întăreşte lui Stoica din Popşa un loc de casă 
în Bărbăteşti. 

 
Carte Radului vodă cu învăţătura dumnealui <dată> Stoicăi den Popşa şi 

feciorilor lui câţi Dumnezeu îi va lăsa ca să-i fie lui un loc de casă în Bărbăteşti den 
ocina jupânései Momei şi a fiiu-său, lui Dumitru. o délniţă în Câmpul de Sus şi altă 
délniţă în Câmpul de Jos, den apă şi den pădure şi o vie de la Drăgan şi o vie de la 
nepoata lui Drăgan, de la Stana şi de la Rada în Délul Bărbăteştilor, pentru că lé 
cumpărat Drăguşin, tatăl Stoicăi, aceea ocină ce scrie mai sus şi loc de casă den partea 
jupâneasei Momei den Bărbăteşti derept 1450 bani gata, încă de mai nainte vreame în 
zilele lu Alexandru voievoda. Iar vinăriciul l-au cumpărat Stoica feciorul lu Drăguşin 
în zilele lu Ştefan vodă de la jupânésa Moma şi de la fiiu său Dumitru derept 400 de 
aspri gata.  

Şi iar să fie Stoicăi feciorul lu Drăguşin …. de vie de la Stoica al Câlţei pentru 
o au fost cumpărat Stoica de la Stoica al Câlţei derept 350 de aspri în zilele lu Ştefan 
vodă şi cu livezile care sunt lângă via Stoicăi ce lé cumpărat tatăl Stoicăi şi ce au 
cumpărat Stoica cu pometul şi tot pometul cât a ţinut Stoica al Câlţii.  

Şi iar să fie Stoicăi o vie de la Dragomiroae cu livédé şi cu pometul pentru că 
acésté le-au vândut săténii din Bărbăteşti pentru birul lor derept 600 de aspri turceşti.  

Şi a cumpărat Stoica vinăriciul acestei vii de jos derept 350 de aspri gata de la 
jupânésa Moma şi de la fiiu său Dumitru.  

Când au cumpărat Drăguşin tatăl Stoicăi şi Stoica feciorul lui Drăguşin aceste 
ce sunt mai sus scrise ocine şi vii şi vinărici şi loc de casă de la jupânésa Moma în 
Dealul Bărbăteştilor şi cu aldămăşari oameni buni den Săténi - Stan şi Vlaicul şi 
Cârstian den Bărbăteşti şi Stănilă şi Mogoş den Popşa.  

Şi au văzut singur dumnélui carté lui Ştefan voievod de cumpărătoare véche şi 
spartă şi întinată ce au înnoit şi au întărit cu céstă carte a dumnii lui ca să ţie Stoica, 
feciorul lui Drăguşin ocinele şi viile şi loc de casă cum au ţinut şi mai denainte véme. 

Şi au vândut aceşti cari sunt mai sus scrişi oameni acéste ocine de a lor 
bunăvoie fără de nici o silă. 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXXV/1, trad. 
românească, 1 filă, 26x 30, 5 cm, filigran. 

 
39.  1613 (7121) mai 29 Radul Mihnea voievod, întăreşte lui Stan Costăi şi 
nepoţilor săi moşia Costeştii. 

 
Carte întocmai cu aceea adevărată.  
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Cu mila lui Dumnezeu noi Ioan Radul voievod şi domn şi oblăduitorul 
pământului ţării Ungrovlahiei fiul marelui răposatului Mihnea voievod, feciorul 
bătrânului răposatului Alexandru voievod.  

Dat-am domnia mea acest hrisov al domniei mele lui Stan Costăi şi feciorilor 
anume Vlad şi Şerban împreună şi nepoţilor Stan Costăi anume Tatul şi Vlad şi 
feciorilor lor câţi Dumnezeu le va dărui, precum să ştie că le-am dat lor la toţi moşia 
Costeştii ce să trage din neamul Costei până în toate hotarele şi cu toate veniturile de 
prin prejur şi toate hotarele aceşti moşii le-am arătat ca să să ştie, cel dintâiu hotar 
merge din apa Leurdeţului până în apa Mierii şi până în hotarul Cârligelor şi până în 
hotarul Goleştilor şi până în hotarul Urecheştilor şi iarăşi până în apa Mierii, iar în sus 
până la Blaga şi fiindcă au fost al moşilor lor din veci şi dreaptă a lor ocină încă mai 
dinainte vreme din zilele bătrânului, răposatului Dan voievod, au fost supt stăpânirea 
acestor moşneni, această moşia Costeşti şi până acum au stăpânit-o cu bună pace.  

Acum, dar ne având odihnă de alţi, au venit la divanul domniei mele, aducând 
cu ei şi mulţi mărturie, care au mărturisit, precum că este a lor strămoşească moşie 
veche. Şi pe lângă aceştia au văzut domnia mea şi am cetit şi cartea răposatului Dan 
voeivod în care arată şi mai sus numita strămoşească a lor moşie, având însă şi sat pe 
dânsa.  

Aşadar s-au dat jumătate de moşie lui Stan Costei şi feciorilor lor anume Vlad 
şi Şerban şi cealaltă jumătate de moşie s-au dat lui Vlad şi Tatului, nepoţii lui Stan 
Costei fiindcă această moşie au fost la doi bătrâni, stăpânind-o de multă vreme.  

Drept aceea am întocmit şi am întărit domnia mea acest hrisov şi l-am dat la 
mâna mai sus numiţilor moşneni anume Stan Costea şi feciorilor lui Vlad şi Şerban şi 
nepoţilor lui anume Tatul şi Vlad toată moşia Costeştilor cuprinzătoare până în mai sus 
numitul hotar, supt stăpânirea lor şi feciorilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor lor ca să fie 
neclintită şi nestrămutată de nimeni. 

Şi când s-au dat această carte am pus domnia mea şi martori pe jupan Vintilă 
vel vornic, jupan Nica vel logofăt, jupan Dediul vel vistier, jupan Cârstea vel spătariu, 
jupan Panait vel stolnic, jupan Bratul vel comis, jupan Lupul vel paharnic şi jupan 
Bernad vel postelnic.  

Ispravnic jupan Ioan vel logofăt.  
Şi am scris eu Bratul logofăt, fiind domnia în Târgovişte, mai 29, 7121 vă leat.  
 
Această copie am scos-o eu după altă copie asemenea ce s-au găsit la unchiaşul 

Neagul ot Coteşti trimisă de Dănilă Pop pentru oareşcare pricină. 
 

Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, CXV/2, copie după 
traducere românească, 2 file. 

 
40.  1613 (7121) noiembrie 19, Târgovişte Radu Mihnea voievod întăreşte lui 
jupan Badea postelnic şi soţiei sale Neacşa ocină în Bărcăneşti. 
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+ Milostïü Boıïü î› Rad¨l voevoda i gospodinß vßsoe 
zemle „¨ggrr›vlaxïiskoe sßnß pokoinom¨ Mixnhv voevoda. 

Davat gospodstvß mi sïü povelenïe gospodstvß mi 
bolerin gospodstvß mi ı¨pan Badev postelnik i ıitenicev ego 
NhkÎæv i sßs sßnovi emß eliceı Bogß dast, ækoı da em ›çn´ ¨ 
Bßrkßnewi ›baç del ıitelnicev Stanev, dßwere31 Vladev 
,ıitelnici Ürgakiv sl¨Èer vßsax, del ei ›t pol i ›t Î¨m i ›t voda i ›t 
sedaliwe selov sßs veçnïn i ›t prez vßs xotarom i veçnïi i ›t 
prez v´s xotarom i veçini na im......32 poneı sïe ›çn¨ viÎ rex bila 
est stara i prava ›çn¨ i za dhdïn¨ ıitelnicev Stanev, Ürgakiv 
sl¨¾er. 

Taı ›na sam i sßs m´ı ei Ürgaki sl¨Èer, priÎel est za 
svoem dobrom volü na boleren gospodstvß mi ı¨pan Badh 
postelnik i na ıitelnici ego NhkÎa viÎ rex tere est ¨stroil tere est 
promenil svoei del za ›çn¨ ›t Bßrkßnewi, vßsax, sßs vßs 
xotarom tere est dadox ı¨pan Badev postelnik i ıitelnicev ego 
NhkÎev, viÎ rex, ›t po vßsßd¨ i sßs v´six veçnïi elici s¨t viÎ rex 
ækoı da em¨ za dhdïn¨ vß veki. 

A pom ı¨pan Badh postelnik i sßs ıitelnici ego NhkÎa ›ni 
s¨t dal radï ›çn¨ ›t Bßrkßnewi i sßs veçnïi ıitelnicev Stanev, 
Ürgakiv sl¨¾er, dr¨g ›çn¨ i sßs veçnïi na sel na K¨newi ›çn¨ 
radï ›çn¨ i veçnïi radï veçnïi, ækoı da em¨ za dhdïn¨, ali ›çna i 
sßs veçni eıe bil na brat¨ ıïtelnici NhkÎev, Kalot´ postelnik ›t 
Kokorßwi vßsax del ego, elika bil za dhdïn¨. 

SiceÈ se ¨takmil i promenil ›ni za svoim za dobrom¨ volü 
i sßs ¨znanïe vßsem mßgiæÎom ›t krßstnim mhsto ›t gor iz dol 
i ›t pred gospodstvß mi.  

I pril¨çil se est tom¨ sveditelïe m[nozi] boleri pr´vi ı¨pan 
Radõl Krßç´n¨l vtori dvornik i ı¨pan Badh pexarnik ›t Gr´diÎe(?) 
                                                 
31 Scris deasupra rândului. 
32 Loc alb în text. 
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i Negrh logofet ›t Bßl´newi i Nhgoe logofet ›t Trßgoviwe eweÈ 
mnozi bolhri eı nhst pis zde. 

Tem radï dadox i gospodstvß mi ı¨pan Badh postelnik i 
ıitelnici NhkÎe ækoı da im ›çn¨ i veçni ... ix dhdïn´ em, ›xab i 
s´novi em¨ i vßn¨kom i ne ›t kogoıd ne pokolebim porizm¨ 
gospodstvß mi. 

Seı i sveditelïe postavhem i gospodstvß mi: ı¨pan Vintil´ 
veliki dvornik i ı¨pan Nika veliki logofet i Dhdül vistær i Krßsth 
spatar i Mixalaki stolnik i Brat¨l komis i L¨p¨l pexarnik i ÈÁpan 
Bernad veliki postelnik. 

I ispravnik Nika veliki logofet. 
I az, Nhgoe logofet, napisax ¨ Trßgoviwe, noembrie Ï}ï 

lht #z}r}k}v. 
+ î› Radõl voevoda, milostïü Boıïü gospodinß. 
 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească, 

fiul răposatului Mihnea voievod.  
Dă domnia mea această poruncă a domniei mele boierului domniei mele jupan 

Badea postelnic şi soţiei sale Neacşa şi cu fiii lui câţi Dumnezeu îi va da ca să-i fie lui 
ocină în Bărcăneşti, însă partea soţiei lui Stana, fata Vladei, soţia lui Iurgachi sluger, 
toată partea ei din câmp şi din pădure şi din apă şi din siliştea satului cu vecini şi de 
peste tot hotarul şi vecini anume33 pentru că acestă ocină mai sus zisă a fost bătrână şi 
dreaptă ocină şi de deadină soţiei Stana a lui Iurgachi sluger.  

Astfel ea însăşi şi cu soţul ei Iurgachi sluger au venit de a lor bunăvoie la 
boierul domniei mele jupan Badea postelnic şi la soţia lui Neacşa, mai sus numiţi, de a 
întocmit şi a schimbat partea sa de ocină din Bărcăneşti, toată, cu tot hotarul de a dat 
lui jupan Badea postelnic şi soţiei lui Neacşa, mai sus zişi, de peste tot şi cu toţi vecinii 
câţi sunt mai sus zişi ca să-i fie de deadină în veci.  

Iar apoi jupan Badea postelnic şi cu soţia lui Neacşa, ei au dat pentru ocina din 
Bărcăneşti şi cu vecinii soţiei Stana a lui Iurgachi sluger altă ocină şi cu vecini în sat în 
Cuneşti, ocină pentru ocină şi vecini pentru vecini, ca să-i fie lui de deadină, însă ocina 
şi cu vecinii care au fost ai fratelui soţiei Neacşei, Calotă postelnic din Cocorăşti, toată 
partea lui, câtă a fost de deadină.  

                                                 
33 Loc alb în text. 
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Astfel s-au întocmit şi au schimbat ei de a lor bunăvoie şi cu ştirea tuturor 
megiaşilor dimprejurul locului, din sus până jos şi dinaintea domniei mele.  

Şi s-a întâmplat la aceea martori mulţi boieri drepţi: jupan Radu Crăceanu al 
doilea vornic şi jupan Badea paharnic din Grădişte(?) şi Negrea logofăt din Bălăneşti şi 
Neagoe logofăt din Târgovişte, <şi> încă mulţi boieri care nu sunt scrişi aici. 

Pentru aceasta am dat domnia mea lui jupan Badea postelnic şi soţiei lui 
Neacşa ca să-i fie lui ocină şi vecini…..deadină, ohabă şi fiilor lui şi nepoţilor şi de 
nimeni neclintit după spusa domniei mele.  

Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Vintilă mare vornic şi jupan Nica 
mare logofăt şi Deadiul vistier şi Cârstea spătar şi Mihalache stolnic şi Bratul comis şi 
Lupul paharnic şi jupan Bernad mare postelnic.  

Şi ispravnic Nica mare logofăt.  
Şi eu, Neagoe logofăt, am scris în Târgovişte, noiembrie 19, anul 7122 (1613).  
+ Io Radu voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 

 
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, LXXX/4, orig. slav, 2 
file, filigran, sigiliu timbrat, monogramă domnească în chinovar. 

 
41. 1614 (7122) iunie 12 Damian iuzbaşa sârbul confirmă răscumpărarea din 
rumânie a unor săteni din Vâlceani. 

 
Scris-am eu, Damian iuzbaşa sârbul, această a mea carte la mâna Oprei şi a lui 

Colfu şi a lui Ţigan şi a Oanei şi a lui Mănăilă de<n> sat de<n> Vâlcèni ca să se ştie 
cum sè-u fost vândut tot satul Vâlcèni lui Mihaiu voievod. Deci, când a fost în zilele lui 
Şerban voievod domnia lui m-au miluit cu acest satu Vâlceani pentru slujbă direaptă ce 
i-am slujit domnii lui şi mi-au făcut carte de milă cu mare blestem. Iar după aceea 
cându au fost acum în zilele domniei noastre, Radu voievod, feciorul Mihnev voievod, 
domnia lui, iar m-au miluit miluit cu satu Vâlcèni şi mi-au făcut domnia lui iar carte cu 
blestem şi tot mi-au fost satu Vâlcèni la mâna mè cum m-au miluit Şerban vodă şi apoi 
Radu voievod.  

Iar după aceea când au fost apoi o seama de oameni den Vâlceani: Oprea cu 
frate-său Colfu şi iar Colfu cu feciorii lui Dragne şi Marin şi Ţigan cu feciorii şi Oana 
cu feciorii lui şi Mănăilă cu feciorii lui, ei au venit înaintea noastră cu mare rugăciune 
de s-au cumpărat de la mine cu 30 de galbeni ca să fie de acum înainte judeci, însă 
numei pre a…… re 2 funii de ocină ……….34 şi de către feciorii mei şi de către toată 
ruda mè.  

Şi cându am ertat şi s-au cumpărat aceşti megiaşi de rumânie de către mine au 
fost mulţi boiari mărturie anume: Baico iuzbaşa de roşii, logofăt de<n> Buteşti şi 
de<n> Letcă, Tudoru logofăt şi de<n> Băţcoveni - Moţoc logofăt şi Albul i ot 

                                                 
34 Loc rupt. 
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Căpenteani - Radul logofăt şi de Târgovişte - Dumitru postelnic şi de Frăsinet - Balea 
şi de Trestenic – Dobre.  

Şi încă am pus şi blestemu: carele va sparge den noi sau din ruda noastră 
această tocmeală sau va întoarce orice om va fi acela să fie proclet şi anatema de 318 
sventi otcï eı s¨t v´ Nekei şi35 să aibă cinste cu Iuda şi cu Aria la un loc.  

Aceasta am scris ca să se ştie şi să se crează, în veci, amin.  
Pis az Lepădat logofăt u Târgovişte meseţa iunie 12 dni vă leat 7122 .  
Baico iuzbaşa; Moţoc logofăt; Tudor logofăt; Ahmet spahi, sârbu; Dumitru 

postelnic.  
 

Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, CXVII/1, orig., 1 filă, 29x 
19 cm, 5 peceţi inelare în tuş negru, sigiliul lui Ahmet spahi cu 
inscripţie arabă. 

 
42.  1615 (7123) martie 15 Târgovişte Radu Mihnea voievod întăreşte jupaniţei 
Boloşina satul Vâlsăneşti. 

 
+ Milostïü BoÈïeü î› Radu voevod i gospodin´ v´soi 

Zemli „ggrr›vlaxïiskoe s´n´ velikago i pokoingo Mixnev 
voevoda, anepse¨ milostivago i pokoinago î› AliÙandr¨ vevoda 
starago. 

DAvat gospodstvi mi sïe povelhnïe gospodstva mi 
È¨panicev BoloÎinev i s´s s´novi elicei Bog´ dast ækoÈ da im 
est selo B´ls[´]newïi v´six i s´s´s xotarom i s´s veçini i selo 
K´linewïi polovin i s´s veçinie ›t po v´s xotar, poneÈe sïe viÎ 
reçene sela bili s¨t za dhdïn¨ È¨panicev Stankøv, mati 
È¨panicev BoloÎinev¨ dali prhkïü ›t na rodïtelïe ei togo BoloÎin 
star.  

A potom k´da est bil pri d´ni Mirçev voevoda a Badh 
stolnik, s´n´ BoloÎinov ›n s´l¨çile s´ est pribhgstvo v´ ¨garska 
Zemli straxa radï Mirça voevoda ere kogda poshçil est Mirça 
boevoda bolhrïi, togda posekal est BoloÎin, bawa Badev 
stolnik i È¨panicev Stankøv, mati È¨panicev BoloÎinev taÈ 
togda pri taæ vremena ›ni s´ [s]l¨çil se est bili pribhgstvo i 
bolhrom ›t R¨da îvan logofet i s´novi em¨ taÈ togo est bil 
prodal Badh stolnik v´s selo V´ls´newïi îvanov logofet ›t R¨da 
                                                 
35 Sfinţi părinţi care sunt la Niceea. 
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za #b}#ï} aspri, radï nevolh ego. I nhst bil imal Badh stolnik ni 
edna methx s´s sïe selo V´ls´newïi polovin, po çto radï s¨t dali 
za prhkïü ›t bawa im BoloÎin tog star È¨panicev Stankøv po 
velica sestr¨ Badev stolonik.  

A potom k´da est bil pri d´ni ded¨ gospodstva mi 
pokoinago AleÙandr¨ voevoda togda priÎel est Badh stolnik 
s´n´ BoloÎinov i îvan logofet ›t R¨da ›t ¨grr´ska Zemli u zemle ¨ 
gospodstvo em¨, a potom tog viÎe reçewno selo V´ls´neÎtïi v´s 
›n est bil dr´Èal îvan logofet ›t R¨da. TaÈ v´ tom È¨panca 
BoloÎina ›na priÎla est pred poçtenago ded¨ gospodstva mi, 
starago AliÙandr¨ voevoda ¨ prenïe s´s îvan logofet ›t R¨da. 
TaÈ Ivan logofet ›t R¨da ›n tako prhÎ poneÈe tog viÎ reçeno 
selo V´lsanewtïi v´spok¨pil ga est ›t Badh stolnik za #b}#ï} 
aspri gotovi v´ ¨garska Zemli.  

A v´ tom È¨panica BoloÎina tako se Èaloval ga est kako 
est bil dal tog selo V´ls´newtïi v´s i K´linewïi polovin prhkïü 
mati ei È¨panica Stankøv i ›t BoloÎin star a Badh stolnik nhst 
imal ni edno methx s´s tem sela viÎ reçeni ni mnog ni malo.  

A ¨ tem pokoinag ded gospodstva mi AliÙandr¨ voevoda 
s¨dil est po pravd¨ i po zakon¨ s´s v´si pravirelïe gospodstv¨ 
m¨ taÈ tako est istinstvovax kako da si dr´Èit È¨panica 
BoloÎina del mati ei È¨panicev Stankøv za prekïü V´ls´neÎïi v´s 
i K´linewïi polovin¨ a îvan ›t R¨da da si v´zmet dr¨g sel ›t Badh 
stolnik, sel radï selo. TaÈ tako est ¨tokmil Badh stolnik s´s 
îvan logofet ›t R¨da kako da d´rÈit îvan logofet ›t R¨da v´s selo 
Domnewïi radï selo v´ls´newïi ækoÈ da est selo radï selo.  

A potom vsdr´Èal est È¨panica BoloÎina [selo V´]ls´newïi 
i selo K´linewïi polovin s´s dobro s´mirenïe daÈ pri d´ni 
rodïtelü gospodstva mi, pokoinago Mixnh voevoda.  

A potom k´da est bil togda a È¨pan Rad¨ komis i È¨panic 
ego Voika, d´werev Badev stolnik ›ni podïgali s¨t prenïe i 
izvadil est edna knig kako nhst bili dal selo V´ls´newïi i 
K´linewïi polvin prekïü ›t tog BoloÎin Star d´weram si Stankøv 
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a n¨ est t´çïü ›t sel V´ls´newïï i ›t sel K´linewïi pak polovin. 
Tako est dr´Èal i È¨panica BoloÎina polvin ›t V´ls´newi i ›t 
K´linewi polovin ›t togda ›t pre d´ni rodïtelü gospodstva mi 
Mixnev voevoda daÈ do k´da pri d´ni gospodstva mi takoÈ 
k´da est bil søda a Balh spatar i È¨panic ego Kaplh, d´wera 
ego Radulov komis i È¨panicev Voikøv, anepsea Badev 
stolnik ›ni s¨t priÎli na bolhrin gospodstva mi Dima pitar i na 
È¨panica ego BoloÎina tere s¨t prodali ›noü dr¨g polovin ›t selo 
V´ls´newïi za #b}#ï} aspri za dobrovolh im i s´tvoril s¨t i zapis ›t 
r¨ka im k´da est dal Dima pitar i È¨panica BoloÎina aspri ¨ r¨k 
im.  

A potom vidhxom i gospodstvo mi i zapis¨l ispisan ›t r¨k 
Balev spatar i ¨ r¨k È¨panicev ego Kaplh i peçetlovan s´s 
peçat em za pr´sten mal. 

A potom gospodstvo mi s´tvorix i ponovix nad sïe knig 
gospodstva mi, eweÈ awe xoket izvadit R¨dhïi ili dr¨z lüd 
nhkogda nhki knig da ne vhr¨et se nikogdaÈ knigi a n¨ l´Èni da 
stoet pred sïiü knig gospodstva mi. 

Seg radï dadox i gospodstva mi bolhrin gospodstva mi 
Dimev pitar i È¨panicev em¨ BoloÎnev ækoÈ da m¨ est viÎ 
reçene sela v´ oxab im i s´nivem em¨ i vn¨kom i pravn¨çetom 
em¨ i ni ›t kogoÈe nepokolhbimo porizmo gospodstva mi. 

SeÈ i svedetelïe: È¨pan Ænaki veliki ban i È¨pan Gerge 
veliki dvornik i È¨pan Ventil veliki logofet i Dhdül vistier i Leka 
spatar i Brat¨l komis i Mixalaki stolnik i L¨p¨l pexarnik i È¨pan 
B´rnat vel postelnik.  

Ispravnik È¨pan Ventil veliki logofet, 
I az, Star Stan napisax ¨ Tr´goviwe meseca martïe e}ï 

d´ni ›t Adama v´ lht #Z}R}K}G. 
+î› Radul voivoda milostïeü BoÈïeü gospodinß. 
 
+ Din mila lui Dumnezeu Io Radu voievod şi domn a toată Ţara Românească, 

fiul marelui şi răposatului Mihnea voievod, nepot milostivului şi răposatului Io 
Alexandre voievod. 
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Dă domnia mea această poruncă a domniei mele jupaniţei Boloşina şi cu fii ei 
câţi Dumnezeu îi va da să le fie satul Vâlsăneşti toţi, şi cu tot hotarul şi cu vecinii şi 
satul Călineştii jumătate şi cu vecinii de peste tot hotarul, deoarece aceste mai sus-zise 
sate au fost de deadină ale jupaniţei Stanca, mama jupaniţei Boloşina, dată de zestre ei 
de la părinţii ei acel, Boloşin cel Bătrân. 

Iar apoi când a fost în zilele lui Mircea voievod iar Badea stolnic, fiul lui, i s-a 
întâmplat pribegie în Ţara Ungurească, de frica lui Mircea voievod, când a tăiat Mircea 
voevod boierii, atunci a fost tăiat Boloşin, tatăl lui Badea stolnic şi al jupaniţei Stancăi, 
mama jupaniţei Boloşina. Tot atunci în acele vremuri s-a întâmplat pribegie şi boierilor 
din Ruda, Ivan logofăt cu fiii săi, iar acestuia i-a vândut Badea stolnic tot satul 
Vâlsăneşti lui Ivan logofăt din Ruda drept 12000 de aspri, pentru nevoile sale. Şi nu a 
avut Badea stolnic nici un amestec cu acest sat Vâlsăneşti, jumătate deoarece au fost 
date de zestre de tatăl lor Boloşin cel Bătrân, Stancăi, sora mai mare a lui Badea 
stolnic. 

Iar apoi, când a fost în zilele bunicului domniei mele, răposatul Alexandru 
voievod, atunci a venit Badea stolnic, fiul lui Boloşin, şi Ivan logofăt din Ruda din 
Ţara Ungurească în ţara domniei sale, iar apoi acel mai sus zis sat Vâlsăneştii, tot, el a 
fost ţinut de Ivan logofăt din Ruda. Iar într-aceea jupaniţa Boşoşina ea a venit înaintea 
cinstitului bunic al domniei mele, Alexandru voievod cel Bătrân în pâră cu Ivan logofăt 
din Ruda. Iar Ivan logofăt din Ruda el aşa pâra deoarece acel acel mai sus-zis sat 
Vâlsăneştii l-a cumpărat de la Baldea stolnic drept 12.000 de aspri gata în Ţara 
Ungurească. 

Într-aceea jupaniţa Boloşina aşa se plângea că a fost dat acel sat Vâlsăneşti tot 
şi Călineştii jumătate zestre mamei sale, jupaniţa Stanca, de la Boloşin cel Bătrân, iar 
Badea stolnic n-a avut nici un amestec cu acele sate mai sus-zise, nici mult nici puţin. 

Iar într-aceea răposatul bunic al domniei mele, Alexandru voievod a judecat 
după adevăr şi după lege cu toţi dregătorii domniei lui şi astfel a adeverit cum să ţie 
jupaniţa Boloşina partea mamei sale jupaniţa Stana de zestre, Vâlsăneştii toţi şi 
Călineştii jumătate, iar Ivan din Ruda să-şi ia alt sat de la Badea stolnic, sat pentru sat. 
De asemenea, astfel a aşezat Badea stolnic cu Ivan logofăt din Ruda cum să ţină Ivan 
logofăt din Ruda tot satul Domneşti pentru satul Vâlsăneşti, ca să fie sat pentru sat. 

Iar apoi a ţinut jupaniţa Boloşina satul Vâlsăneşti şi satul Călineşti jumătate cu 
bună pace nă în zilele părintelui domniei mele, răposatul Mihnea voievod. 

Iar apoi când a fost atunci, iar jupan Radu comis36 şi jupaniţa lui Voica, fata 
lui Badea stolnic37, ei au ridicat pâră şi au scos o carte cum că nu au fost date satele 
Vâlsăneşti şi Călineştii jumătate, zestre de acel Boloşin cel Bătrân, fetei sale Stanca, ci 
numai <a ţinut> din satul Vâlsăneşti şi din satul Călineşti iar jumătate. Astfel a ţinut şi 

                                                 
36 Radu din Cepari, nepotul lui Dragomir din Cepari şi Şuici mare sluger; căsătorit cu  fiica lui Badea 
Boloşin mare stolnic, mare comis 1580 decembrie 30 – 1583 iunie 15. 
37 Badea Boloşin din Bădeşti, fiul lui Boloşin mare pitar , mare vistier 1568 iulie 10 – 1570 februarie. Mare 
stolnic 1570 marie 22 – 1576 noiembrie 25. Ctitorul m-rii Cobia sau Boloşin (1571 – 1572). 
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jupaniţa Boloşina jumătate din Vâlsăneşti şi jumătate din Călineşti de atunci din zilele 
părintelui domniei mele, Mihnea voievod, pănă când in zilele domniei meleăar când a 
fost acum, iar Balea spătar38 şi jupaniţa lui Caplea, fata lui Radu Comis şi a jupaniţei 
Voica, nepoata lui Badea stolnic ei au venit la boierul domniei mele Dima pitar şi la 
jupaniţa lui Boloşina de au vândut celălaltă jumătate din satul Vâlsăneşti drept 12000 
de aspri de a lor bună voie şi au făcut şi zapis de la mâna lor cănd a dat Dima pitar şi 
jupaniţa lui Boloşina asprii în mâna lor. 

Iar apoi văzând domnia mea şi zapisul scris de mâna lui Balea spătar şi de 
mâna jupaniţei lui Caplea şi pecetluit cu pecetea lor de inel mic. 

Iar apoi domnia mea am făcut şi am înnoit această carte a domniei mele, încă 
de vor scoate Rudenii sau alţi oameni vreodată oarece cărţi, să nu se crează, ci să stea 
mincinoase înaintea acestei cărţi a domniei mele. 

Pentru aceea am dat şi domnie mea boierului domniei mele Duma pitar şi 
jupaniţei lui Boloşina39 ca să-i fie mai sus-zisele sate de ohabă lor şi fiilor lor şi 
nepoţilor şi strănepoţilor lor şi de nimeni neclintit după porunca domniei mele. 

Iată şi martorii: jupan Ianachi mare ban şi jupan Gherghe mare vornic şi jupan 
Vintil mare logofet şi Deadiul vistier şi Leca spatar şi Bratul comis şi Mihalachi stolnic 
şi Lupul paharnic şi jupan Bărnat mare postelnic. 

Isoravnic jupan Ventil mare logofăt. 
Şi eu, Stan cel Bătrân am scris la Târgovişte luna martie 15 zile, de la Adam în 

anul 7123 (1615). 
Io Radu voievod cu mila lui Dumnezeu domn. 

 
DANIC, Documente munteneşti, XCIX/1. Original, slav, 
pergament, sigiliu timbrat. 

 
43. 1615 (7123) aprilie <1-30> Dumitra, fata Gramei din Bălteni,lasă la vreme de 
moarte cumnatului său Nica şi surorilor Anca, Stana şi Neacşa satul Halmăjul. 

 
Vß ime ›tca i sßna i sventago d¨xa, aminß.  
Scris-am eu, jupâneasa Dumitra, fata Gramei din <Băl>teni, jupâneasa 

Lambului dè Şiştoe, scris-am la vremea de moartè a mè acèstă cartè.  
Cum să se ştie că am avot zestre de la tatăl meu Grama un sat, anume 

Halmăjul, dat mie zestre, cumpărat pe banii lui de la Şerban vodă, când au fost domnia 
lui boierin, în zilele răposatului Mihaiu vodă, de au fost paharnic mare.  

Ş-au vândutu acestu sat ce iaste mai sus zis <lui> tătâne-meu de a lui bună voie 
cu tot hotarul şi cu toţi rumânii preste toate hotarăle cu tot, pentru bani gata 24.000, 
                                                 
38 Balea din Cîrţocleşti, fiul lui Dragomir mare stolnic. şi nepotul doamnei Stanca, soţia lui Mihai 
Viteazul; frate cu Mandea mare comis; căsătorit cu Caplea, nepoata lui Badea Boloşin mare stolnic şi fiica 
lui Radu comis din Cepari. 
39 La 1617 ian. 14 jupaniţa Boloşina soţia lui Dima pitar iartă de rumânie sătenii din Vâlsăneşti cu ocinele 
lor (DIR, B, XVII/2 doc. 73). 
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Când acuma la vreme de moarte mea şi la sărăcie mè de nimeni căutarè n-amu avut, ca 
am avut de cumnată-miu Nica şi de soru-mea Anca şi soru-mea Stana şi de soru-mea 
Neacşa. Cè-amu socotit cum feciori dă trupul meu Dumnezeu nu mie-au dat să facă, 
cè-amu lăsat la moartea mea cum să fie acestu sat Halmăjul, cè amu de la tată-meu 
Grama zestre, să fie pre urma mè acestor trei surori ce sunt mai sus-zise să le fie satul 
frăţeşte, cu toţi rumânii.  

Iar carè din ruda mea s-au judecatori voru fi şi vor sparge pomana mea ce-amu 
lăsat surorilor mele să nu aibă undè veni dup minè şi să fie cu Iuda şi cu procletul Arie 
şi să fie blestemat dă 318 ›tci40. 

I svedhtelïe postavim41: părintele egumenul de sfânta mănăstire de la 
Bucovăţ k´d Cralev i călugărul Mitrofan i Dima nepotul Vodii <ban> i An<cuţa> 
jupâneasa Vodii banul i Radul nepotul său i ot Craiova Duca <neguţ>ătoru i Andrèi i 
Mihai ot Hălmăju i Radul Gani de Şitoiu………de Mihiţè.  

Pis meseţa aprilie …leat 7123. 
 

Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, CII/1, orig., 2 file, rupt, 
29, 5x 20, 5 cm, filigran, urmă de pecete inelară în ceară galbenă. 

 
44.  1615 (7123) mai 12 Radul Mihnea voevod întăreşte satul Gratia din judeţul 
Vlaşca, fraţilor Dobroslav, Drăghiciu, Stanciu şi Şerban. 

 
No 1,  
Tălmăcire după documentul (hrisovul) domnului stăpânitor a toată Ţara Ungrovlahii, 

Radu voevod, dat la 12 mai anul de la zidirea lumii 7123, iar după Hristos 1615, fraţilor 
Dobroslav, Drăgoiu, Stanciu şi Şerban pentru moşia Gratia din judeţul Vlaşca, scris în capitala 
Târgoviştii de logofătul Lăpădatu cu următoarea coprindere: 

 
În Hristos Dumnezeul, binecredinciosul, binecinstitorul, iubitorul de Hristos şi 

singurul stăpânitorul noi Radul voevod, fiul răposatului Mihnea voevod, nepot al celui 
de demult răposat Alexandru voevod, cu mila şi darul lui Dumnezeu domnitoru şi 
stăpânitoru a toată Ţara Ungro-Vlahiei şi părţilor de peste munte herţeg al Amlaşului şi 
al Făgăraşului.  

Am binevoit domnia mea cu bunăvoinţă şi cu inimă curată şi luminată a 
domniei mele, ca unul ce preaslăvitul Dumnezeu m-a înzestrat cu mărire pe scaunul 
răposatului părintelui meu, drept aceia am dăruit şi domnia mea pe acest de toată 
cinstea şi bunăvoinţă dar – hrisov al domniei mele, adecă satul Gratia din judeţul 
Vlaşca, moştenitorilor (proprietarilor) acestui sat, tuturor fraţilor: Dobroslav, 
Drăghiciu, Stanciu şi Şerban şi copiilor lor, câţi lor va dărui Dumnezeu ca să le fie de 
moşie pomenitul mai sus satu – Gratia cu hotarul şi venitul lui cât se va alege, din hotar 
până în hotar.  
                                                 
40 Părinţi. 
41 Şi martori punem. 
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Şi să fie cunoscute hotarele satului, adică: în lărgime de la Balta Rece din 
Vadul de Jos în sus până în Vadul Moteştilor iar în lungime din vadul Moteştilor până 
în Bratilov în jos până iarăşi în lacul Bratilov, prin hotarele cele vechi, până în Meret şi 
din Meret până în Grânov în Grateştea şi pe Grânov în sus până în Negrăiţa şi pe 
Negrăiţa până iarăşi în hotarul Moteştilor, pentru că este din vechime dreaptă a lor 
moşie de moştenire din zilele celorlalţi domni de demult. acestu satu întregu oameni 
boeri dinpreună cu proprietăţile lor pânâ în zilele răposatului Mihaiu voevod.  

Iar când au fost în zilele lui Mihail voevod arătaţii mai sus moştenitori ai 
acestui sat l-au vândut mării sale cu toate proprietăţile lor în <Gratia> ca să fie clăcaşi.  

După aceia măria sa răposatul Mihail voevod a dăruit jupanului Huret Iazaşi 
acestu sat Gratia întregu cu toţi clăcaşii, adică toată moşia din hotar până în hotar 
pentru dreptele şi credincioasele lui slujbe ce a săvârşit în feluri de vremi răposatului 
Mihail voevod, dându şi carte de danie cu mare blestem. Şi a stăpânit Huret Iazaşi satul 
întreg – Gratia, cu zişii clăcaşi din zilele domnilor: Simion voevod şi Şerban voevod, 
până în zilele domniei mele, iar când au fost văzând Huret Iazanşi a slobozit satul 
întreg Gratia ca să se răscumpere clăcasi[i] de la dânsul cu bună voea lui, care s-au şi 
răscumpărat drept galbini trei sute cinci zeci n. 350.  

Deci am slobozit domnia mea satul Gratia ca să se răscumpere de la jupan 
Huret Iazaşi, care s-au şi răscumpărat cu banii mai sus arătaţi şi aşa trăind în pace 
aceşti clăcaşi să fie boeri şi megiaşi în proprietăţile lor precum au fost şi în vremea mai 
dinainte de la moşi strămoşi.  

Drept aceia am dat domnia mea satul Gratia la toţi moştenitorii acestui sat mai 
sus pomeniţi ca să stăpânească această moşie de moştenire cu tot hotarul şi venitul ei, 
atât ei cât şi copii, nepoţii şi strănepoţii lor, nesupăraţi de nimeni după porunca domniei 
mele.  

Şi am pus domnia mea blestem: ca după depărtarea domniei mele pe cine va 
alege Domnul Dumnezeu oblăduitor şi domnitor al Ţării Vlahii sau din seminţa domnii 
mele ori din rodul nostru sau după păcatele noastre din alt neam să cinstească, 
întărească şi să reînnoiască acest hrisov al domniei mele, pe unul ca acela Domnul 
Dumnezeu să-l cinstească, întărească şi să-l păzească în domnia lui precum şi sufletul 
lui pe Lumea Cealălaltă, iar de nu va cinsti, întări şi nu va preînnoi acest hrisov al 
domniei mele pe unul ca acela Domnul Dumnezeu să nu-l cinstească, păzească şi să 
nu-l întărească în domnia lui, precum şi sufletul lui pre Lumea Cealălaltă precum şi ori 
ce alt om va voi să strice, să calce şi să desfiinţeze acest hrisov al domniei mele, pe 
unul ca acela Domnul Dumnezeu să-l strice, piarză şi să-l prăpădească cu trupul pe 
lumea aceasta şi cu sufletul pe lumea cealălaltă şi să fie blestemat şi afurisit de 318 
sfinţi părinţi de la Nicheia şi să aibă parte cu Iuda şi Aria şi cu ceilalţi jidovi 
necredincioşi care au strigat asupra sângelui Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos „ia-L, ia-L răstigneşte-L pre El” şi sângele lui să fie 
asupra lor şi asupra copiilor lor în vecii vecilor Amin.  

Pentru care am pus domnia mea şi martori: pe marele ban al Craiovei; jupan 
Enache, pe marele vornic jupan Gheorghe, pe marele logofăt jupan Vintilă pe marele 
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vistier jupan Dediul pe spătarul jupan Leca pe stolnicul Mihalache, pe marele comis 
jupan Bratul pe paharnicul jupan Lupu şi pe marele postelnic jupan Bernat.  

Iscălit Radu voevod.  
 
A tradus M. Chifalov, tălmaciul secretariatului Valahiei, Bucureşti 1850 ghenarie 14. 
Secretarul Statului Prinţipoatului Ţării Rumâneşti Iscălitura de mai sus a d. Mihail 

Chifalof tălmaciu al acestui departament fiind adevărată se mărturiseşte şi de Secretariatu  
Şeful Secţiei S. Marcovici 1850 februarie 3. Cu sigiliul secretariatului 

 
DJAN Prahova, Colecţia documente, CXXII/22, traducere 
chirilică autentificată, din 1850. 

 
45.  1616 (7124) februarie 21 Chiriţă Olănescu, vinde lui Radu Olănescu un loc în 
cămpul Sărăcineştilor 

 
Adică eu, Chiriţă Olănescu, dat-am zapisul meu ca să fie de bună credinţă la 

mâna Radului Olănescu, cum să se ştie că am vândut un loc în cămpul Sărăcineştilor, 
însă fălci 2, dar care mai înainte era lângă a dumnealui ce l-au fost cumpărat de la 
Anghel Zburleţ şi de la Zoiţa fălci 31, afară din locul care i-am fost dat dumnealui.  

Şi am vândut falcea pe taleri cincizeci şi i-am luat toţi în mâna mea, şi i-am 
vândut fără nici o silă, ca să-i fie moşie ohabnică stătătoare în veci.  

Şi la tocmeala noastră au fost mulţi martori care vor iscăli mai jos şi cu 
credinţă mi-am pus degetele în loc de mărturie ca să să crează.  

Şi am scris eu, Toader, logofătul, measeţa februarie 21 leat 7124 (1616).  
Eu, Chiriţă Olănescu. 

 
 

Muzeul Judeţean Vâlcea, Colecţia Documente istorice, inv. nr. 
70. Copie secol XIX, hârtie 29x21, difolio, stare bună. 
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CATALOGUL DOCUMENTELOR DIN PERIOADA DOMNIEI LUI 
MIHNEA AL III-LEA (MIHAIL RADU) 

AFLATE ÎN COLECŢIILE 
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI∗ 

 
Drd. Grina-Mihaela RAFAILĂ 

 
 
 

Campania din anul 1657 a provocat Sublimei Porţi temerea în legătură cu 
apariţia unei noi forţe politico-militare în spaţiul românesc, şi din acest motiv era 
nevoie de impunerea pe tronul ţărilor române a unor domni devotaţi – Gheorghe Ghica, 
împământenit, dar trăitor la Constantinopol în calitate de capuchehaie, şi Mihnea al III-
lea sau Mihail Radu, fiul lui Iane Surdul, pe numele de botez Franţi, pretins fiu al lui 
Radu Mihnea, care şi-a însuşit numele de la aşa-zisul bunic, Mihnea Turcitul. 

Cu o asemenea descendenţă „fabricată” Mihnea al III-lea s-a arătat „credincios 
turcilor” până la vârsta de 40 ani, astfel că la începutul anului 1658, când la 
Constantinopol, marele vizir căuta un candidat pentru tronul Munteniei, acesta a fost 
numit domn la 19/29 ianuarie. Însoţit de trupe turceşti, noul domn va intra în ţară la 
7/17 februarie, ajungând până la Târgovişte, care fusese pustiită, în retragere, de fostul 
domn Constantin Şerban, după care revine la Bucureşti.  

Începutul domniei sale nu este tocmai prielnic, întrucât ţara fuseseră devastată 
de către turci şi tătari în urma răzvrătirii predecesorului său. Pe de altă parte Mihnea al 
III-lea nu beneficia de un domeniu boieresc, nu era căsătorit cu o jupâneasă autohtonă, 
prin care s-ar fi înrudit cu boierimea ţării, pe care astfel şi-ar fi atras-o de partea sa. 
Dorind să-l imite pe Mihai Viteazul, acesta a preluat numele de „Mihail” cu prilejul 
încoronării sale din iunie. 

Încă de la început Mihnea al III-lea – Radu Mihail – a căutat să-şi atragă de 
partea sa pe marii dregători – Stroe Leurdeanu, Pană Filipescu, Radu Fărcăşanu, Radu 
Mihalcea Cândescu, Constantin Cantacuzino ş.a., chiar dacă unii dintre ei încă mai 
păstrau legătura cu predecesorul său, fie se împotriviseră la intrarea sa în ţară. Pentru a-
şi consolida poziţia voievodul muntean a ales alianţa cu principele Transilvaniei, care 
încă se mai putea opune Semilunei, apoi a trecut la reorganizarea oştirii de ţară, şi-a 
atras de partea sa pe slujitorii nemulţumiţi din 1655, a înfiinţat noi steaguri de slujitori, 
în deosebi de dorobanţi şi seimeni, a comandat tunuri la Sibiu, a făcut „erbării” şi chiar 
o „palangă” pe locul celei ridicate de către Sinan paşa la Mănăstirea Radu Vodă din 
                                                 
∗ Prezentul articol face parte din proiectul „Oportunităţi oferite în cadrul stagiului de pregătire doctorală în 
vederea creşterii capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă”, POSDRU/6/1.5/S/23. 
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Bucureşti. Pentru a dispune de resursele financiare şi umane necesare planului său a 
impus răscumpărarea silită a unor sate de rumâni, începând cu satele domneşti şi ale 
boierilor hicleni, după care a trecut la satele aservite, boiereşti şi mănăstireşti, astfel că 
foştii rumâni se puteau înscrie în „breslele militare” contra unei taxe. 

Pe de altă parte, boierii, care doreau menţinerea păcii, văzută doar prin 
supunerea faţă de Poartă, au refuzat să accepte planul său de răscoală antiotomană, 
bazat doar pe sprijinul lui Gh. Rákóczy al II-lea, cu ocazia campaniei turceşti din 
august-septembrie 1658 împotriva princepelui ardelean. Mai mult la Teleajăn, în drum 
spre Transilvania, marele vistier Pârvu Vlădescu şi alţi boieri l-au părăsit pe domn, 
atrăgând şi o parte a oastei, care i-a însoţit în tabăra turcească, unde au dat în vileag 
planurile antiotomane ale voievodului muntean, cerându-l în acelaşi timp ca domn al 
Ţării Româneşti pe Preda Brâncoveanu. Dovedind mult curaj, Mihnea al III-lea s-a 
prezentat înaintea paşei, căruia a reuşit să-i câştige încrederea, în timp ce boierii 
trădători au fost executaţi – banul Preda Brâncoveanu, vistierul Pârvu Vlădescu, 
postelnicul Istrate Leurdeanu etc. 

Asigurându-se, chiar şi teoretic, de sprijinul princepelui Gh. Rákóczy al II-lea 
şi a unor elemente sud-dunărene, domnul muntean declanşează în vara anului 1659 
răscoala antiotomană. Cerând iarăşi părerea boierilor, care şi de această dată s-au 
împotrivit, şi pentru a preveni o nouă trădare, în iulie, cu prilejul unui ospăţ desfăşurat 
la curte, a executat un mare număr de boieri, printre victime căzând de această dată 
vornicul Radu Mihalcea Cândescu, spătarul Udrişte Năsturel, clucerul Diicu Buicescu 
ş.a. Acţiunea antiotomană este declanşată la 2/12 septembrie prin uciderea gărzii 
turceşti de la curte, apoi a turcilor din Târgovişte şi ulterior a celor din ţară. Au fost 
atacate raialele Giurgiu, Brăila şi Turnu, iar dincolo de Dunăre se ajunge până la 
Rusciuk, Nicopole şi Măcin.  

În pofida tratatelor de alianţă încheiate la 24 septembrie/4 octombrie cu Gh. 
Rákóczy al II-lea şi la 2/12 octombrie cu pribeagul Constantin Şerban, la Bran, cât şi a 
sosirii princepelui transilvan la 5/15 octombrie în Ţara Românească, răscoala este 
înfrântă şi din cauza acţiunii separate a celor trei conducători. Deşi, Mihnea al III-lea a 
biruit la Frăţeşti la 13/23 noiembrie, a fost nevoit să părăsească asediul Giurgiului. 
Apoi atacat de trupele turcilor şi tătarilor, care se retrăgeau din Moldova după 
înfrângerea lui Constantin Şerban, domnul muntean a fost învins la începutul lunii 
decembrie în preajma Călugărenilor. Mai mult refuzul dorobanţilor şi seimenilor de a 
mai lupta, fără speranţă, nu a mai făcut posibilă o încercare de rezistenţă la Târgovişte, 
astfel că domnul muntean este nevoit să se retragă în Transilvania. Aflat la Satu Mare, 
pe 26 martie/5 aprilie 1660, după o masă îmbelşugată petrecută cu celălalt pribeag din 
Moldova, Mihnea al III-lea moare, fiind bănuit a fi fost otrăvit. 

Colecţia de „Documente” a Muzeului Municipiului Bucureşti deţine 30 de 
documente originale, unele dintre acestea dublate fie de copii româneşti (1 doc.), fie de 
copii moderne (4 doc.), care provin din răstimpul scurtei şederi în tronul Ţării 
Româneşti a lui Mihnea al III-lea – Radu Mihail. Majoritatea sunt acte de vânzare-
cumpărare a unor moşii (ocine) sau părţi de moşii, dar remarc şi vânzarea unei moşii 
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pentru neplata birului (doc.12), cât şi vânzarea unui sălaş de ţigani cu suflete mari şi 
mici (doc. 11). Domnul, în calitate de emitent, apare doar în 3 acte cu prilejul întăririi 
stăpânirii unor moşii, şi doar un asemenea act îi consemnează şi pe membrii Sfatului 
Domnesc (doc. 13). Printre scriitorii de documente amintesc pe logofeţii – Dumitru 
Boldiciu, Vasile, Mihai, Mareş, Pavlache etc., apoi preoţii – Zârnă, Stoica, Paraschiva 
sau Vlad, dar şi pe Dragu cizmar, Dima slujer, Iane iuzbaşa, Alexandru sau Gherghe, 
fapt ce atestă creşterea numărului ştiutorilor de carte. În ce priveşte locul de emitere se 
detaşează oraşul Bucureşti (4 doc.), la care se adaugă câte unul pentru Târgovişte şi 
Boteni. 

 
1. 1658 (7166) martie 10 Stan împreună cu fiii lui, Coman, Neagu şi Radu şi cu 
fratele lui, Manea, vând lui Radu paharnic, fiul lui Coman din Săveşti, 26 stj. de moşie 
din Botenii de Sus, numită Paparlicească, cu suma de 8 ughi. Scrie Vasilie logofăt din 
Răzvad. 
 

M.M.B1., nr. 30634, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5x19 
cm.), 5 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

2. 1658 (7166) aprilie 17 Diicul din Berciugov schimbă câte 40 de stj. din ocina 
Berciugovului cu Oprea şi fratele lui, Bodea din Berciugov. Martori: Zore din 
Berciugov, Stănislav, Stoica, Frăţilă, Nan şi Dobre. Scrie popa Zirnă din Berciugov. 
 

M.M.B., nr. 28609, Orig. rom., hârtie folio cu filigran (30x21 
cm.), o impresiune digitală în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

3. 1658 (7166) aprilie 25 Popa Radu, fiul lui popa Stan din Copăceni, împreună 
cu fiul lui, Dragomir, vând lui Dumitraşco logofăt şi soţiei lui, Necşiei, partea lor de 
ocină din Copăceni cu suma de 1350 bani. Martori: [ ]1 postelnic, Antonie vătaf din 
Drăgeştie, Chiriiac postelnic, [ ]1, Nedelco paharnic, Stan ceauş din Copăceni, Manea, 
Stănimir, popa Sin şi Mihai logofăt. Scrie Mihai logofăt. 
 
1 Semnătură indescifrabilă. 
 

M.M.B., nr. 28425, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(30,5x20,5 cm.), un sigiliu inelar şi 4 impresiuni digitale în 
cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

4. 1658 (7166) aprilie 30, Bucureşti Săntoader cu nepotul lui; Dumitru cu fratele 
lui; Macsin cu fratele lui; Neagoe cu fratele lui; Bădescu cu nepotul lui; Vlăduiu cu 
nepotul lui; Radu; Ivan cu nepotul lui; Pătru cu nepotul lui; Manea cu fratele lui şi 

                                                 
1 Muzeul Municipiului Bucureşti. 
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Dumitru cu fratele lui din satul Gurbăneşti vând lui Pârvu mare vistier 150 stj. de ocină 
din Gurbăneşti cu suma de 129 ughi. De asemenea Mihai mai vinde 28 stj. cu suma de 
7 ughi; Săntoader vinde 10 stj. cu 2 ughi şi jumătate şi Bobe vinde 10 stj. cu 2 ughi şi 
jumătate. Martori: Barbu mare dvornic din Poenari, Fisenţa slujer, Istrati mare clucer, [ 
]1 mare pitar, Moisi vornic şi Semen, fiul lui Nicola pitar. Scrie Mareş logofăt. 

 
 
1 Semnătură indescifrabilă. 
 

M.M.B., nr. 28468, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(29,5x20,5 cm.), 11 semnături digitale în cerneală. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

5. 1658 (7166) mai 1 Stan împreună cu fratele lui, Dobre, şi cu cumnata lui, 
Voica, vând lui Vasilie o moşie de 20 stj. din Luciani, aflată lângă moşia lui Stanciu 
comis, cu suma de 4 ughi şi jumătate. Martori: Manolache şi frate lui, Arvat, Dragomir 
diacon, Voinea [...denăscul]1, Oprea călugăr şi Sântoader dărăbanţ. Scrie Dragu 
cezmar. 

 
1 Indescifrabil. 
 

M.M.B., nr. 26904, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(30,5x20,5 cm.), 3 impresiuni digitale în cerneală. Are copie 
modernă. 

 
 
6. 1658 (7166) mai 5 Stan Ţaţoe împreună cu fiii lui, Mane, Pătru şi Stanciu, 
vând lui Necula căpitan partea lor de moşie din ocina Delenilor cu suma de 9 ughi. 
Martori: Şărban din Creţuleşti, Tecşan ceauş, Dragomir, Stanciu, Dragomir şi Tudor 
dărăbanţ. Scrie Gherghe, fiul lui Pătru pârcălab din Mătăsarie. 
 

M.M.B., nr. 28328, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(30,5x20,5 cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

7. 1658 (7166) mai 8 Neculcea din Gurbăneşti, nepotul lui Aliman, vinde lui 
Pârvu mare vistier 16 stj. de moşie în satul Gurbăneşti cu suma de 4 ughi. Martori: 
Chirca fost ban şi Papa Drăgăciovici ceauş. Scrie Pavlache logofăt. 
 

M.M.B., nr. 28470, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(28,5x20,5 cm.), o impresiune digitală în cerneală. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

8. 1658 (7166) mai 8 Bodea din Gurbăneşti vinde lui Pârvu mare vistier 10 stj. de 
moşie în satul Gurbăneşti cu suma de 2 ughi şi jumătate. Martori: Chirca fost ban, Papa 
Drăgăciovici ceauş. Scrie Pavlache logofăt. 
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M.M.B., nr. 28469, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(28,5x20,5 cm.), o impresiune digitală în cerneală. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

9. 1658 (7166) iunie 12, Bucureşti Mihail Radul, domnul Ţării Româneşti 
întăreşte lui Damaschin al doilea portar stăpânirea moşiei Clanţa din j. Ilfov, care îi 
fusese dăruită pentru slujbă dreaptă şi credincioasă de către Hriza vornic, ce o 
cumpărase de la Ionaşco postelnic, fiul lui Miroslav logofăt pe când Radu Mihnea, 
domnul Ţării Româneşti era la Hotin. De asemenea, îi întăreşte stăpânirea şi asupra a 
400 stj. din ocina Tegenilor dăruiţi tot de către Hriza vornic împreună cu fiul lui, Udrea 
comis, în timpul domniei lui Matei Basarab. Scrie Dumitru Boldiciu. 
 

M.M.B., nr. 26903, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30x20,5 
cm.), sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie. Are copie modernă. 
Bibliografie: I.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 221, (doc. 700) reg. 

 
10. 1658 (7166) iunie 12 Megiaşii din Creţuleşti, j. Vlaşca, vând lui Pană Geim 
ocina dinspre Cobiia de pe apa Răstocii, astfel: Vladimir 22 stj cu 4-8 ughi; Neacşu 45 
stj. cu 8 ughi şi jumătate; Şărban 33 stj. cu 6 ughi şi jumătate; Duca 25 stj. cu 5 ughi; 
Radu, fiul lui Stoica, 20 stj. cu 4 ughi şi Tatu 6 stj. cu 1-4 ughi. Scrie Dima slujer. 
 

M.M.B., nr. 28329 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30x21,5 cm.), 8 impresiuni 
digitale în cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 
 

11. 1658 (7166) iunie 14, Bucureşti Dumitraşco, fiul lui Vasilie spătar din 
Pietroşani, vinde lui Preda mare ban sălaşul Oprei ţiganul cu 5 suflete mari şi 2 suflete 
mici cu suma de 95 ughi, care fuseseră vânduţi fără drept de către unchiul lui, Andrei. 
Martori: Preda logofăt, Măinescu sluger, Radu fost vistier, Ivaşco armaş, Vlad mare 
agă, Alecsandru căpitan de roşi, Preda clucer din Greci, Radu Şerban logofăt, Pătraşco 
din Tomeni şi Dumitraşco logofăt. 
 

M.M.B., nr. 39182, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30,5x21 
cm.), un sigiliu inelar în cerneală.  
 

12. 1658 (7166) iunie 18 Bobe iuzbaşă de păharnicei din j. Dâmboviţa vinde lui 
Dumitraşco logofăt partea de moşie a lui Mihai din Copăceni pentru neplata birului 
haraciului în valoare de 12 ughi şi jumătate şi 2 costande. Martor: Manole logofăt. 
Scrie Pan logofăt. 
 

M.M.B., nr. 28426, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (20,5x15 
cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
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13. 1658 (7166) iunie 31 (!), Bucureşti Mihai Radu, domnul Ţării Româneşti, 
întăreşte lui Preda Brâncoveanu mare ban şi fiilor lui stăpânirea unor jumătăţi de sat 
din Drăncea, j. Mehedinţi, din satul Comoşteni, j. Jiul de Jos, din Nedeia, j. Jiul de Jos, 
din Betejani, j. Romanaţi, din siliştea Braniţelor, j. Romanaţi împreună cu rumânii 
aflaţi acolo. Martori: Barbul mare dvornic, Manul mare dvornic, Costandin mare 
logofăt, Pârvul mare vistier, [ ]1 mare spătar, Radu mare clucer, Statie mare postelnic, 
Badea mare stolnic, Manta mare comis, Ghiorghie mare paharnic şi Udrişte Năsturel al 
doilea logofăt. 
 
1 Loc alb în orig.  
 

M.M.B., nr. 28574 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (43,5x28,5 cm.), invocaţia 
simbolică şi litera iniţială ornate cu chinovar, monograma 
domnească scrisă cu chinovar, sigiliul mijlociu în ceară roşie, 
timbrat, cusut. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. Are două copii: una românească şi una modernă.  
Bibliografie: ed. N. Iorga, Studii şi documente referitoare la 
istoria românilor, vol. V, p. 185 (doc. 40).; menţ.: P.V. Năsturel, 
Genealogia Năstureilor, în „Revista pentru Istorie, Arheologie şi 
Fililogie”, XI (1910), p. 311; N. Stoicescu, Dicţionar al marilor 
dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, 
Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 125, n. 3. (şi 
aici apare cu data de 31 iulie). 
 

14. 1658 (7166) iulie 14, Boteni Tudor, fiul lui Manea Ciobea din Cojocari, vinde 
lui Necula căpitan două locuri de pământ care ţin de Cătun, din sus şi din jos, aflate pe 
lângă hotarul lui Dumitru, cu suma de 4 ughi. Martori: din Mătăsari – Dragomir, 
Stanciu Cărjău şi Tecşan ceauş; Cornea din Răstoca. Scrie Paraschiva logofăt, la 
conacul din Boteni. 
 

M.M.B., nr. 28330, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(32x20 cm.), o impresiune digitală în cerneală. Provine de 
la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

15. 1658 (7167) septembrie 1 Pătru Boureanul vinde lui Mihalcea comis a treia 
parte din vie cu livadă şi din locul ce-l are împreună cu Drăghici pentru suma de 15 
ughi şi jumătate. Martori: Drăghici dărăban, unchiaşul Tecşan şi unchiaşul Dan. 
 

M.M.B., nr. 28428, Orig. rom., hârtie folio cu filigran (30,5x20,5 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
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16. 1658 (7167) septembrie 8 Uncheşul Tecşan împreună cu soţia lui, Dragomira, 
vând lui Mihalcea a şasea parte din funia vătăşelului din moşia satului Nenceşti cu 
suma de 3 ughi şi jumătate. Megiaşi martori: uncheşul Dan şi Stan. 
 

M.M.B., nr. 28337, Orig. rom., hârtie folio cu filigran (31x20,5 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

17. 1658 (7167) septembrie 8 Dragomir Nencescul vinde lui Mihalcea comis cele 
8 locuri de la Răstoaca cu suma de 15 ughi, care fuseseră cumpărate de la Tecşan 
moldoveanul. Martori: uncheşul Dan, uncheşul Tecşan, Radu, fiul lui Dan şi Vlad. 
 

M.M.B., nr. 28338, Orig. rom., hârtie folio cu filigran (30,5x20,5 
cm.), 3 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

18. 1658 (7167) septembrie 26 Mihai portar din Copăceni împreună cu cumnata 
lui, Dragota, soţia fratelui lui, Dragomir, şi cu fiii lui, Dragomir, Ratco şi Stan, 
confirmă lui Dumitraşco logofăt din Copăceni vânzarea unei jumătăţi de funie din 
ocina Copăcenilor cu suma de 12 ughi şi jumătate şi 2 costande, care fuseseră vândută 
de Bobe iuzbaşă de portărei din Popeşti pentru plata birului. Martori: popa Radu, [ ]1 
postelnic, Radu portar, Stan ceauş, Nedelco paharnic, Mihai portar, Chiriiac postelnic, 
Radu paharnic din Răteşti, [ ]1, Mihai logofăt. 
 

M.M.B., nr. 28429, Orig. rom., hârtie folio cu filigran (27,5x20,5 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

19. 1658 (7167) noiembrie 9 Nan, fiul lui Vişan din Scăieni, vinde lui Moise 
căpitan partea sa de ocină din hotarul Scăiani şi din Băsca cu suma de 510 ughi. 
Martori: Drăgoi diacon din Scăiani, Dobre vătaf din Părscov, Manea vătaf din Beceni, 
Anton comişel din Dobrene şi Ion Carabulea din Demeian. Scrie popa Stoica din 
Pătrălage. 
 

M.M.B., nr. 27723, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (15x21 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. 
 

20. 1658 (7167) decembrie f.z. Iane vornic din Târgovişte vinde lui Mihalcea 
comis moşia de la Nenceşti cu suma de 7 ughi şi jumătate, pe care o cumpărase cu 
aceeaşi sumă de la Stanciu. Martori: Dima spătar, Vasilie, fiul popei Bran, Radu comis 
Brezăian, Cărlan vornic şi Iane iuzbaşa, filu lui Iane vornic. Scrie Iane iuzbaşa, fiul lui 
Iane vornic. 
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M.M.B., nr. 28339, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31x20,5 
cm.), un sigiliu inelar în negru de fum. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

21. 1659 (7167) ianuarie 23 Vlad şi Pană vând lui Gligorie 26 stj. din partea lor 
de ocină din satul Răsturnaţi cu câte 4 costande pe stânjen. Megiaşi martori: Boiucu şi 
cu nepotul lui, Boicu; Stan, fiul lui Boiucu; popa Stan, Dan, Arion din Leoteşti şi 
fratele lui, Neagu din Găgeni, Stancu şi Nan din Fiteşti şi Ion, fiul lui Pătru. Scrie popa 
Paraschiva. 
 

M.M.B., nr. 30596, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22x15,5 
cm.), 7 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. Are copie modernă din 1895. 
 

22. 1659 (7167) februarie 20 Unchiaşul Tecşan împreună cu fiul lui, Tudor şi 
Radu din satul Nenceşti vând lui Mihalcea comis câte o jumătate din cele patru locuri 
din apa Răstocii până în Valea Cutina cu suma de 3 ughi şi jumătate. Martori: 
unchiaşul Dan şi Pătru Boureanul. 
 

M.M.B., nr. 28331, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(20,5x14,5 cm.), 5 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

23. 1659 (7167) martie 20 Unchiaşul Dan împreună cu fiii lui, Radu, Soare şi 
Marin, vând lui Mihalcea comis 8 locuri din funia lor de moşie numită a popei Dan, ca 
şi 2 părţi din codrul Delenilor, ce sunt din cele 3 părţi ale lui Andrei din Mătăsariul, cu 
suma de 10 ughi. Martori: Pană Geim, Cărstea postelnic, Gherghie al doilea portar şi 
jupan Sineanu. 
 

M.M.B., nr. 28332, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30x20,5 
cm.), un sigiliu inelar şi 2 impresiuni digitale în cerneală. Provine 
de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. Este redactat în două 
exemplare. 
 

24. 1659 (7167) aprilie 14 Stoica diacon vinde lui Mihalcea comis a şasea parte 
din funia vătăşelului Iacov. Martori: Tecşan, Colţea, Drăghici şi Dan. Scrie Stoica diacon. 
 

M.M.B., nr. 28427, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (20x15,5 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

25. 1659 (7167) mai 1 Balea împreună cu nepotul lui, Petrea, fiul lui Stan şi al lui 
Dobrii, vând lui Pană Geim o jumătate de ocină din siliştea Delenilor de la Răstoaca cu 
suma de 2400 bani. Scrie Radu logofăt. 
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M.M.B., nr. 28333, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32x21 
cm.), 2 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

26. 1659 (7167) mai 15 Gărdan împreună cu fraţii lui, Tatumir (Tatomir), Stan şi 
Dragomir, vând lui Pana treia parte din moşia de pe apa Răstocii până în Valea Cutina 
cu suma de 15 ughi. 
 

M.M.B., nr. 28334, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30x21 
cm.), 4 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

27. 1659 (7167) iunie 18 Colţea, fiul lui Murgu din Nenciuleşti, vinde lui Pan 
Geim un loc din cele 8 locuri pe care le are în siliştea Nenciuleştilor cu suma de 2 ughi. 
 

M.M.B., nr. 28336, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (28,5x21 
cm.), 2 impresiuni digitale în cerneală. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
 

28. 1659 (7167) august 30, Târgovişte Mihail Radu, domnul Ţării Româneşti, 
întăreşte lui Sima cămăraş din Bărbăteşti, j. Dâmboviţa, şi fiiilor lui stăpânirea casei, 
prăvăliei şi a locului din jur, din Târgovişte, din Târgul de Sus, aflate lângă popa 
Gherghe Scărlet, care fuseseră cumpărate de la Zorze al doilea portar şi de la fraţii lui, 
Neagu şi Pătru, fiii Neacşei, cu suma de 70 ughi. În zapisul de vânzare sunt menţionaţi 
ca martori: Udrea postelnic, Stanciu logofăt, Sava logofăt, Iane neguţătorul, Pan cupeţ, 
Iorga Corbea cupeţ şi Panu cupeţ. Însă Anca Andruţoaia, sora lui Zorze portar, Neagu 
cupar şi Pătru, spune că acestea i-au fost lăsate de mama sa, la moartea ei, însă fără a 
dovedi în vreun fel acest lucru. Martori: Manu mare ban al Craiovei, Gherghe mare 
vornic, Radu mare logofăt, Stroe mare vistier, Dumitru mare spătar, Mihai mare clucer, 
Gherghe mare stolnic, Manta mare comis, Iane mare paharnic, Neagoe mare postelnic 
şi Bădislav mare slujer. Ispravnic Mareş al doilea logofăt. Scrie Alecsandru. 
 

M.M.B., nr. 27231, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran 
(43,5x28,5 cm.), invocaţia simbolică şi litera iniţială ornate cu 
chinovar, monograma domnească scrisă cu chinovar, sigiliu 
mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat. 
Bibliografie: I.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, 
Bucureşti, 1919, p. 221 (doc. 701) reg. 

 
29. 1659 (7168) septembrie 4 Tudoran din Homeşti împreună cu fiii lui, 
Dragomir, Negre, Stoica şi Nenu, vând lui Nedelco cojocar din Gurguiaţi 3 pogoane, o 
cezvârte şi 4 prăjini de vie făcătoare cu suma de 20 ughi. Martori: din Homeşti – Lupu, 
Gavril roş, Hilip paharnic, Bălanu ceauş, Stănimir, Lup ceauş şi fratele lui, Ion, Coman 
şi Mirce; Finta din Putreda, Sava din Călimăneşti, Coman, Stanciu, fiul lui Ion din 
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Costieni, Negoi din Gurgueţi, Necoară stegar din Rămnec şi Nenu Bucşan din Rămnec. 
Scrie popa Vlad din Rămnec. 
 

M.M.B., nr. 13865, Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31x22 
cm.), o impresiune digitală în cerneală. 
 

30. ‹1658 februarie 23› (7166) – ‹1659 a. noiembrie 23› (7168) Mihail Radul 
domnul Ţării Româneşti porunceşte lui Pitraşcan vornicul să ia 6 boieri: Dumitraşco 
căpitan din Gradişte, Borcea căpitan din Zberaiu, Şirban, Vlaicu şi David, pentru a 
stabili hotarele cele bătrâne şi semnele dintre moşia Tărcioei a lui Dobre, fiul lui 
Tatomir din Măneşti, şi cele ale moşiei Mitropoliei. 
 

M.M.B., nr. 13951, Orig. rom., hârtie difolio (29x20 cm.), 
monograma domnească scrisă cu chinovar şi sigiliu mijlociu în 
chinovar. Are copie românească la nr. 13950. 
Bibliografie: ed. L. Ştefănescu, Documente inedite din perioada 
1622-1695 privind viaţa economică a Ţării Româneşti, în 
„Mehedinţi-istorie şi cultură”, vol. II, Drobeta Turnu Severin, 
1980, p. 67 (doc. 15 şi 16); Documente feudale privind istoria 
oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate, aflate în colecţia 
Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2007, coord. dr. 
Ionel Ioniţă, p. 23 şi 24 facs. 
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DOCUMENTE DIN CANCELARIA DOMNULUI ŢĂRII MOLDOVEI 
ANTONIE RUSET (1675 – 1678).  

PARTEA I 
  

Constantin BURAC 
 
Domnia lui Antonie Ruset este puţin cunoscută în istoriografia românească. 

Este drept că în această perioadă nu s-au petrecut evenimente deosebite şi nici 
voievodul Ţării Moldovei nu s-a impus prin măsuri care să atragă atenţia istoricilor. 
Odată ajuns în Iaşi şi instalat pe tronul domnesc, Antonie Ruset, ca bun gospodar, s-a 
apucat mai întâi să amenajeze curtea domnească, dar nu oricum ci în stilul locurilor de 
unde venea, al Constantinopolului, ca să-i aducă aminte de viaţă de care tocmai se 
despărţise. Concomitent s-a preocupat de repararea şi împrejmuirea unor biserici, de 
aducerea apei în Iaşi, construind chiar o cişmea în zidul gardului bisericii Sf. Neculai 
de lângă poarta de intrare în curtea palatului domnesc. 

Asemenea lucrări ar fi continuat dacă domnul nu ar fi fost obligat, în anii 1677 
şi 1678, conform obiceiului şi poruncii sultanului, de a participa, alături de domnul 
Ţării Româneşti, Gheorghe Duca, la campaniile Porţii otomane împotriva Poloniei şi a 
cazacilor. În cele din urmă cade victimă confruntărilor partidelor boiereşti din Ţara 
Românească şi Moldova pentru putere, fiind mazilit în toamna anului 1678, tocmai 
când se întorcea din expediţia turcă pentru cucerirea cetăţii Cehrinului. 

Pentru cunoaşterea mai detaliată a acestei domnii publicăm câteva documente 
inedite din Colecţia Achiziţii Noi, aflată în depozitele Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale Bucureşti, una din cele mai mari colecţii din ţară. În cuprinsul acesteia se 
păstrează un număr de 16 acte elaborate în cancelaria lui Antonie Ruset sau menţionate 
a proveni din aceasta, al cărei diriguitor, între 1675 şi 1677, era marele logofăt Miron 
Costin cronicarul. Dintre acestea un număr de şase documente sunt originale, iar 
celelate s-au păstrat în traducere (un document), copii (un document), sub formă de 
regest (un document), rezumat (patru documente) şi trei menţiuni în diferite liste de 
documente întocmite pentru varii motive. 

 
1. 1675 (7184) decembrie 22 Antonie Ruset voievod întăreşte lui Grigore de 
Tabără, ginerele lui Ursu din Sireţel, şi soţiei sale, Nastasia, părţi din satele Sireţel, 
ţinutul Suceava, Stolniceni şi Laiul, cumpărate de la Dumitraşcu Prăjescul cupar, de 
la Candachia, fiica Anghelinii, de la Stratul Branu, fiul Maricăi, de la Ursul şi soţia 
sa, Alexandra, precum şi părţile dăruite de vărul său, Iordache Mălaiu din Sireţel şi 
unchiul lor, Frangoli fost stolnic, cu martori. 
 

Suret de pe ispisocul răposatului domnu Antoni(e) Rusăt, din ani 7184 dechem(vrie) 22. 
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Adică domnie mea dăm şi întărim slugii noastre lui Grigori de Tabără, ginerele 

lui Ursul de Sireţăl, şi giupănesii sale, Nastasii, pe a lor dreaptă ocină şi moşie şi 
cumpărătură gium(ă)tate de sat de Sireţăl, ci este în ţinut(ul) Sucevii, şi cu gim(ă)tate 
de sat de Stolniceni, ci ei şi-a cumpărat de la Dumitraşcu Prăjăscul ci-au fost cupar, 
drept ...1 lei bătuţi din zapisă ce i i-au arătat făcute di la mâna lui Dumitraşcu Prăjăscul 
şi cu multe mărturii, bo(i)eri den curte, anume: Constandin Buhuş jit(nicer) şi Ştefan 
Gherghel şi Constandin Beldiman şi Gheorghie Albotă armaş şi Pană părcălab şi Vasili 
Bugza (?), cu vecini ci-au avut Prăjescu de moşie acolo, însă fără de un om, anume 
Vasili cel Roş, cu ficiorii lui, din tot locul, cu tot venitul, să fie lor ocină şi cumpărătură 
în veci. 

Aşijdere, am întărit lor pe altă parte de ocină dentr-acelaşi(i) sat din Sireţăl, 
den tot sat(ul), den a patra parte, a opta parte şi den Stolniceni şi din Laiul, iarăşi den a 
parta parte, a opta parte, ci ei şi-a au cumpărat de la vara lor, Candachiia, fata 
Anghelinii, nepoata vămăşascăi, parte(a) iai, drept treizăci lei bătuţi ca să le fie ocină şi 
cumpărătură cu tot venitul den zapisi ce i i-ai arătat, făcute de la mâna A(n)ghelinii şi 
cu măturii, bo(i)eri de curte, anume: Vasili Şoldanu (?) vist(iernic), Gavril Brăescu 
vor(nic) şi Constandin Buhuş jit(nicer) şi Goe biv părcălab şi Peniţi (?), ficior(ul) 
Ursului de Sireţăl. 

Şi iarăşi, întărim lor pe altă parte de ocină de sat de Sirăţel şi den Stolniceni, 
den tot satul, den a şasea parte, a treie parte şi cu vecini şi den vatra satului şi cu 
pământuri în ţarină şi cu fânaţ şi cu curături şi cu pomeţi şi cu loc de prisacă şi cu vad 
de moară în Sirăţel şi cu loc de heleşteu ci ei şi-a au cumpărat de la Stratul Branu, 
ficior(ul) Măricăi, şi Ursul cu fimie(a) lui Al(e)xandra, sora Startului, nepot(ul) 
vămăşascăi den Sireţăl, drept optzăci lei bătuţi, den zapisă ci ei ni-au arătat făcute de la 
mâna lor şi cu mărturii, bo(i)eri de curte, anumi: Pătrăşcanu şi Irimici (?) vornic de 
poartă şi Vasili Mălaiu (?) log(o)f(ăt) şi Pătraşcu Bugza şi Tudosi Dubău ce au fostu 
uricar şi vist(iernic) mari şi Simion Barbuschi şi Constandin Donici den Strâmbi ca să 
fie lor ocină şi cumpărătură cu tot venitul. 

Şi iarăşi, întărim loc pe alte părţi de ocină den sat den Sireţăl şi den Stolniceni 
şi din Laiul şi şi alte părţi de ocină ce s-or afla pe ...1 la alte locuri, toate părţile vărului 
lor lui Iordachi Mălaiu den Sireţăl, den zapis(ul) ce i i-au arătat făcut cu limbă de 
moarte de la mâna văru-său lui Mălaiu şi cu mărturii, anume: popa Dum(i)tru Dohu....2 
den Părtănoşi şi unchiu-său Isac den Sămniceni şi Gavril Hudăia de Sirăţel şi popa 
Ghelasă den Hârlău şi Vasili Siminicianu (?), căci l-au grijit şi l-au comăndat (?) cum 
să cade păr la unul după obicei creştinescu ca să fie lor ocină şi danie cu tot venitul. 

Şi iarăşi întărim lor pe altă parte de ocină den sat den Sirăţel, den a şasă parte 
de tot satul a patra parte cu vecini şi cu vatră de sat den câmpu şi den ţarină şi cu fănaţ 
şi cu pomeţi şi cu moară într-aoa Sireţălului, den tot locul cu tot venitul den care parte 
li-au fostu lor danie şi miluire de la unchiul lor Frangoli (?) ci-au fostu stol(nic). Iar lui 
Frangoli i-au fostu cumpărătură de la Tuderaşcu Başotă şi de la Zosinu (?) Başotă den 
zapis ce ei ni-au arătat făcut de la mâna lui Frangoli stol(nic), cu multe mărturii, 
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bo(i)eri de curte, anume: Grigoraş Rusu ci-au fostu comis şi Miron Costănu părcălab 
de Hotinu şi Toderaşcu Prăjăscul ci-au fostu clucer şi Dumitraşcu Na...(?) vist(iernic) 
şi Toader Betraş şi Beldiman şi Ursul şi Chirila (?) vornici de poartă, ca să le fie lor 
danie cu tot venitul. 

Aşijdrea întărim lor pe altă parte de ocină şi de moşie den sat den den Sireţăl şi 
den Stolniceni şi den Laiul, den a şesa parte den tot sat(ul) a trie parte ci est lor de la 
părinţi den tot locul cu tot venitul aceste părţi de ocină ce scrie mai sus den sat den 
Sireţăl şi den Stolniceni şi den Laiul ca să le fii slugii noastre lui Grigori Buduche (?) şi 
giupînesii lui Nastasii dreaptă ocine şi moşii şi cumpărături şi danii şi uric întăritură 
neruşit nici odinioară în veci. 

(Loc) pecete. 
Miron Costănu vel log(o)f (ăt). 
Strătulat. 

 
Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMDCXXIV/1. 
Traducere.  
Ibidem, MMDCXXIV/55, nr. 4 (rez. într-un „Opis de hârtiile ce 
am asupra moşii Laiul şi Stroiţi”, întocmit la 12 august 1834, se 
consemnează: „ 7184 (1675), dechemv. 22. Suret de pe ispisocu 
răpăosatului domn Antoni(e) de întăritură lui Grigori Tabără pe 
cumpărăturile din moşiile Şirăţălu, Stolnicenii, Laiul şi altile”); 
Ibidem, MMDCXL/38, nr. 18 (rez. într-un „Jurnal”, scris la 24 
ianuarie 1834 şi autentificat la 27 ianuarie acelaşi an la Judecătoria 
ţinutului Iaşi, se consemnează: „7184 deckemb. 22. Suret di pi 
ispisocu răposatului domn Anton (ie) di întărire lui Grigori Tabără 
pi cumpărăturile din moşiile Şireţălu, Stolnicenii, Laiul şi altili”). 
EDIŢII: Uricariul, VI, p. 209; Catalogul documentelor 
moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, vol. III. 1653 
– 1675, întocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanţa 
Negulescu, Veronica Vasilescu şi Cornelia Crivăţ, DGAS, 
Bucureşti, 1968, p. 518, nr. 2500 (rez.); Ciucă, Marcel – Dumitru 
<şi> Vătafu – Găitan, Silvia, Colecţia Achiziţii Noi. Indice 
chronologic nr. 25. Vol. I (Sf. sec. XIII – 1685), Bucureşti, 2002, 
p. 206, nr. 2748 (rez.). 

_______________ 
1Loc gol. 
2 Rupt. 
 
2. 1675 (7184) decembrie 23, Iaşi Antonie Ruset voievod întăreşte mănăstirii 
Secul nişte mori, o prisacă şi o odaie din hotarul Târgului Frumos. 

 
Copie 
Ion Antonie vo(i)evoda cu mila lui Dumnezeu, domn Pământului Moldovei. 

Adecă domnia mea bine am vrut dintr-a noastră bună dorire, răvnind al toţi răposaţii 
domni ce au fost mai nainte de noi ce ei au dat şi au miluit sfintele băsărici şi mănăstiri, 
domniia mea aşijderea am întărit rugătorilor noştri igumenului şi a tot soborul de la 
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sfânta mănăstire ce să cheamă Săcul, unde iaste hramul Sfântul şi Marele Proroc 
Înainte Mergătoriul şi Botezătoriul Ioan şi cinstită tăiare a Sfinţiei sale, a lor drepte 
ocini şi moşii dintr-a lor drepte drese ce au avut de miluire şi de întăritură de la Irimiia 
vodă şi de la Ştefan vodă, şi de la Radul vodă, şi de la Barnovschie vodă şi de la 
Moisei vodă pre nişte mori oarecarele şi pre o prisacă şi pre o odae şi nişte vecini care 
sunt pre hotarul domniei mele la Târgul Frumos. 

Pentru aceea ca să le fie loru şi de la domniia mea Sfintei mănăstiri dreaptă 
ocină şi moşie şi întăritură şi uric cu tot venitul neclătit nici odinăoară în veci. Iar cine 
s-ar ispiti a strica această a noastră tocmire ca să fie treclet şi proclet de la domnul 
Dumnezeu şi de toţii sfinţii care lui Dumnezău din veci i-au îngăduit, amin. 

7184 (1675) dechemb(rie) 23. 
Ion Antonie vo(i)evod(a). 
L(oc de) p(ecte). 
 
Această copie după cea adevărată matcă întăritură scoţându-să şi din cuvânt în 

cuvânt urmându-să, fiind întocma, o am adeverit cu a mea şi iscălitură. 
1810 iuli(e) 12 

Ioan arhimandrit şi stareţ m(ănăstirii) Neamţului şi Secului. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MCXV/18 bis. Copie, 
adeverită în 1810 iulie 12 de Ioan stareţul m-rilor Neamţ şi Secul. 
Pentru comparaţie a se consulta originalul documentului păstrat în 
Fondul M-rea Neamţ, II/27. 
Idem, Ms. nr. 628, f. 560v. (rez. numai cu văleat); M-rea Neamţ, 
XXXVI/48 (nr. 29) (menţ.). 
EDIŢII: Uricariul, VI, 209; Catalogul documentelor 
moldoveneşti, vol. III., p. 518, nr. 2501 (rez.); Achiziţii Noi. Indice 
chronologic, p. 206, nr. 2749 (rez.). 

 
3. 1675 (7184) decembrie 28, Iaşi Antonie Ruset voievod întăreşte ficiorilor lui 
Andrieşan, Ionaşcu şi Şandru a cincea parte din satul Mursia, ţinutul Bacău. 

 
† N›n Antonïe R¨set boevoda, B(o)È(ïeü) m(i)l(o)stiÓ, 

g(o)sp(o)dar Zemli Moldavskoi1. Dat-am cartea domnii mele slugilor 
noastre, feciorilor lui Andrieşan, şi feciorilor lui Ionaşco şi feciorilor lui Şandru, spre 
aceea ca să fie tari şi putearnici cu cartea domnii meli a opri şi a ţinea a lor direaptă 
ocin(ă) şi moşie, a cincea parte de sat, de Mursia, ce iaste la ţinutul Bacăului, pre care 
au şi dires(e) de la Bogdan vodă. 

Deci pre direse ce au ca s(ă) aibă a ţinea, iar cui va pârea cu strâmbul să vie să 
stea de faţ(ă) înnaintea domnii mel(e) şi să-şi aducă şi direasă ce vor avea. 

Toe piÎem g(o)sp(o)dstva. 
                                                 
1 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
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Saam g(o)sp(o)d(i)n´ velhl. 
¤ Æs, l(h)t(o) xzr$pd$ dekem(vrïe) ki$. 
Vel log(ofet) ¨çil2. 
Iar cui ar pered(e) cu strâmbul să vie de faţă. 

 
Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MCCXX/4. Orig., 
hârtie (29,5 x 20 cm.), cerneala neagră, filigran, sigiliu domnesc 
mijlociu în chinovar. 
EDIŢII: Catalogul documentelor vol. III., p. 520, nr. 2509 (rez.); 
Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 206, nr. 2750 (rez.). 

 
4. 1676 (7184) martie 31, Iaşi. Antonie Ruset voievod întăreşte m-rii din Dealul 
Mare satul Budeştii sub codru, ţinutul Cârligătura, cu posluşnicii şi scuteşte de dări pe 
locuitorii acestuia, în afară de darea birului. 
 

† N›i Antonïe R¨sßt boevoda, B(o)ÈïÓ m(i)l(o)stiÓ, 
g(o)sp(o)dar´ Zemli Moldavskoi3. Adecă domniia mea m-am milostivit şi 
am dat şi am întărit şi am ertat un sat svântei mănăstiri din Dealul Mare, unde iaste 
hramul Preasvintei şi a lui Dumnăzău Născătoare şi Pururea Fecioară Mariia, pre nume 
satul Budeştii suptu Codru, în ţinutul Cârligăturii, cu vecini ce sintu posluşnici svintei 
mănăstiri, Vasilie Ejalobiţa vătămanul, şi Gligori Strache, şi Toader, şi Precop, şi Ion, 
şi Ştefan Marco, şi Vasili, şi Samoil, şi Ghiorghie Munteanul, şi Pascal feciorul 
Sibiiului, şi Gavril Azacul, şi Gligori, feciorul Buhlei, şi Mihail, şi Ştefan feciorul 
Dabului, şi Gavril, şi Lazăr ginerele lui Strache, şi Alexa, şi Toader, şi Procop şi alţi 
oameni carii vor hi lăcuitori acolea în sat, ca să nu aibă de acmu înnainte nici o dare, 
nici mare, nici mică, nici galbini de cas(ă), nici lei, nici zloţi, nici iliş să nu plătească, 
nici sulgiu, nici untu, nici ceară, nici lucru noă să nu lucrează, nici globnici, nici 
deşugubinari, ca să nu întraţi într-acest sat, nici cu o angherie de câte vor hi pre alţi 
mişei în ţara domnii méle şi câte ....1 de oi de gorştină ce iaste din venitul domnii méle 
şi câte de stupi de deseatinea şi câte ....1 rămători de gorştină.  

Aşijderea din vinitul domnii méle în toţi ai(i), iară ce să va afla mai mult din 
cât scriem mai sus ca să s(e) ia pre sama domnii numai ca să aibă ei a da o dată într-un 
an cât ....1 de galbini la vremea birului, iară alta nimic să nu dea ....2 din uric de danie şi 
de miluire şi de întăritură de la Istratie Da<bija>2 vodă şi de la Iliaş Alixandru vodă şi 
de la Dumitraşco vodă şi toate acestea, câte mai sus scriem, să le ia egumenul de la 
svânta mănăstire din Dealul Mare şi să trimiţă aceşti bani la Svântul Ierusalim, ca să 
hie acolo de tămâie şi de făclii a celui svântu loc. Şi ....2ate acestea câte mai sus scrim 
să le lase slujitorii făr(ă) de pocisluit, iară rugătorii noştri ...2mnţie egumen ce petrec şi 

                                                 
2 Aceasta scrie domnia mea/Însuşi domnul a poruncit/La Iaşi în anul 7184 (1675) dec. 28./ marele logofăt 
a învăţat. 
3 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
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acolo şi aici ca să ne scrie pre noi la svântul şi marele po<meln>ic şi pre doamna 
domnii méle şi pre fiii domnii noastre. 

Aşijderea şi după a noastră <via>2ţă şi domnie, cine va hi domnu din feciorii 
noştri sau din rodul nostru sau pre cine Dumnezău ....2 domnu a hi într-a noastră ţară, a 
Moldovei, tot ca să aibă a da şi a întări svint(ei mănă)2stiri ce mai sus scrie din Dealul 
Mare. Iară cine să va ispiti a-i învălui sau stri<ca dan>2ia noastră va hi de mare certare 
de la domniia mea, şi să hie foarte în pace de la ....2 şi uric şi întăriturea, neclătit şi 
neruşeit nici dănăoară în v<eci>. 

¤ Æs, l(h)t(o) xzrÕpdÕ mart(ïe) laÕ d(´)ni. 
....2 boevoda4. 
Strătulat ....2. 

 
Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MCXV/18. Orig., 
hârtie difolio (42,5 x 28,5 cm.), cerneala neagră, filigran, rupt, 
sigiliu inelar, octogonal în chinovar. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia 
Arhivelor Centrale, vol. IV. 1676 – 1700, întocmit de Mihai 
Regleanu, Doina Duca-Tinculescu, Veronica Vasilescu şi 
Constanţa Negulescu, Bucureşti, 1970, p. 30, nr. 28 (rez.); 
Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 207, nr. 2761 (rez.). 

______________ 
1 Loc liber. 
2 Rupt. 
 
5. 1676 (7184) mai 16, Iaşi Antonie Ruset voievod porunceşte să se îndrepte 
hotarul dintre Goeşti şi Şeptişeni. 

 
† Io Antonïe R¨sßt vo(i)evoda b(o)ÈïÓ m(i)l(o)stïÓ 

g(o)sp(o)darß Zemli M›ldavskoi5. Scriem domniia mea la ...1 dămu-i ştire 
deaca vei vedea cartea domniei mele iară tu să mergi la un loc unde să-înpreună hotarul 
Şepteşianilor şi cu a Goeştilor că ne-au vinit jalobă cum au prinsu Goeştii o ţarină 
acolo şi n-au ruptu pământurile lor cât ţine pre hotarul Goeştilor ce au trecut preste 
hotar de satu giumătate de pământu pre locul Goeştilor şi giumătate de pământu pre 
locul Şepteşianilor şi au stricat hotarul. 

Pentr-aceea deaca vei merge acolo să strângi oameni buni de prin pregiur 
megiiaşi şi să ia-i sama foarte pre direptate şi pre unde să va afla că iaste hotarul 
Şepteşianilor stricat cu aceale arături pre acolo pre unde au fost de v(e)aci să puneţi 
pietri şi seamne peste arături să s(e) ştie hotarele, să nu mai are altă dată, să strice 
hotarele şi precum vei afla să faci şi o mărturie să ne dai ştire. 

Toe piÎem. 
                                                 
4 La Iaşi in anul 7184 (1676) mart. 31 zile/...voievod. 
5 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
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† Saam g(o)sp(o)d(i)n´ velhl. 
Á Æs l(e)t xzÚrpÚd mai qÚï. 
† Sam gospodin´ velå.6 
Miron vel log(ofăt) iscal. 
L-a ales să hi să ia tot răzeşii. 
Strătulat. 

 
Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, CCXXXV/15. Orig., 
hârtie (31,1 x 21 cm.), cerneala neagră, filigran, sigiliu mijlociu în 
chinovar. Ibidem, CCXXXV/43, nr. 16 (menţ. într-un „Opis de 
documenturile săliştii Şăptişeni ci le-am dat luminăţii sale beizade 
Iorgu Suţu cumpărătoriul aceştii sălişti”, întocmit la 9 septembrie 
1839, în care se consemnează: „7184 mai 16. Carti domn(u)lui 
Antonii Roset v(oie)v(o)d”).  
EDIŢII: Catalogul documentelor, vol. IV, p. 35, nr. 44 (rez.); 
Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 207, nr. 2767 (rez.). 

______________ 
1Loc alb. 
 
6. 1676 (7184) iunie 28, Iaşi Antonie Ruset voievod întăreşte lui Postolache şi 
soţiei sale, Grozava, jumătate de casă, partea Nacului, şi în poienile Mădârjacilor, iar 
nepoţilor lui Nour, partea acestuia, în urma judecăţii cu ginerii şi feciorul lui Mihail 
din Mădârjaci. 

 
† N›i Antonïe R¨sßt boevoda, B(o)ÈïÓ m(i)l(o)stiÓ, 

g(o)sp(o)dar´ Zemli Moldavskoi.7 Adecă au vinit înnaintea noastră şi 
înnaintea alor noştri moldoveneşti boiari, a mari şi a mici, Postolachi de Mădărjaci şi 
fămeia lui, Grozava, şi s-au pârât de faţ(ă) înnaintea noastră cu Grosul şi cu Iliţa şi ....1 
diiaconul, ginerii şi feciorul lui Mihăil din Mădărjaci, pentru partea de ocină a Nacului 
feciorul lui Chirilă din Mădărjaci, care face jumătate de cas(ă), dzicând Postolachi cu 
fămeia lui cum aceea parte de ocină iaste lor de danie de la Nacul la moartea lui, şi l-au 
grijit din bucatele lor, precum ne-au arătat şi zapis de danie, scriind cu mare blăstăm 
cum nime din săminţia lui să nu-i strice dania şi încă i-au fost datoriu Nacul lui 
Apostolachi şi cu 4 lei bani gata şi 4 saci de pâine ce i-au fost dat după foamete şi au 
adus Postolachi şi oameni buni şi bătrâni de ş-au îndireptat zapisul, iară ginerii şi 
feciorul lui, Mihăil, ei încă au scos un zapis cum au cumpărat şi părintele lor, Mihăil, 
acea parte de ocină de la Nacul şi cine era scrişi mărturie în zapis s-au lepădat toţi că 
nu ştiu nimică de acela zapis, de aceea cumpărătură. 

Aşijderea au mai arătat ginerii şi feciorul lui Mihăil şi altu zapis pre cealaltă 
giumătate de cas(ă), partea lui Nuor, feciorul Chizdăniţăi, făcut de la mâna lui Iftimie 
                                                 
6 Aceasta scriem/Însuşi domnul a poruncit/La Iaşi, în anul 7184 (1676) mai 16. 
7 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
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vătavul lui Iordachi vistiarnicul, scriind cum Mihăil au pus pre Nuor la curtenie pre 
banii lui şi scrie în zapis cum au dat Mihăil pentru Nuor 12 ughi pentru dajde, iară 
Cotorcea şi Andronic din Mădărjaci şi alţi oameni buni aşa au mărturisit cum au pus 
Mihail pre Nuor la curtenie pre banii lui şi n-au văzut dând nici un ban Mihăil pentru 
Nuor, căci au rămas după moartea lui Nuor 4 boi şi 5 vaci şi pâine la casa lui Mihăil şi s-au 
aflat şi acista zapis mincinos şi au rămas şi Grosul, ginerele lui Mihăil, şi Iliţa, ficiorul lui 
Mihăil, şi diiaconul, feciorul lui Mihăil, denaintea noastră şi din toată legea ţărăi. 

Şi au dat lui Postolachi şi fămeii lui să ţie partea Nacului jumătatea de cas(ă) 
cu tot vinitul şi în poienile Mădărjacilor, iară partea lui Nuor să o ţie nepoţii lui Nuor, 
căci simtu ei mai aproape, căci s-au socotit şi pentru acea dajde, că Mihail ş-au pus 
banii dajdea lui pre Nuor. 

Deci a lui au fost şi dajdea şi de a hi şi dat ceva pentru dajdea lui au dat, căci 
Nuor au fost holteiu şi n-au avut dajde şi i-au rămas şi acéle bucate la casa lui Mihăil 
de le-au mâncat el. 

Şi zapisele lor, deaca le-am aflat mincinoas(e), le-au ruptu denaintea 
Divanului. Şi au pus Apostolachi şi herâia.  

Şi această pâră să nu s(ă) mai pârască. 
Saam g(o)sp(o)d(i)n´ belål. 
¤ Æs, l(h)t(o) xZrÕpdÕ i¨n(ïe) kiÕ.8 
Miron Costin vel log(o)f(ă)t. 
Stratulat uricar. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia achiziţii Noi, MXCIX/3. Orig., 
hârtie difolio (31 x 21 cm.), cerneala neagră, filigran, sigiliu 
mijlociu timbrat. 
EDIŢII: Catalogul documentelor, vol. IV, p. 37, nr. 54 (rez.); 
Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 208, nr. 2777 (rez.). 

 
7. 1676 (7184) iulie 11 Antonie Ruset voievod întăreşte stăpânire. 
 

Carte de stăpânire de la Anton(ie) Ruset din 11 iuli(e) 7184 (1676). 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, CCXXXVI/35 (nr. 
381). Menţ. într-un „Izvod asupra tuturor scrisorilor pi moşiile 
clirosului din Bucovina care se află în Moldova” întocmit la 21 
aprilie 1805 şi adeverit de Divan la 9 iunie 1824.  
EDIŢII: Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 2108, nr. 2779. 

 
8. 1676 (7184) iulie 14 Carte domnească de la Antonie Ruset voievod găsită la 
călugării Schitului Hangul. 
 

                                                 
8 Însuşi domnul a poruncit/La Iaşi, în anul 7184 (1676) iunie 28. 
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7184 (1676) iuli(e) 14. 
O carte domnească de la Anton(ie) Rusăt vo(i)evod care s-au găsit la călugării 

de la Schitul Hangului. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMCMV/16 (nr. 13). 
Menţ. într-un „Izvod de scrisorile moşii Uscaţilor i a Borşăşilor” 
întocmit la „1790 oct (ombrie ) 21”. Ibidem, MMCMV/11 (nr. 21). 
Menţ. într-un „Izvod câte scrisori mi-au dat d(u)mn(e)alui bo(i)er 
a moşii Uscaţii ca să mă judec cu d(u)mn(e)alui vor(nic) 
Toderaşcu Balş. 1 iun (ie) 29”, unde voievodul este înregistrat cu 
numele de „Antoxi vodă”. În ambele menţiuni anul de la facerea 
lumii a fost citit greşit din documentul original din cauza slovei 
zecilor. Acest lucru s-a întâmplat fie din cauză că slova respectivă 
era greu lizibilă sau datorită formei grafice a slovei „P” care poate 
fi confundată uneori cu slova „L”. 
EDIŢII: Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 208, nr. 2780. 
 

 
9. 1676 (7184) iulie 24 Antonie Ruset voievod porunceşte uricariului Corlat 
uricar să hotărnicească partea lui Gheorghe Cioară în Olăşei cumpărată de la State 
abagiariu. 
 

Carte domnească de la Antonie Rosăt v(oie)v(o)d din 7184 (1676) iuli(e) 24 
prin care rânduieşte pe Corlat uricariul ca să ale(a)gă şi să stâlpească partea lui 
Gheorghi Cioară cumpărătură în Oloşia de la State abagiariu. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMDCCIII/19 (nr. 
10). Rez. într-o „Hotarnică” alcătuită la 1 iunie 1838. 
EDIŢII: Achiziţii Noi. Indice chronologic, 208, nr. 2781. 

 
10. 1676 (7185) septembrie 14, Iaşi Antonie Ruset voievod porunceşte 
dregătorului din satul Şerbeşti să aleagă părţile de moşie din seliştile Galbeni şi 
Tuleşti, precum şi nişte curăţituri pe ţărmurile Spătezii. 

 
† N›i Antonïe R¨set <boevoda, B(o)ÈïeÓ> m(i)l(o)stiÓ, 

g(o)sp(o)da Zemli Moldavskoi.9 Scriem domniia mea la sluga noastră la ...1 
din Şerbeşti, dămu-i ştire că s-au făcut jalobă aici la domniia mea ...1 din Galbini 
pentru rândul unii moşii ce are acolo la Gal...1 la silişte, la Tuleşti, dzicându cum are la 
aceste silişti ...1 doă moşii lui, din giumătate de sat a trie parte, pentru aceea dacă vei 
vedea cartea domniii meali, iară tu să strângi oameni buni ...1, şi din sus şi din gios, şi 
să socotiţi foarte pre direptate ...1 să alegeţi moşie lui dintr-amândoă siliştile şi din 
valea cea ...1 lor unde i s-a veni lui şi din şesul Tuleştilor, iarăşi să-i alegeţi ...1 nişte 

                                                 
9 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 
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curături ce dzice că are acolo pre ţărmurile Spătedzii ...1 veţi afla cu oameni buni ...1 
iaste corăţitura lui acolo, iară să daţi curăţiturile pre mâna lui foarte pre direptate ...1 şi 
oameni buni că are <a>colo moşie la cele silişti ...1 mai sus să-i alegeţi să i să ştie 
moşie aleasă despre alţi răzăşi şi precum v(ei) socoti şi vei alégi cu oameni buni, cu 
direptate într-acest chip să faci şi o mărturie de la tine şi de la oameni buni, ne dai ştire. 

Toe piÎem. 
Saam g(o)sp(o)dinß velål. 
<¤> Æs, l(h)T(o) xzrÕpeÕ sept(emvrie) dïÕÕ.10 
Vel log(ofăt). 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MCXV/19. Orig., 
hârtie (31 x 21,5 cm.), cerneala neagră, pecete domnească aplicată 
în cerneală roşie. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. IV, p. 45, nr. 
91 (rez.); Achiziţii Noi. Indice cronologic, p. 209, nr. 2786 (rez.). 

______________ 
1 Rupt. 
 
11. 1676 (7185) octombrie 15, Iaşi Antonie Ruset voievod porunceşte 
dregătorului domnesc să aleagă părţile de moşie ale lui Nacul de visterie din satul 
Şeptişeni. 
 

† N›i Antonïe R¨sßt boevoda, B(o)ÈïÓ m(i)l(o)stïÓ, 
g(o)sp(o)dar´ Zemli Moldavskoi11. Scriem domniia mea la sluga noastră la 
...1 din ...1 , dămu-ţi ştire că domniei méle s-au jăluit sluga noastră Nacul de visterie, 
dzicându că are nişte părţi de ocină şi de cumpărătură la sat, la Şepteşéni şi nu-i sintu 
alés(e) părţile lui dispre alţi răzăşi. 

Pentru aceea, deaca vei vedea cartea domnii méle iar tu să mergi acolo, la acel 
loc, la Şepteşéni, să strângi oameni buni şi bătrâni din prejur megiiaşi şi să socotiţi 
foarte cu driptate acolo, să-i alegeţi toate părţile slugii noastre, Nacului de visterie, ce 
va avea şi de moşie şi de cumpărătură pre zapise, ce va avea din vatra satului şi din 
cămpu şi din ţ(a)r(i)nă şi din fânaţ şi din apă şi din pădure şi din tot venitul să i s(e) ştie 
părţile lui alése şi stâlpită despre alţi răzăşi şi să-i puniţi şi sămne foarte pre diriptate, 
să socoteşti acolo să-i alegi, nimărui să nu făţ(ă)reşti; şi precum vei socoti şi vei afla ci 
ai şi-i vei alege cu dreptate, cu oameni buni, acolo, aşa să faci şi o mărturie 
încredinţat(ă) să ne dai ştire aicea. Aceasta-ţi scriem.  

Inak ne b¨det. 
Saam g(os)p(o)dinß reç(e). 

                                                 
10 Aceasta scriem/Însuşi domnul a poruncit/La Iaşi, în anul 7185 (1676). 
11 Noi, Antonie Ruset voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. 



 276 

¤ Æs, l(h)t(o) xzrÕpeÕ ok(tomvrie) qïÕ. 
Vel stolnik ¨ç(i).12 

 
Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, CCXXXV/16. Orig., 
hârtie (30 x 20 cm.), cerneala neagră, filigran, sigiliu domnesc 
mijlociu aplicat în cerneală roşie; Ibidem, CCXXXV/43, nr. 18 
(menţ. într-un „Opis de documenturile săliştii Şăptişeni ci le-am 
dat luminăţii sale beizade Iorgu Suţu cumpărătoriul aceştii sălişti”, 
întocmit la 9 septembrie 1839, în care se consemnează: „7184 
octomv(rie) 15. Carti domn(u)lui Antonii Roset v(oie)v(o)d”).  

EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. IV, 
p. 46, nr. 97 (rez.); Achiziţii Noi. Indice cronologic, p. 209, nr. 
2787 (rez.). 

______________ 
1 Loc alb. 
 
12. 1676 (7185) decembrie 21 Antonie Ruset voievod întăreşte o bucată de loc din 
moşia Târgului Frumos. 
 

7185 (1676) decemv(rie) 21.  
Ispisoc de la Antoni(e) Ruset vo(ie)vod de întăritură pe ace bucată de loc din 

moşiea Târgului Frumos. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMCMV/33 (nr. 8). 
Menţ. în „Opisul documentelor moşiei Prigorenii cu siliştile ce-s 
de la ţinut(ul) Cârligătura, iar acum ţinut(ul) Eşi”, alcătuit la 27 
octombrie 1849 şi depus la divanul ţării. Ibidem, MMCMV/33a 
(nr. 8). Menţ. cu acelaşi conţinut. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. IV, p. 48, nr. 
106; Achiziţii Noi. Indice cronologic, p. 209, nr. 2790. 

 
13. 1677 (7185) iunie 7 Antonie Ruset voievod porunceşte lui Dima Murgoci fost 
cămăraş să aleagă jumătate din Poiana de pe Şacovăţ, a m-rii Frumoasa de lângă 
Iaşi, cumpărătura vameşului Ioniţă, fiul lui Enachi vistiernic, dinspre Gărbeşti, partea 
Spinenilor. 
 

7185 (1677) iuni(e) 7. 
Carte domnească de la Antonie Rusit v(oie)v(o)d(a) scrisă cătră Dima Murgoci 

ci-au fost cămăraşi să margă la Poiana mănăstirii ce este pri Şacovăţi şi să aleagă 
giumătate de Poiană ce este parte Spinenilor stâlpită mai de demult dispre Gărbeşti ce 
este cumpărătură Iorgăi vamişului de la Ioniţă, ficiorul lui Enachi vist(iernic) şi de la 
alţii, după zapisile mai sus arătate, arătându-le anume pe fiişticare cu cuprinderea lor.  

                                                 
12 Altfel să nu fie/însuşi domnul a poruncit/La Iaşi, în anul 7185 (1676) octombrie 15/ Marele stolnic a 
învăţat. 
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Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMDCLXXXV/6 (nr, 
6). Rez. într-un jurnal de cercetare al pricinii dintre m-rea 
Frumoasa, de lângă Iaşi, căpitanul Banul Carp şi Constantin 
Ciorici cu neamurile sale pentru răzeşii ce au jumătate din Poiana 
m-rii ce este de hotarul Spinenilor, ţinutul Vaslui, după scrisorile 
m-rii Frumoasa, Banului Gheorghi şi al Ciriceştilor. Rez. prezentat 
aici se găseşte între scrisorile m-rii Frumoasa de lângă Iaşi. 
EDIŢII: Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 211, nr. 2817. 

 
14. 1678 (7186) ianuarie 12, Iaşi Antonie Ruset voievod întăreşte stăpânirea lui 
Ghelasie călugărul de la m-rea Pângăraţi asupra ociniei sale din satul Băloteşti. 
 

Carte(a) d(o)mnului Antonie Rusăt v(oie)v(od) dată lui Ghelasie călugărul din 
Pângăraţi ca să fie tare şi puternic a-şi ţine şi opri a lui dreaptă ocină şi moşie din sat, 
din Băloteşti, precum ori spune uricul de la primii v(oie)v(ozi). 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMCCCXCVI/7 
(nr.112). Rez. într-un „Opis pentru documenturile monastirii 
Pângăraţi şi anume: moşia Pângăraţii, moşia Ivăneştii, moşia 
Sărata, cinzăci pământuri la Băloşeşti, moşia Brancău de peste 
Prut şi locul de Mitoc din Tărgu Păetrei, care opis s-au scris acum 
1849 noem(vbrie) 6”. Documentul întreg se găseşte în original în 
Fondul M-rea Pângăraţi, III/107. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. IV, p. 73, nr. 
234; Achiziţii Noi. Indice chronologic, po. 212, nr. 2837. 

 
15. 1678 (7186) februarie 11 Antonie Ruset voievod porunceşte lui Toader din 
Mireşti şi Ursul din Petreşti să aleagă partea lui Dumitru Băcal deosebit de a lui 
Toader şi al răzeşilor din satul Tungujei. 
 

O carte de la Antonie Rusăt vod(ă) din vălet 7186 (1678) fev(ruarie) 11. 
Scrie la Toader din Mireşti şi la Ursul din Petreşti. Dămu-vă ştir(e) că domnii 

mel(e) s-au jăluit Toader din Tuhgujei pe Dumitru băcal pentru un locu ci-au 
cumpăratu Dumitru acolo dintr-u bătrân, a patra parte şi acum nu s(ă) potu tocmi 
amândoi. Pentru acestu lucru dacă veţi vide carte(a) domnii mel(e), iar voi să mergeţi şi 
s(ă) strângeţi oameni buni, megieşi di pin prejur, să socotiţi foarte cu dreptate dintr-
acel bătrân ce i să va vini a patra parte lui (lui)1 Dumitru, să o alegeţi diosăni(t) di o 
parte dispre parte(a) lui Toader şi a altor răzeşi a lui. 

Aşijdere şi din pomeţi ce să va vini foarte cu dreptate să-i număraţi şi să-i 
împărţiţi şi precum veţi afla mai cu dreptul cu oameni buni să faceţi şi o mărturie 
încredinţată de la voi cu peceţi şi iscă(li)tur(ă), să aveţi ştire. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMDCCVII/1 (nr. 
11). Regest într-un „Izvod de zapise ce avem pe moşie Tungugeii 
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de la ţinutul Vasluiului ce s-au scris sureturi di pi aceste zapise, la 
vălet 7257 (1748) oct(ombrie) 25”. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. IV, p. 74, nr. 
241; Achiziţii Noi. Indice chronologic, p. 212, nr. 2838. 

_______________ 
1 Scris de două ori. 
 
16. 1678 (7186) iulie 17 Antonie Ruset voievod întăreşte m-rii Schitul lui 
Gheorghe hatmanul părţi de moşie din satul Uscaţi. 
 

7186 (1678) iuli(e) 17. 
Carte domnească de la Antonie Ruset v(oie)vod prin care întăreşte stăpânire 

egumenului şi a tot săborul mon(astirii) Schitu(l) lui Gheorghe hat(man) pe părţi din 
Uscaţi cumpărătură de la răzeşi moşeni. 
 

Arh. Naţ. Bucureşti, Colecţia Achiziţii Noi, MMV/31 (nr. 266). 
Rez. într-un „Opisu din toate documenturile atingătoare de moşia 
Totoeştii de la ţinut(ul) Neamţului 1834”, unde la fila 47 este 
înregistrat „Opisul documenturilor atingătoare de moşi(a) Uscaţi 
ţinut(ul) Neamţului. 1835”. 
EDIŢII: Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia 
Arhivelor Centrale. Supliment I (1403 – 1700), întocmit de Maria 
Soveja, Mihai Regleanu, Doina Tinculescu, Marcel Ciucă, 
Gabriela Birceanu, Bucureşti, 1975, p. 300, nr. 943; Achiziţii Noi. 
Indice cronologic, p. 213, nr. 2851. 
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INSTRUMENTE DE LUCRU  
 
 

SURSE OTOMANE DIN COLECŢIA DE MICROFILME TURCIA 
REFERITOARE LA ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR 

 
Asistent univ. drd. Iulia CHEŞCĂ 

 
 
 

Urmarea firească a activităţii de cercetare efectuată în Turcia acum mai bine de 
40 de ani de către specialişti români - istorici şi arhivişti, precum Mihail Guboglu, 
Mustafa Ali Mehmet, Valeriu Veliman ori Tasin Gemil, a fost aducerea în cadrul 
Arhivelor Naţionale ale României a unui bogat material documentar relativ la istoria 
românilor, în general, şi a relaţiilor româno-otomane, în special. Vasta activitate de 
documentare a acestor specialişti s-a efectuat în cadrul unor importante instituţii de stat 
ale Turciei, arhive, muzee, biblioteci, deţinătoare ale unor preţioase surse documentare 
privind istoria relaţiilor dintre cele două ţări şi nu numai.  

Odată intrat în depozitele arhivelor româneşti, acest material istoric a fost 
inclus în cadrul Colecţiei de Microfilme Turcia, colecţie care până în momentul de faţă 
totalizează un număr de 175 de role, pe care se regăsesc documente cuprinzînd o arie 
largă de problematici specifice secolelor X–XX. 

Limbile în care sunt scrise aceste documente sunt, în cea mai mare parte, 
paleografia turco-osmana, persana, araba, greaca, fapt ce necesita o muncă asiduuă de 
descifrare, o parte din termeni nefiind, de multe ori, la îndemâna cercetării, nici măcar 
prin prisma instrumentelor de lucru. La aceasta se adaugă, fireşte, şi tipurile de scriere, 
caracteristice paleografiei osmane, extrem de diferite între ele, ce determină alocarea 
unei perioade mai îndelungate de studiu. Rămânâd în zona limbilor în care sunt scrise 
aceste documente, putem completa cu faptul că această colecţie arhivistică conţine şi 
documente, e drept, extrem de puţine, comparativ cu numărul copleşitor al celor 
osmane, scrise în limbi străine moderne: franceză, germană, engleză, rusă, turcă. 

Analiza comparativă a informaţiilor înscrise deja în Ghidul microfilmelor1, 
lucrare destinată, în primul rând, arhiviştilor2, cu cele din fişele de rolă3, dar, mai ales 
cu „datele arhivistice” rezultate din studierea acestor documente direct de pe 

                                                 
1 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, Ghidul microfilmelor. 
Documente din arhivele străine, vol. III, Bucureşti, 1979, p. 83-135. 
2 Pe foaia de titlu a Ghidului există menţiunea „pentru uz intern”. 
3 Există încă role din cadrul Colecţiei de Microfilme Turcia care nu au această formă primară de evidenţă 
arhivistică - fişa de rolă. 
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microfilm4, au făcut posibilă înscrierea acestor elemente într-o formă tabelară, care se 
vrea a fi o evidenţă, după cum se poate observa mai jos.  

Venind în sprijinul activităţii arhivistice, cât şi a cercetării istorice, în general, 
această evidenţă constituie, deopotrivă, un instrument de informare arhivistică necesar 
viitoarelor depistări de documente în arhivele turceşti despre perioada modernă a 
istoriei, cât şi o sursă edită şi inedită de documente în vederea elaborării unor studii, 
articole ori alte lucrări de specialitate.  

Fie că sunt porunci, note informative, scrisori, condici ori alte genuri de 
documente, informaţiile regăsite pe aceste microfilme aduc lămuriri suplimentare 
despre imaginea Imperiului Otoman la nivelul secolului al XIX-lea, relaţiile acestuia cu 
Marile Puteri ale vremii, aspecte particulare ce ţin de relaţiile Ţărilor Române cu Înalta 
Poartă. 

Ordinea prezentării arhivelor de provenienţă şi a fondurilor arhivistice5 care 
aparţin acestora respectă criteriul alfabetic, ales şi considerat de noi ca fiind mai 
accesibil identificării materialului ştiinţific supus cercetării.  

De asemenea, am renunţat la specificarea anilor Hegirei, întrucât în cele mai 
multe cazuri datarea documentelor nu a fost suficient de exactă.  

Gândită ca o formulă utilă de evidenţă arhivistică, dar şi ca un instrument 
ştiinţific de documentare, am convingerea că cercetări ulterioare în arhivele, muzeele şi 
bibliotecile turceşti vor face posibilă completarea datelor noastre. În acest sens ne 
exprimăm intenţia de a ne continua demersul, lărgindu-ne sfera de analiză asupra 
întregii colecţii, prin constituirea unui Ghid unitar al Colecţiei de Microfilme Turcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Direcţia Arhivelor Naţionale ale României are la dispoziţie vechiul sistem de cotare a documentelor 
otomane, pe care l-am redat şi noi; menţionăm faptul că la ora actuală, arhivele turceşti şi-au reorganizat 
această arhivă, astfel încât aceste unităţi arhivistice au o altă cotare. 
5 Întrucât va sta în atenţia noastră o prezentare, pe larg, a celor mai importante arhive de provenienţă, în 
materialul nostru vom regăsi doar denumirile acestora. 
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Arhiva de provenienţă: ARKEOLOJI MÜZESI (Muzeul de Arheologie) – Bursa 
Fondul Cota Anii 

extremi Cuprinsul documentelor Cota 
A.N.I.C.6 

Şeriye sicilleri 
Defterleri (Registre 
judecătoreşti) 

C – 31/553 1821 

Rapoarte, note informative 
privind ecoul evenimentelor din 
Ţara Românească şi Moldova 
în Imperiul Otoman. 

r. 155,  
c. 481-5197 

 
Arhiva de proveninienţă: BAŞBAKANLIK ARŞIVI (Arhiva Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri) ISTANBUL 

Fondul Cota 8 Anii extremi Cuprinsul documentelor Cota 
A.N.I.C. 

Cevdet 
Tasnifi-
Eyâlet-i 

Mümtaze 
(CVT) – 

Clasificarea 
Cevdet – 

grupa 
„Provincii 

privilegiate” 

Hariciye 
(Externe)  

nr. 5720… 

<sec. XVI>; 
sec. XVIII-XIX 

Intervenţia armată a Porţii în 
Principate (1821); regimul 
supuşilor otomani şi străini din 
Ţara Românească şi Moldova; 
procurarea de mână de lucru şi 
de provizii din Ţara 
Românească; concentrări de 
trupe pe teritoriul Ţărilor 
Române (1875) etc. 

r. 84, c.1-
130 

 

Hariciye 
(Externe)  

nr. 4, 68, 79, 
117, 125, 127… 

1714-1850 

Porunci, rapoarte, berate, note, 
scrisori privind obligaţiile 
materiale şi băneşti ale Ţării 
Româneşti şi Moldovei faţă de 
Poarta Otomană; schimbări de 
domni în Moldova şi Ţara 
Românească; litigii teritoriale 
între Moldova şi tătarii din 
Bugeac; refugierea unor 
locuitori din Transilvania în 
Moldova şi în Ţara 
Românească; „iertarea” unor 
participanţi la Revoluţia de la 
1848 din Ţara Românească. 

r. 158,  
c. 23-139 

Hatt-ı 
hümâyün 
tasnifi 

 Prima jumătate 
a sec. XIX 

Porunci, scrisori, note privind 
relaţiile Porţii cu Principatele 
Române şi cu alte state 

r. 19, c. 1-
325 

                                                 
6 Arhivele Naţionale Istorice Centrale. 
7 A se vedea: abrevieri: „rolă” – r.; „cadru (e)” – c. 
8 Specificăm faptul că acolo unde nu sunt completate elementele de cotare, înseamnă că acestea nu se 
regăsesc pe microfilme, respectiv în nicio evidenţă; sugerăm că o cercetare ştiinţifică viitoare, urmată şi de 
depistări de noi documente în cadrul instituţiilor menţionate în tabelul nostru ar completa datele de 
identificare a documentelor.  
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(Clasificarea 
Hatt-ı 
hümâyün 
tasnifi – abr. 
HHT) 

europene. 

 

337, 447, 493… 

Secolul  
al XVIII-lea – 
prima jumătate 

a sec. XIX 

Rapoarte, note, porunci privind 
schimbări de domni în Ţara 
Românească şi Moldova; 
procurări de provizii din Ţara 
Românească şi Moldova pentru 
Poarta otomană; reglementarea 
raporturilor româno-otomane pe 
baza „Noii legi” (Kanun-ı 
Cedid) – 1793; Revoluţia din 
1821 etc. 

r. 155,  
c. 336-480 

 

1047, 10491, 
10519, 13669, 

29990/K 

 Rapoarte, rezoluţii imperiale 
privind plata unei părţi a 
soldelor oştenilor aflaţi la paza 
cetăţilor Akkerman, Hotin, 
Bender, cu banii din gizia 
(tributul) Moldovei; aspecte ale 
situaţiei din Moldova după 
încheierea păcii ruso-otomane 
de la Bucureşti (1812). 

r. 158, c. 3-
22 

Kâmil 
Kepeci 
Tasnifi 
(KPT) – 

Clasificarea 
Kâmil 
Kepeci 

Nüfus Kalemi 
nr. 6420 

(Cancelaria 
pentru evidenţa 

populaţiei) 

1838-1839 

…Maçin kazasιnda sakin 
mutemekin ehl-i islâm ve reaya 
ve kιptιyandan fevt ve helâk 
olan ve diyar-ι ahιrdan 
gelenlerin mikdarιnι mübeyin 
yoklama defteri (Condică 
privind evidenţa musulmanilor, 
supuşilor şi ţiganilor stabiliţi în 
cazaua Măcin, a celor decedaţi, 
a celor plecaţi în alt ţinut şi a 
celor veniţi din alt ţinut. 

r. 84,  
c. 200-210 

 Nüfus Kalemi 
nr. 6404  

1847 

…Köstence derununda ve 
kuralarιnda mevcud bulunan 
ehl-ι islâmιn tevlid ve alur 
kazaya nakl iden kesalarιn 
defteri (Condică privind 
născuţii musulmani din 
Constanţa şi satele subordonate 
ei şi persoanele mutate în altă 
caza. 

r. 93,  
c. 520-522 

 Nüfus Kalemi 
nr. 6406  1862-1863 Tulça sancağι dahilinde kâin 

Yeni-Köy ve Kataloy ve Kιşla 
r. 93,  

c. 490-512 
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ve Somova ve Barkeş ve Kara-
Kanca karyelerinde iskân iden 
muhaciret zirde muharer ül-
isami fakir ve bi-kudret ve dul 
ve yetim olanlarιnın…virilen 
tayinatin mikdarıyle esamisini 
natur defter (Condică 
cuprinzând numele şi 
cuantumul tainurilor acordate 
coloniştilor săraci, văduvelor şi 
orfanilor din satele Yeni- Köy, 
Katalog, Kιşla, Somova, Barkeş 
şi Kara-Kanca aflate în 
sangeacul Tulcea). 

 

Varidat 
muhasebesi  

nr. 5966 
(Cancelaria 

pentru evidenţa 
veniturilor) 

1846 

…Hιrşova Kazasιnιn muhtac 
olan rencberandan zir'ate için 
tahumluk ve öküz mubaya 
itmek üzere kaza-ı mezbur 
rencberan fukarasιna I'ane ve 
ihsan hazret-i şahane buyurulan 
altmιş bin guruşdan senedat-ı 
karize ve kιfalet mutesel sileze 
rabtιyle ahz ve kabz idenlerin 
esamilerini havi ve kabz itmiş 
olduklarι mebaliğιn kemiyet ve 
mikdarιnι muhtevi'alel-vech üs-
sehhat muferedat defteri 
(Condică amănunţită 
cuprinzând numele 
cultivatorilor din cazaua 
Hârşova şi valoarea sumelor 
primite de aceştia, prin acte şi 
garanţii, din suma de 60.000 de 
guruşi ce li s-a acordat prin 
dispoziţie imperială pentru a 
cumpăra seminţe şi boi în 
vederea lucrărilor agricole). 

r. 93,  
c. 490-512 

 

Nüfus Kalemi 
nr. 6522 

(Cancelaria 
pentru evidenţa 

populaţiei) 

1846 

…Isakçı kazasında gerek defat 
ve gerek tevliat diyar-ı ahırdan 
gelüb diyar-ı ahıra gidenlerin 
vuku'atı mübeyin bin kıta 
yoklama defteri (Un exemplar 
al condicii privind evidenţa 
decedaţilor şi răsculaţilor; 
situaţia celor din cazaua Isaccea 
plecaţi în alt ţinut sau veniţi din 

r. 93,  
c. 487-489 
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alt ţinut). 
 

Nüfus Kalemi 
nr. 8423 1838-1839 

Kabail-I Tatarι kuralarιnda fevt 
ve tevlid olan diyar-ι ahιra 
giden diyar-ι ahιrdan gelen ve 
bir kariyeden ahιr kariyeye nakl 
idenlerin mikdarιnι mübeyin 
yeklama defteri (Condică 
privind evidenţa celor decedaţi 
şi născuţi în satele tătăreşti, a 
celor plecaţi în alt ţinut, a celor 
veniţi din alt ţinut şi a celor 
mutaţi dintr-un sat într-altul). 

r. 93,  
c. 523-528 

 

Nüfus Kalemi 1837 

…Nefs-ι Köstence'de ve 
kuralarιnda vâki'fevt ve tevlid 
iden ehl-ι islâm ve reayasιnιn 
yoklama defteri (Condică 
privind evidenţa decedaţilor şi 
născuţilor musulmani, a 
supuşilor nemusulmani din 
Constanţa şi din satele 
subordinate ei). 

r. 93,  
c. 529-530 

Mahzen 
Defterleri 
(MHD) – 

Condici de 
depozit; 
Divan-ı 

hümâyün 
(Divanul 
imperial); 

Ecnebi 
devletler 
defterleri 
(Condici 
privind 
statele 
străine) 

81/5 1791-1838 

Romanya nam diğer 
Eflâk'laların ahkâm defteri 
(Condici de porunci referitoare 
la România, alias munteni). 
Regimul negustorilor otomani 
în Ţara Românească; 
achiziţionări de provizii pentru 
Poartă, transhumanţa ciobanilor 
transilvăneni etc. 

r. 78,  
c. 165-193 

 

82/6 1818-1892 

Romanya'nın berat defteri 
(Condici de berate privind 
România). Memoriul prezentat 
Porţii de către delegaţia marii 
boierimi din Ţara Românească 
(1822); restabilirea domniilor 
pământene; achiziţionări de oi 
din Ţara Românească pentru 
aprovizionarea Porţii; Hatt-ı 

r. 78,  
c. 1-56 
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şerif referitor la privilegiile 
Ţării Româneşti şi Moldovei 
(1827); regimul vamal pentru 
negustorii români; măsurile 
preconizate de Poartă împotriva 
participanţilor la Revoluţia de la 
1848; prevederile Tratatului de 
pace de la Paris (1858); Unirea 
Principatelor etc.  

Mühimme 
Defterleri 
(MÜD) – 

Condici de 
probleme 

importante 

246-248, 250-
253, 255-257, 

260-262 
1829-1869 

Porunci, note despre 
Principatele Române; relaţiile 
acestora cu Poarta şi cu alte 
state europene. 

r. 42,  
c. 117-378 

Name-I 
hümâyün 
defterleri 

(Condici de 
scrisori 

imperiale) 

10; 11; 12; 14 1806-1829 

Condică de scrisori imperiale 
privind tratatele de pace dintre 
Poartă şi Rusia (Bucureşti, 
Adrianopol); Convenţia de la 
Akkerman şi actul adiţional 
privind Ţara Românească şi 
Moldova; instrucţiuni date 
delegaţilor Porţii în privinţa 
stabilirii hotarelor Moldovei, 
note remise viceconsulilor 
străini din Principate; 
convorbiri cu ambasadorul 
Rusiei la Poartă pe marginea 
reformelor din Principate; 
comisia pentru stabilirea 
limitelor Basarabiei; convorbiri 
şi decizii legate de organizarea 
Principatelor; textul turc al 
Tratatului de la Berlin; 
eliberarea prizonierilor de 
război turci; rapoarte 
diplomatice de la Bucureşti în 
privinţa lucrărilor comisiei 
pentru stabilirea graniţei dintre 
România şi Bulgaria etc. 

r. 93,  
c. 103-132; 

r. 147,  
c. 107-140 
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Rumeli 
Defteri 

(Condicile 
Rumeliei) 

77; 78; 79; 80; 
81 

1842-1844; 
1844-1846, 
1846-1848; 
1848-1852; 
1852-1856 

Copii de scrisori, porunci, note 
adresate dregătorilor şi 
comandanţilor otomani din 
Balcani şi din zona Dunării şi a 
Mării Negre în privinţa 
diverselor aspecte ale stăpânirii 
otomane în acele regiuni; lupta 
pentru Unire. 

r. 143,  
c. 1-100;  
r. 143,  

c. 101-210, 
r. 143,  

c. 211, 369; 
r. 143,  

c. 535-663 

Yıldız Esas 
evrakları – 
Documente 
provenite de 

la Palatul 
Yıldız 

(Clasificarea 
YLT- Yıldız 

Tasnifi) 

Esas evrak; 
kısım nr. 14; 
evrak nr. 271, 
zarf nr. 126 

1833 

Romanya'nın dair Bükreş sefiri 
Süleyman Hurşid Bey'in 
dâyhası (Raportul despre 
România al domnului Süleyman 
Hurşid, ambasador la 
Bucureşti). Scurt istoric asupra 
originii latine a poporului 
român şi a luptei sale pentru 
păstrarea fiinţei naţionale; 
numărul românilor din 
Transilvania; politica Rusiei 
faţă de români; relaţiile 
româno-otomane.  

r. 78,  
c. 194-200 

 

Esas evrak; 
kısım nr. 31; 

evrak nr. 1268, 
zarf nr. 99; 

karton nr. 80 

1876 

< Scrisoarea lui Mehmed către 
un demnitar al Porţii> privind 
iniţiativa Guvernului României 
pentru tratative secrete cu 
Poarta Otomană; memoriu al 
guvernului român către Poartă 
şi Puterile garante; rolul lui Ioan 
Brătianu.  

r. 82, c. 1-3 

 Esas evrak; 
kısım nr. 36; 
evrak nr. 160, 
zarf nr. 141, 
karton nr. 12 

1870-1879 

Corespondenţă diplomatică, 
rapoarte privind relaţiile Porţii 
cu Rusia, Austria, Anglia şi 
Franţa; operaţiuni militare în 
Balcani; situaţia trupelor 
otomane; Congresul de la 

r. 97,  
c. 1-133 
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Berlin etc. 
 Esas evrak; 

kısım nr. 18; 
evrak nr. 502, 
zarf nr. 43 

1878-1879 

Corespondenţă diplomatică, 
rapoarte privind stabilirea 
hotarelor Greciei. 

r. 97,  
c. 134-175 

 Esas evrak; 
kısım nr. 35; 
evrak nr. 72, 
zarf nr. 40, 
karton nr. 100 

1879-1906 Rapoarte, note şi corespondenţă 
privind situaţia Muntenegrului. 

r. 97,  
c. 176-290 

 Esas evrak; 
kısım nr. 14; 
evrak nr. 88/51, 
zarf nr. 88, 
karton nr. 13 

1898-1899 Rapoarte cu privire la situaţia 
din Muntenegru. 

r. 97,  
c. 291-305 

 Esas evrak; 
kısım nr. 36; 
evrak nr. 158, 
zarf nr. 142; 
kısım 33, evrak 
1415, zarf 73, 
karton 91; kısım 
28, evrak 2077, 
zarf 114, karton 
77 

A doua 
jumătate a 

sec. al XIX-lea 
– începutul 

sec. al XX-lea 

Colecţie (Mecmua) de copii 
după rapoarte şi firmane 
referitoare la abdicarea lui Al.I 
Cuza şi întronarea lui Carol de 
Hohenzollern; statutul politic 
internaţional al României; 
rapoarte ale lui Savfet paşa şi 
Alexandr paşa de la Congresul 
de pace de la Berlin pe 
marginea problemelor privind 
România (memoriul lui Mihail 
Kogălniceanu, situaţia din 
Dobrogea şi din cele trei judeţe 
din sudul Basarabiei) etc. 

r. 147,  
c. 141-191 

 
Arhiva de provenienţă: BELEDIYE KÜTÜPHANESI (Biblioteca Municipală) ISTANBUL 

<Belediye 
Yazmalarι> <0.624> 1878-1881 

<Osmanlι devleti ile diğer 
devletler arasιnda akd olunan 
muahede ve mukavelenameler 
(Tratatele şi convenţiile 
încheiate între statul otoman şi 
alte state), Matbaa-ι Amire, 
<Istambul>, 1880-1881, 
protocoalele şi Tratatul de la 
Berlin; copia memoriului 
delegaţiei române; Tratatul de 
pace de la San Stefano; 
Tratatele Porţii cu Rusia şi cu 
Anglia; „problema grecească” 

r. 133,  
c. 1-319 

<Ecnebi 
Dilde 3 1848-1856 Journal de Constantinople. 

Écho de l'Orient 
r. 20,  

c. 1-120 
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Gazeteler> 
(Ziare în 
limbi 
străine) 
  

1857-1865 

Journal de Constantinople. 
Écho de l'Orient 

r. 77,  
c. 1-844 
(inventar 
nr. 2414) 

  
1877 

Extrase din ziarul „La Turquie” 
cu privire la Războiul pentru 
Independenţă 

r. 85,  
c. 1-287 

Mualim 
Cevdet 
(M.C.) 

Karton 138 1846 
Seyahatname-I hümâyün 
(Cartea călătoriei imperiale) r. 23,  

c. 673-689 

  

1860 

<Bir valinin murselatι> 
(Corespondenţa unui valiu) – 
telegrame, dispoziţii către 
reprezentanţii administraţiei 
otomane din Tulcea, Silistra, 
Vidin, Sofia, Belgrad ş.a. 

r. 53,  
c. 845-893 
(inventar  
nr. 2414) 

 
ARHIVA DE PROVENIENŢĂ: BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESI (Biblioteca de Stat-
Beyazit) Istanbul  
 

22572 1849-1851 

Ahmed Refik, Türkiye'de 
mülteciler meselesi (Problema 
emigranţilor în Turcia), 
Istanbul, 1926 – date despre L. 
Kossuth şi intervenţia trupelor 
ţariste în Transilvania şi 
Ungaria; proclamaţia 
generalului Bem către locuitorii 
Moldovei; corespondenţa lui 
Fuad Efendi; rapoartele lui 
Mehmed paşa, ambasadorului 
Porţii la Londra; traduceri ale 
notelor ambasadorilor Rusiei 

r. 133,  
c. 47-181 

 

22587 1894-1899 

Ali Reşid, Ismail Hakki, 
Dreyfus mesclesi esbab-ι 
nafiyyesi (Cauzele secrete ale 
afacerilor Dreyfus), Istanbul, 
1899; consideraţii asupra 
antisemitismului în Franţa; 
desfăşurarea procesului intentat 
lui Dreyfus; reacţiile opiniei 
publice; rolul lui Émile Zola. 

r. 133,  
c. 182-408 

 23657/1 1828-1829 Ahmed Muhtar Paşa, <Türkiye- r. 133,  
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Rusya>seferi ve Edirne 
muahedesi (Războiul dintre 
Turcia şi Rusia 1828-1829 şi 
Tratatul de la Adrianopol), vol. 
I, Ankara, 1928; situaţia 
trupelor otomane şi ruseşti; 
evenimentele din Moreea; 
desfăşurarea Războiului Ruso-
Otoman (1828-1829); 
operaţiunile militare din zona 
Brăilei şi la sud de Dunăre, 
precum şi din Anatolia. 

c. 497-689 

 

25719 Secolele  
X-XX 

Kapitulasyonlar (Capitulaţiile), 
traduceri din limba franceză, de 
Macar Iskender şi Ali Reşid, 
Istanbul, 1914 – originea 
capitulaţiilor; „organizarea 
consulatului” la vechile 
popoare; cucerirea 
Constantinopolului de către 
turci şi situaţia juridică apărută 
după acest eveniment; 
capitulaţiile dintre Poartă şi 
Franţa; reglementări juridice pe 
baza capitulaţiilor, reformele 
din Turcia; scurte consideraţii 
privind capitulaţiile cu Ţara 
Românească şi Moldova. 

r. 133,  
c. 830-832 

 

25887/25888 
Secolul al 
XVI-lea – 
XIX-lea 

Ahmed Refik, Kabakçι 
Mustafa , <Istanbul>, 1915 – 
caracterul răscoalelor în 
Imperiul otoman; date despre 
Kabakçι Mustafa, căpetenia 
răsculaţilor care l-au detronat 
pe sultanul Selim III (1807); 
arta şi politica externă în 
timpul lui Selim III (1789-
1807). 

r. 133,  
c. 1-80 

 

25888 Secolele XVII-
XIX 

Ahmed Refik, Tarihi similer 
(Figuri istorice), <Istanbul>, 
1915 – date privind ambasadorii 
Porţii la Paris (Suleyman aga, 
Yinisekiz Celebi Mehmed 
effendi, Yinisekiz Celebi-zade 
said Mehmed effendi – date 
privind figure ale istoriei 

r. 133,  
c. 81-150 
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otomane (Cenci Hoca, Calik 
Ahmed, Canim Hoca) 

 

29918/2999 Secolele  
XVII-XIX 

Culegere de texte tipărite 
privind Războiul Ruso-Otoman 
(1787-1792); carte de călătorie 
în Italia: precepte etice şi 
religioase. 

r. 133,  
c. 377-538 

  

1853 

Ahmed Vafiz Efendi, Silistre 
muhasarasι (Asediul Silistrei), 
<Istanbul>, 1873-1874 – 
amintiri ale autorului despre 
asedierea cetăţii respective de 
către trupele ruseşti. 

r. 133, 
c. 667-710 

 

26157 1877-1878 

Talaat, Plevna Tarih-i Harbi 
(Plevna. Istoria războiului), 
Istanbul, 1878-1879 – biografia 
succintă a lui Osman paşa; 
desfăşurarea războiului ruso-
româno-otoman; participarea 
armatei române la luptele 
pentru cucerirea Plevnei, în 
special a redutei Griviţa (c. 390-
392, c. 429, 431, 462-463, 478, 
485). 

r. 133,  
c. 97-614 

 

41309 

 Osman Nuri Peremeci, Tuna 
Bayu Tarihi (Istoria zonei 
Dunării), Istanbul, 1942- studiu 
privind istoria Traciei 
încorporată, la vremea apariţiei 
cărţii respective în teritoriul 
Bulgariei; stăpânirea succesivă 
a Traciei de către iranieni, 
romani, bizantini, popoarele 
migratoare, statele (ţaratele) 
bulgare, relaţiile acestora cu 
Imperiul Bizantin, rolul 
Asăneştilor, stăpânirea otomană 
în Bulgaria: „renaşterea 
bulgară”, perioada Tanzimatului 
(secolul XIX), formarea statului 
bulgar modern. 

r. 133,  
c. 1-115 

 
Arhiva de provenienţă: DIŞ IŞLERI BAKANLIĞI ARŞIVI ISTANBUL (Arhiva Ministerului 
Afacerilor Externe) 

Hazine-I 
Evrak Siyası Pachet I 1839-1863 Rapoarte consulare, memorii, 

scrisori privind relaţiile Porţii r. 8, c. 1-91 



 291

(Tezaur de 
documente 

politice) 

Otomane cu Principatele 
Române, Rusia, Austria ş.a. 
(limba franceză, turco-osmană) 

 

Pachet 249, 243 1855-1889 

Documente cu caracter 
diplomatic privind raporturile 
româno-otomane, situaţia din 
Ţările Române, politica externă 
a guvernului român; 
documentele sunt emanate din 
Principatele Române, agenţia 
diplomatică a Principatelor la 
Istanbul, Ministerul Afacerilor 
Externe otoman, reprezentanţele 
sale diplomatice la Bucureşti, 
Galaţi, Viena, Atena etc. 

r. 47,  
c. 1-122 
(inventar 
nr. 2414) 

Siyasî 
(Politice) 

Karton 248, 27, 
30, 427 1857-1911 

Rapoarte diplomatice ale 
reprezentanţilor Turciei la 
Bucureşti, Petesburg, Belgrad, 
Sofia, Budapesta, Haga, Atena, 
Giurgiu, Iaşi, ş.a. în legătură cu 
lupta pentru Unirea 
Principatelor Române, domnia 
lui Al. I. Cuza, problema insulei 
Ada-Kaleh, răscoala din 1907, 
problema convenţiei româno-
turce etc. 

r. 63,  
c.1-105 

 
Arhiva de provenienţă: ISTANBUL ÜNIVERSITESI KÜTÜPHANESI (Biblioteca Universităţii 
Istanbul) Istanbul 

Türkçe 
Yazmalar 

(Manuscrise 
turceşti) 

2479 

 Memleketeyin Yani Eflâk ve 
Boğdan tarihçesi (Istorioara 
Principatelor, adică a Ţării 
Româneşti şi a Moldovei) – 
succintă prezentare a istoriei 
românilor de la Decebal şi 
Traian până la revoluţia din 
1848. 

r. 1,  
c. 108-165; 
c. 430-490 
(inventar 
nr. 1326) 

 

2491 Secolele 
XVIII-XIX 

Sanizade, Tarih (Istorioară sau 
Cronică)- cuprinde detalii 
privind situaţia din Imperiul 
Otoman; schimbări de demnitari 
otomani; lipsa de provizii din 
cauza ocupaţiei ruse asupra 
Principatelor; Tratatul de pace 
de la Bucureşti (1812). 

r. 1, 
c. 1-148 
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Arhiva de provenienţă: IZMIR MILLI KÜTÜPHANESI (Biblioteca Naţională din Izmir) 

Türkçe 
Yazmalar 

(abr. T.Y.) –
Manuscrise 

turceşti 

21/305 Sec. XIX 

Mehmed Selahedin, Bir Türk 
diplomatinin evrak-ı siyasiyesi 
(Documentele politice ale unui 
diplomat turc), vol. I-II, 
Istanbul, 1888-1889 – viaţa şi 
activitatea lui Koca Mustafa 
Reşid Paşa, de mai multe ori 
mare vizir, în perioada 1846-
1858; rapoarte, note, 
corespondenţă privind politica 
internă şi externă a Porţii; 
ocupaţia rusă şi otomană în 
Principate (1848); atitudinea 
Puterilor garante în problema 
Unirii Principatelor. 

r. 151,  
c. 144-340 

 
Arhiva de provenienţă: MILLET KÜTÜPHANESI ISTANBUL (Biblioteca Millet) 

Ali Emiri 564 1820-1821 

Yusuf Efendi, Mora vaka'asma 
dair tarihçe (Istorioară despre 
evenimentele din Moreea)  r. 56,  

c. 116-159 

 

218 1805-1808 

Ahmed Cevdet, <Tarih-i 
Devlet-i Aliye (Istoria 
Imperiului Otoman)> sau 
Tarih-i Cevdet (Cronica lui 
Cevdet, vol. III- războiul ruso-
otoman; ocupaţia rusească în 
Principate; tratate şi convenţii 
încheiate între Poartă şi Rusia, 
Franţa şi Spania etc. 

r. 59,  
c. 599-860 

(inventar nr. 
2414) 

 

504 1820-1821 

Yusuf Efendi, Mora vaka'asma 
dair tarihçe (Istorioară despre 
evenimentele din Moreea) – 
peliculă negativă 

r. 61,  
c. 231-272; 

r. 56,  
c. 116-159 

 
Arhiva de provenienţă: SÜLEYMANIYE KÜTÜPHANESI ISTANBUL (Biblioteca Süleymaniye 
din Istanbul) 

Esas Efendi 1768-1812 2152 

Omer Efendi, Tarih-i sultan 
Selim han (Cronica sultanului 
Selim al III-lea) – situaţia 
Ţărilor Române, a Dobrogei în 
această perioadă 

r. 70,  
c. 1-624 

Izmirli I. 
Hakki 1465 Sec. XIX-

începutul 
Tuccar-zade Ibrahim Hilmi, 
Avrupalilasmak 

r. 155,  
c. 1-99 
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sec. XX (Europenizarea), Istanbul, 
1917-1918 – consideraţii 
asupra tendinţelor de 
modernizare a structurii şi 
suprastructurii din Imperiul 
Otoman 

 

3711 1877-1878 

Gazi Osman Paşa hazretleri 
nezdinde yüz gün (O sută de 
zile în preajma lui Gazi Osman 
Paşa), Istanbul – memoriile 
unui martor ocular la luptele de 
la Plevna 

r. 157,  
c. 437-465 

  

1896 

Devlet-i Aliyye ile Sirbistan 
hukumeti beyninde akd olunan 
konsolas mukavele namesidir 
(Convenţia consulară încheiată 
între Înalta Poartă şi guvernul 
Serbiei), Istanbul 

r. 157,  
c. 488-509 

Hüseyin 
Kâzim 387 1877-1878 

Kecizade Ferik Izzet Fuad, 
Kacirilan firsatlar (Ocazii 
pierdute), Istanbul – analiză din 
punct de vedere politic, şi, mai 
ales, militar, a războiului ruso-
româno-turc din 1877-1878. 
Scheme. Anexă 

r. 157,  
c. 301-436 

 
Arhiva de provenienţă: TOPKAPI SARAYI MÜZESI ARŞIVI (Arhiva Muzeului Topkapı 
Sarayı) ISTANBUL 

Evrak (E. – 
Documente) 

3999/1-6; 7999/1-
17 1800-1833 Porunci, rapoarte, note legate 

de situaţia Ţărilor Române 

r. 1, c. 10-57 
(inventar nr. 

1326) 
 

12156,11711… Sec. XV-
1830 

Rapoarte, firmane, scrisori, 
note originale şi copii privind 
diverse aspecte ale raporturilor 
româno-otomane, relaţiile 
Porţii cu diverse state 
europene, mai ales în sec. 
XVIII-XIX 

r. 4 (inventar 
nr. 13269 

Hazine 
 
 
 
 
 

370 

Sf. Sec. 
XVIII-

începutul 
sec. XX 

Mehmed Emin Behic, Sevanih 
el-levayih (Descrierea 
evenimentelor) – proiecte de 
reformă, comerţ, vamă în Ţara 
Românească, beşliii din 
Moldova etc. 

r. 22, c. 1-81 

Siyasî 
(Politice) Pachet 243 1892-1909 Rapoarte ale consulilor şi 

ministrului otoman din 
r. 22,  

c. 840-929 
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România, Austria etc. privind 
mişcarea naţională românească 
din Transilvania, situaţia 
politică din România. 

(inventar nr. 
2475) 
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APARIŢII 2008 – 2009 

 
 

Autorul Titlul lucrării Vol. Ediţii Localitatea Editura Anul 
apariţiei 

* * * Arhivele covăsnene. 55 de ani de 
activitate instituţională. Coordonatori: 
Raluca Andronic, Ioan Lăcătuşu 

  Sfântu 
Gheorghe 

Eurocarpatica 2008 

Gemil, Tasin Românii şi otomanii în secolele XIV – 
XVI 

 Ediţia 
a II-a 

revizuită 

Constanţa Ovidius 
University Press 

2008 

* * * In memoriam Alexandru Elian. 
Omagiere postumă a reputatului istoric 
şi teolog, la zece ani de la trecerea sa în 
veşnicie (8 ianuarie 1998) 

  Timişoara Arhiepiscopia 
Timişoarei 

2008 

Moldovan, 
Silvestru;  
Togan, Nicolau 

Dicţionarul numirilor de localităţi cu 
poporaţiune română din Ungaria. 
Ediţie îngrijită şi actualizată, studiu 
introductiv şi note – conf. univ. dr. 
Nicolae Rauş. A colaborat Dinu Moraru 

  Bucureşti Editura Scripta 2008 

Severeanu, C.D. Din amintirile mele  
(1853 – 1929). Ediţie îngrijită, 
introducere, note explicative, indici şi 
ilustraţii alese de Constantin 
Rezachievici 

  Bucureşti Editura Fundaţiei 
Culturale 
Gheorghe Marin 
Speteanu 

2008 

Durcovici, Anton Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936 – 
1940). Editor Dancă, Wilhelm 

  Iaşi Sapientia 2008 

* * * Dinastia cantemireştilor. Secolele XVII   [Chişinău] Ştiinţa 2008 
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– XVIII. Coordonator şi redactor 
ştiinţific, acad. Andrei Eşanu 

* * * Letopiseţul Ţărăi Moldovei, de când s-
au descălecat ţara şi de cursul anilor şi 
de viiaţa domnilor carea scrie de la 
Dragoş vodă până la Aron vodă atribuit 
lui Grigore Ureche şi compilat de 
Simion Dascălul. Ediţie de Ovidiu 
Pecican 

  Cluj-Napoca Editura Grinta f.a. 

Canciuc, Ioan Protopopiatul Darabani. Contribuţii 
monografice asupra aşezărilor, 
bisericilor şi învăţământului 

  Iaşi Trinitas 2009 

Mari, Şerban, Studii Veneţiene. I. Veneţia, Bizanţul şi 
spaţiul românesc 

  Bucureşti Editura 
Academiei 
Române 

2008 

* * * Românii în Europa medievală (între 
Orientul Bizantin şi Occidentul Latin). 
Studii în onoarea profesorului Victor 
Spinei. Volum îngrijit de Dumitru 
Ţeicu, Ionel Cândea 

  Brăila Editura Istrios 2008 

* * * Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei 
europene. In honorem dr. Hab. 
Gheorghe Gonţa profesor universitar. 
Materialele Simpozionului Internaţional 
noiembrie 2008 

  Chişinău Cartdidact 2008 

* * * Însemnări de pe manuscrise şi cărţi 
vechi din Ţara Moldovei. Un corpus. 
Editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu 

III  Iaşi Casa Editorială 
Demiurg 

2009 

* * * Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic 
nr. 25. vol. II (1686 – 1760). Întocmit de 
Marcel –Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-

  Bucureşti  2008. 
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Găitan, Mirela Comănescu, Laura 
Niculescu 

Cernovodeanu, 
Paul 

Rapoarte consulare şi diplomatice 
engleze privind Principatele dunărene.  
1800 – 1812, 

  Brăila Editura Istros 2007 

Teoteoi, Tudor Byzantina et Daco-Roman. Studii de 
istorie şi civilizaţie bizantină şi 
românească medievală 

  Bucureşti Editura 
OMONIA 

2008 

Haşdeu, Bogdan 
Petriceicu, 

Scrieri istorice. I. Studii din volume. 
1864 – 1898; 
 II. Studii, articole şi documente din 
periodice (1). Ediţie critică de I. Oprişan 

  Bucureşti Editura 
VESTALA 

2008 

Atanasiu, Andeea Veneţia şi Genova în Marea Neagră. 
Nave şi navigaţie (1204 – 1453) 

  Brăila Editura Istros 2008 

* * * Manuscrise din Biblioteca Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 
Lucrarea apare cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române 

  Bucureşti Editura Basilica 2008 

Fotino, Dionisie Istoria generală a Daciei sau a 
Transilvaniei, Ţării Româneşti şi a 
Moldovei: Traducere din greceşte de 
George Sion 

  Bucureşti Valahia 2008 

Filotti, Alexandru 
Gabriel 

Frontierele Românilor 1-2  Brăila Editura Istros 2007 

* * * Formarea cuvintelor în limba română 
din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. 
Coordonator: Magdalena Popescu-
Marin 

  Bucureşti Editura 
Academiei 
Române 

2007 

Popescu, Dan-
Alexandru 

Putere politică şi autoritate religioasă 
în Europa medievală. Reprezentări ale 

  Bucureşti, Editura 
Academiei 

2008 
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monarhului creştin în Evul Mediu 
românesc şi în regatul Franţei: studiu 
comparativ 

Române, 

Ioniţă, Adrian Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi 
Dunărea inferioară 
 în secolele XI – XIII 

  Bucureşti Editura 
Academiei 
Române 

2005 

Mareş, Alexandru Scriere şi cultură românescă veche   Bucureşti Editura 
Academiei 
Române 

2005 

Rusu, Dorina N. Patrimoniul Academiei Române. 
Donatori şi donaţii. 1860 – 1948 

  Bucureşti Editura 
Academiei 
Române 

2008 

Musteaţă, Sergiu Protecţia patrimoniului arheologic. 
Studiu comparativ: legislaţia Republicii 
Moldova şi Ştatele Unite ale Americii 

  Chişinău Pontos 2008 

Matveev, Sergiu Procesele etno-culturale din spaţiul 
carpato-nistrean în secolele II – XIV. 
Istoriografia sovietică 

  Chişinău Pontos 2009 

* * * Dicţionarul geografic al României Vol. 
I.  
A-L, 

 Bucureşti  Editura 
Academiei 
Române 

2008 

Crăciun, Victor Unirile şi unitatea românilor la 90 de 
ani 

  Bucureşti Editura Emne 2008 

Lung, Ecaterina, 
Gheorghe, 
Zbuchea 

Civilizaţe şi cultură în Evul Mediu   Bucureşti Edtua Fundaţiei 
Române de 
Mâine 

2008 

Toma, Stela În lumea vechilor slove,   Bucureşti Editura Semne 2009 
Apetrei, Cistian 
Ncolae 

Reşedinţele boiereşti din Ţara 
Românească şi Moldova 
 în secolele XV – XV 

  Brăila Editura Istros 2009 

Terheci, Mircea, Istoria schismei dintre Est şi Vest,   Craiova Editura Sitech 2008 



 299

Ursu, N.A., Paternitatea Istoriei Ţărâi Rumâneşti 
atribuită stolnicului Constantin 
Cantacuzino. Studiu filologic 

  Iaşi Editura Cronoica 2009 

Duţu, Alexandru Lumea dinăuntru şi lumea din afară 
(articole, interviuri, note de lectură). 
Ediţie îngrijită, introducere, note şi 
indice de Laurenţiu Vlad 

 Edţia a 
doua 

revăzută 

Bucureşti Editura 
Universităţii din 
Bucureşti 

2009 

Panaite, Viorel Diplomaţie occidentală, comerţ şi drept 
otoman (secolele XV – XVII) 

 Reeditare Bucureşti Editura 
Universităţii din 
Bucureşti 

2008 

Vitcu, Dumitru 
(coordinator) 

Prin labirintul istoriei. Stat, societate şi 
individ în perioada construcţiei 
naţionale 

  Iaşi Junimea 2009 

Cimpoeşu, Dorin Guvernarea de centru-dreapta în 
Basarabia (Republica Moldova).  
1998 – 1999 

  Bucureşti Editura 
Renaissance 

2009 

Coadă, Ludmila Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico – 
juridice 

  Chişinău Editura 
« Pontos » 

2009 
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