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INTEGRAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ŞI 

JUDECĂTOREASCĂ A BUCOVINEI 
 
 

Integrarea Bucovinei în cadrul României întregite a fost un proces deosebit de 
complex, care s-a desfăşurat pe fundalul urmărilor cauzate de conflagraţia mondială. 

Din 28 noiembrie 1918, prin votul Congresului, Bucovina intră în componenţa 
României şi astfel traversează o perioadă destul de dificilă până la integrarea acestei provincii 
la statul român. Trebuiau legislaţii noi, ajutoare financiare pentru că Bucovina avusese mult  
de suferit în timpul războiului, în condiţiile în care a fost teatru de război. Trebuia acţionat 
diferenţiat, cu mult discernământ, pentru ca locuitorii acestei provoncii să simtă diferenţa în 
bine, dintre guvernarea austriacă şi reintegrarea la patria mamă. S-a acţionat în acest sens pe 
multiple planuri: administrativ, economic, cultural şi religios. 

În perioada tranzitorie de administrare a Bucovinei se pot distinge două faze distincte cu 
caracteristici juridice proprii: 

1. Prima fază începe la 9 noiembrie 1918, când Consiliul Naţional Român a pus stăpânire 
pe principalele instituţii din Cernăuţi şi continuă cu administrarea organizată şi stabilă 
a guvernului Bucovinei din secretariate de stat, până la 2 ianuarie 1919, perioadă în 
care Bucovina are o autonomie cvasitotală1. 

2. A doua fază a administrării Bucovinei, de la acceptarea actului unirii, până la 
integrarea Bucovinei în statul unitar român se caracterizează prin preluarea treptată a 
unor funcţii specifice organelor centrale2. 

Administraţia românească inaugurată de ceea ce a fost numit guvernul Bucovinei, sub 
conducerea lui Iancu Flondor, va desfăşura o intensă activitate legislativă şi executivă, în 
vederea integrării Bucovinei la patria-mamă, prin trecerea succesivă a unor organe locale în 
sistemul central al statului. În această primă fază a conducerii locale a Bucovinei, guvernul şi-
a exercitat atribuţiile sale de organ al administraţiei prin extinderea de ordonanţe în diverse 
domenii de activitate. Singura lege adoptată de Consiliul Naţional Român, a fost legea 
fundamentală provizorie la 12 noiembrie 1918, prin care se stabileau atribuţiile legislative ale 
C.N.R., cât şi cele executive exercitate de guvernul Bucovinei, format din secretariate de stat. 
Legea fundamentală provizorie reprezenta actul constituţional care urma să constituie legea 
cadru de organizare a provinciei, până la apariţia unei legi de acceptare a unirii de către 
Regatul României3.  

Preocupările imediate ale guvernului Bucovinei vizau depăşirea greutăţilor şi suferinţelor 
provocate de primul război mondial, astfel că se impunea modificarea vieţii economico-
sociale, asigurarea aprovizionării populaţiei. Pentru preîntâmpinarea lipsei unor alimente şi 
bunuri pe teritoriul Bucovinei, ca şi în vederea evitării speculei s-a emis ordonanţa nr. 9, prin 
care se reglementa importul-exportul de bunuri pe teritoriul provinciei, introducându-se 
autorizaţiile pentru acest tip de activitate4. 

Pentru reglementarea gestiunilor fostelor unităţi militare austriece, s-a impus prin 
ordonanţa nr. 7 din 20 noiembrie 1918, ca toate comandamentele militare austriece să fie 
obligate să predea Secretariatului pentru finanţe toţi banii pe care i-au avut în momentul 
dizolvării lor5. A fost reglementat modul de exercitare a jurisdicţiei în Bucovina prin 

                                                 
1 Radu Economu, Unirea Bucovinei 1918, Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1994, p. 119. 
2 Ibidem, p. 123. 
3 Ibidem, p.41. 
4 Monitorul Bucovinei, an 1918, fascicola 5, Cernăuţi, 28 decembrie. 
5 Ibidem, fascicola 3, 17 decembrie 1918. 
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ordonanţa nr. 5 din 30 noiembrie 1918 prin care se stabilea că sentinţele şi deciziile date de 
unităţile judecătoreşti se execută în numele legii, rămânând în vigoare vechile instanţele 
judecătoreşti, care vor acţiona în numele legii6. 

O măsură de ordin administrativ, de importanţă generală pentru viaţa cotidiană a fost 
introducerea timpului de Bucureşti, prin care ceasurile au fost date cu o oră înainte în 
Bucovina, prin ordonanţa nr.6, din 20 noiembrie7. 

Aceste decrete au fost emise în vederea realizării normalizării tuturor activităţilor. În 
această perioadă organele legislative nu au intervenit prin nici o dispoziţie legislativă, 
administrativă şi juridică, nefiind posibil înainte de apariţia actului unirii. 

La 18 decembrie 1918 este promulgat decretul-lege nr. 3744, privitor la unirea Bucovinei, 
cu următorul cuprins: Bucovina, în cuprinsul graniţelor sale istorice este şi rămâne de-a 
pururea unită cu Regatul României8. Tot la acea dată a fost dat şi decretul-lege nr. 3745, 
pentru Administraţia Bucovinei care stabilea normele privind organizarea Bucovinei9. 

Astfel se încheia o primă etapă în administrarea tranzitorie a Bucovinei, intrându-se în cea 
de a doua fază pregătitoarea a integrării provinciei în sistemul politico-organizatoric al 
României. 

Ca urmare a acestor două decrete-lege se vor produce o serie de schimbări în Bucovina, 
schimbări ce îşi vor găsi expresia în integrarea treptată a organelor locale în administraţia 
centrală. Astfel, în conformitate cu articolul 1 din decretul-lege nr. 3745, se hotăra rămânerea 
în vigoare a legilor şi ordonanţelor de până atunci, care puteau fi modificate pe cale legislativă 
şi decrete lege, ministrul delegat al guvernului la Cernăuţi având dreptul de a da ordonanţe 
privitoare la administraţia Bucovinei10. Conform articolelor II şi III pentru Bucovina vor intra 
în guvernul central al României, doi miniştri fără portofoliu, din care unul ca delegat al 
guvernului pentru administrarea Bucovinei va avea reşedinţa la Cernăuţi iar al doilea la 
Bucureşti11. 

Primii paşi se făceau spre integrare prin trecerea afacerilor străine, armata, siguranţa 
generală a statului, căile ferate, vama, împrumuturile publice în componenţa administraţiei 
centrale de resort din Bucovina12. În acelaşi timp  internele, justiţia, finanţele, instrucţia 
publică, cultele, lucrările publice, industria, comerţul, asistenţa socială şi salubritatea publică 
erau grupate într-un serviciu administrativ. În fruntea fiecărui serviciu se afla un secretar 
şef13. Cele 9 secretariate erau organizate şi conduse de ministrul delegat al guvernului de la 
Cernăuţi. 

Iancu Flondor a fost desemnat ministru delegat cu administrarea Bucovinei la Cernăuţi, iar 
Ion Nistor la Bucureşti14. Constituirea acestei noi formule organizatorice cu existenţa a nouă 
secretariate, avea un caracter provizoriu, tranzitoriu, în fapt Bucovina avea o autonomie 
deplină centralizând numai activităţile specifice unui guvern federal15. 

Integrarea Bucovinei în cadrul României Mari a fost un proces deosebit de complex, iar 
sarcina celor doi miniştri delegaţi ce urmau să se pună de acord în privinţa tuturor 
problemelor era foarte grea. Se impunea depăşirea greutăţilor de după primul război mondial 
şi rezolvarea problemelor ce decurgeau din integrarea noilor provincii la sistemul economic, 
politic şi cultural al statului român unitar. 
                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti 1991, p. 403. 
9 Monitorul Bucovinei, an 1919, fascicola 7, Cernăuţi, 2 ianuarie. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Radu Economu, op.cit., p. 46. 
13 Monitorul Bucovinei, an 1919, Cernăuţi, fascicola 8, 5 ianuarie. 
14 Ion Nistor, op. cit., p. 404. 
15 Radu Economu, op.cit., pp. 46-47. 
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Ministrul delegat la Cernăuţi şi secretarii şefi, prin ordonanţe şi decizii aveau atribuţii în 
domeniile rezervate Secretariatelor de serviciu. În acest sens au fost adoptate o serie de 
reglementări care să marcheze desprinderea Bucovinei de legătura ei politică cu Austria şi 
integrarea la România. Astfel s-a dispus desfiinţarea semnelor de hotar, precum şi a barierelor 
şi a tablelor indicatoare a fostului hotar dintre Bucovina şi regatul României, s-a introdus 
folosirea limbii române în instituţiile publice din Bucovina, decizii fireşti în vederea integrării 
organice a Bucovinei în structurile României Mari16. 

Referitor la integrarea Bucovinei la România au existat diferenţe de metodă, principii, idei 
şi concepţii, care s-au manifestat între cei ce aveau menirea să guverneze acest proces17. Dacă 
asupra obiectivului final al unirii exista un deplin acord între oamenii politici din Bucovina şi 
din partea reprezentanţilor naţionalităţilor polonă şi germană, ce aderaseră la unire, cât şi a 
celei evreieşti şi armene, care iniţial, într-o binevoitoare expectativă, treptat acceptaseră 
unirea18, în ceea ce priveşte căile de integrare a Bucovinei în cadrul României, dacă este 
necesară autonomie sau centralizare, s-au ivit la scurt timp după unire, chiar în sânul 
Consiliului Naţional şi al guvernului Bucovinei, divergenţe de opinii, care s-au accentuat sub 
influenţa refugiaţilor bucovineni. În această privinţă s-au confruntat două puncte de vedere 
apărute în jurul liderilor Iancu Flondor şi Ion Nistor. 

Pe de o parte, grupul celor de la Glasul Bucovinei, la care se raliase cea mai mare parte a 
românilor bucovineni refugiaţi, adepţi ai lui Ion Nistor, îşi manifestau opţiunea pentru o 
conducere centralizată a Bucovinei, fără organe legislative şi executive proprii, iar pe de altă 
parte, cei ce se aflau în majoritate în Consiliul Naţional şi organele administrative ale 
Bucovinei şi care în frunte cu Iancu Flondor, erau pentru o mai largă descentralizare 
administrativă a Bucovinei şi asigurarea unei participări efective a celorlalte 
naţionalităţi.19Iancu Flondor şi partizanii săi susţineau că până la unirea definitivă va trebui să 
treacă un timp de tranziţie, în care fiecare provincie urma să-şi păstreze un fel de autonomie a 
sa20. 

Naţionaliştii integrişti adepţi ai lui Ion Nistor, susţineau că în opera de reedificare 
naţională un accent deosebit trebuia să se pună pe Regatul României, văzut ca un factor 
eliberator, căruia urmau să i se subordoneze rapid şi deplin toate provinciile din fosta 
monarhie austro-ungară, prin unirea lor necondiţionată. Ion Nistor preciza că politica locală 
bucovineană a încetat în ziua unirii, întreaga activitate urmând să fie subordonată ideii de stat 
român naţional şi unitar21. 

Dacă primul curent denumit al glasiştilor, se apropia de punctul de vedere al Partidului 
Liberal, condus de Ion I.C.Brătianu, aflat de la 17 decembrie 1918 la guvernare, cel de-al 
doilea curent numit al ,,administraţiei Ţării” având în frunte pe Iancu Flondor, prin tendinţele 
de descentralizare se apropia de forţele politice opoziţioniste din acea vreme22. 

Pentru concepţia politică a lui Iancu Flondor este reprezentativ Programul românilor 
bucovineni, publicat în ziarul Bucovina, din 24 aprilie 1919. În materie de politică 
administrativă, Iancu Flondor a fost adeptul descentralizării şi păstrării autonomiei 
provinciale. El recomandă organizarea Bucovinei într-o unitate administrativă aparte: este 
bine cunoscut că România Mare nu se va mai putea administra centralizat ca până acum. În 
interesul statului unitar, trebuie să se înfiinţeze şi la Nordul ţării ... pentru teritoriul 

                                                 
16 Monitorul Bucovinei, an 1919, fascicola 15, Cernăuţi, 7 martie, p. 1. 
17 Alexandru Procopovici, Cinsprezece ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1934, p. 24. 
18 Radu Economu, op.cit., p.52. 
19 Idibem, p.52. 
20 Sextil Puşcaşu, Memorii, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p.338. 
21 Mihai Ştefan Ceauşu, Ion Nistor, luptătorul pentru unirea Bucovinei cu România, în Ion Nistor(1876-1962), 
volum îngrijit de Al. Zub, Editura Univ. ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 1992, p. 121. 
22 Radu Economu, op.cit., p.52. 
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Bucovinei, ţinutul Hotinului din Basarabia şi pentru unele părţi ale vechiului Regat, un 
centru administrativ propriu23. Apărând autonomia Bucovinei, Iancu Flondor a încercat să 
obţină de la regele Ferdinand, aprobarea pentru continuarea activităţii Regionalei Căilor 
Ferate din Cernăuţi, arătând că două linii ferate capitale, una care leagă Marea Neagră cu 
Marea Baltică, iar cealaltă Odesa cu Cehoslovacia, trec şi se întretaie la Cernăuţi, oraş cu 
deosebit rol în transbordare24. Guvernul român a desfiinţat Regionala din Cernăuţi, 
subordonând-o celei mai noi înfiinţate la Iaşi pentru Moldova, Bucovina şi Basarabia. 

După Sextil Puşcaşu, Iancu Flondor avea mari rezerve în posibilităţile României, fiind 
convins că Vechiul regat se găsea în toate privinţele la un nivel inferior Bucovinei25. Prin 
intermediul Glasului Bucovinei, vor fi emise mai multe atacuri împotriva lui Iancu Flondor, 
care era acuzat că nu se grăbea rezolvarea problemei pământului şi că zădărnicea reforma 
agrară în felul radical în care o plănuia gruparea reprezentată prin Ion Nistor26. 

Cel care declanşează atacurile a fost G. Rotică, care în articolul ,,Vin lăcustele”, susţinea 
că: ne trebuie aer sănătos, domnule autonomist, făcând aluzie la iancu Flondor, considerând 
că: trebuie aer românesc, cât mai mult, căcine-au rupt trupul şi aerul27. Acelaşi ton îl 
continuă A. Burac în Reflecţii în jurul unui discurs, care relevă şi meritul lui Iancu Flondor în 
perioada austriacă28. Acest conflict se va activa în perioada următoare, prin acuzaţia lui Ion 
Nistor, de existenţa unei mişcări autonomiste sub conducerea rivalului său29.  

O altă greşeală a fost poziţia lui Iancu Flondor faţă de populaţia minoritară care ar fi 
beneficiat de unele facilităţi prea mari pentru realităţile Bucovinei ceea ce a atras criricile lui 
A. Popovici în articolul Problema naţională30. Iancu Flondor a încercat o rezolvare a crizei 
adresându-se guvernului central din Bucureşti, Ion I.C. Brătianu, fiind deplasat la Conferinţa 
de pace, locul de prim ministru ad-interim, fiind deţinut de Mihai Pherekyde, ministru de stat 
fără portofoliu. Iancu Flondor a prezentat o notă verbală prin care a expus principalele sale 
revendicări în administrarea Bucovinei. În condiţiile neprimirii unui răspuns favorabil, el a 
prezentat regelui demisia sa, la 15 aprilie 191931. Răspunsul a fost acceptarea demisiei lui 
Iancu Flondor şi însărcinarea lui Ion Nistor cu administraţia Bucovinei, care rămâne şi 
ministru delegat cu problemele Bucovinei în guvernul din Bucureşti. Imediat acestui 
eveniment, Sextil Puşcariu în articolul Noul curs, din Glasul Bucovinei susţinea că: Unirea 
realizată trebuie să contribuie în toate ramurile vieţii noastre la formele acelea care să 
cuprindă în sine toată partea de progres care au înfăptuit-o diverse regiuni româneşti32. 

Înaintarea demisiei de către Iancu Flondor şi acceptarea ei a demonstrat caracterul 
democratic care începea să se manifeste şi în regiunile unite cu România. 

Criza bucovineană, izvorâtă în primul rând din concepţia diferită privind ritmul de 
integrare a Bucovinei în structurile statului român, constituie un fapt istoric care a existat în 
perioada imediat următoare Unirii, care nu poate fi evitat într-o prezentare obiectivă şi 
complexă a perioadei tranzitorii dintre Unire şi integrarea provinciei în sistemul politico-
administrativ al României. 

Astfel, în urma antagonismului dintre cele două grupări, care se desfăşoară pe parcursul a 
patru-cinci luni, a aşa numitei crize bucovinene, principiul descentralizării triumfa, fiind 

                                                 
23 Bucovina, Cernăuţi, nr. 30, 24 aprilie 1919, p.1. 
24 Arhivele Statului Suceava, fond Iancu Flondor, d 27, f 12. 
25Glasul Bucovinei, II, nr. 155, 29 mai 1919, p.1. 
26 Ibidem, nr. 105, 1 martie 1919, p.1. 
27 Ibidem, nr. 87, 20 februarie, 1919, s.n., p.1. 
28 Ibidem, nr. 93, 13 martie 1919, s.n., p.1. 
29 Radu Economu, op.cit., p.54. 
30 Glasul Bucovinei, II, nr. 105, Cernăuţi, 26 martie 1919, p.1. 
31 Ion Nistor, op. cit., pp. 408-409. 
32 Glasul Bucovinei, II, nr. 123, 17 aprilie 1919, s.n., Cernăuţi, p.1. 
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primit de toate partidele politice din România întregită, iar orice tendinţă autonomistă era 
lipsită de îndreptăţire33. 

Administraţia Bucovinei de către Ion Nistor se face în continuare potrivit decretului-lege 
nr. 3745/1918 pe baza legislaţiei austriece în vigoare, a celei naţionale dată la nivelul central 
şi a ordonanţelor cu caracter administrativ date pe plan local34. Noul ministru delegat, 
îndemna, de la venirea sa la Cernăuţi, populaţia să privească cu încredere noile măsuri care 
vizau integrarea la România şi care respectau drepturile cetăţenilor, prezentând programul de 
guvernare în acest sens. Cu această ocazie au fost înlocuiţi acei secretari şefi care nu aderau la 
noul program35. 

Lista secretarilor de stat numiţi de Ion Nistor la 16 aprilie 1919, a fost publicată în Glasul 
Bucovinei, nr. 133 din 1 mai 1919. Perioada de conducere administrativă a Bucovinei prin 
ministru delegat pentru administrarea Bucovinei, împreună cu Secretariatele de stat, apoi de 
serviciu, încetează la 4 aprilie 1920. La acea dată intră în vigoare decretul-lege nr. 1476 
pentru desfiinţarea Directoratelor din Basarabia şi a Secretariatelor de serviciu din Bucovina, 
publicat în Monitorul oficial, nr. 4 din 4 aprilie 1920. Trecerea atribuţiilor Secretariatelor de 
serviciu asupra ministerelor de resort, se face de către o Comisie de unificare, prezidată de 
primul ministru. Din partea Bucovinei, în comisie era Ion Nistor care rămâne ministru de stat 
în guvernul Averescu36. La 7 aprilie 1920 se înfiinţează la Cernăuţi o Comisie regională 
pentru descărcare şi unificare formată din 7 secretari generali şi 7 delegaţi ai guvernului 
central.37Rolul acestei comisii era de a lichida serviciile regionale şi de a trece atribuţiile lor 
asupra resorturilor ministeriale corespunzătoare din Bucureşti38. Această adeziune a lui Iancu 
Flondor şi a grupării sale la lichidarea organelor proprii de administrare a Bucovinei denotă că 
nu li se poate imputa că au fost partizanii autonomiei Bucovinei39. 

Toate forţele politice ale românilor din Bucovina au fost de acord cu măsura lichidării 
organelor locale de administraţie a Bucovinei, considerând că prin aceasta, se va continua 
calea pentru desăvârşirea Unirii. Activitatea comisiei a durat până în 1922 când serviciile din 
Bucovina, de la toate resorturile, au trecut direct sub autoritatea ministerelor din Bucureşti. 

Această acţiune a culminat cu adoptarea la 28 martie 1923 a Constituţiei României, care a 
constituit un moment important în consolidarea integrării noilor teritorii alipite. Dacă până la 
adoptarea Constituţiei au fost emise cele mai multe acte normative pentru Bucovina, după 
1923 au fost luate măsuri legislative cu caracter integrator la nivelul ţării. O suită de legi 
organice a avut menirea să asigure cadrul juridic al unificării ţării. De o importanţă deosebită 
au fost legile de unificare administrativă din 14 iunie 1924 şi decretul lege din 7 octombrie 
1925 pentru împărţirea teritorial- administrativă a ţării. 

Prin realizarea pe întreg teritoriul României mari a sistemului administrativ unificat, 
Bucovina a fost integrată statului naţional român. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Ibidem, p. 58. 
34 Ibidem, p. 59. 
35 Ion Nistor, op. cit., p. 409. 
36 Radu Economu, op. cit., p. 76. 
37 Monitorul Bucovinei, 1920, fascicola 25, 12 aprilie, p. 241. 
38 ***Zece ani de la Unirea Bucovinei, 1918-1928, Cernăuţi, 1929, p.13. 
39 Radu Economu, op. cit., p.77. 
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Summary 
 

 
This article is about the inherent difficulties faced by the interim administration and 

politicians Bucovina, Bukovina province integration with the motherland after 28 November 
1918. There were two camps, one led by Iancu Flondor, not trust options to integrate Romania 
Bucovina and grouping Ion Nistor. Between the two groups broke for a few months so called 
Bukovina crisis, but ended without bringing any harm national unitary state established after 
1918. 
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PARTIDUL (ŢĂRĂNESC) DEMOCRAT DIN BUCOVINA- 

ÎNFIINŢAREA ŞI LOCUL LUI ÎN VIAŢA POLITICĂ PROVINCIALĂ 

 
 

Partidul (Ţărănesc) Democrat a fost fondat la 2 februarie 1903 având ca preşedinte pe 
Aurel Onciul şi s-a încadrat în viaţa politică a Bucovinei, viaţă politică ce a fost influenţată în 
chip firesc de ceea ce se desfăşura în Cisleithania – parte a Imperiului Austro-Ungar 
(denumire intrată în uzul cancelariilor europene începând cu anul 1867) guvernată direct de 
Austria.  

La începutul secolului XX, acest imperiu avea o suprafaţă considerabilă (676.615 km 
pătraţi), fiind împărţit în două părţi administrative distincte: Cisleithania şi Transleithania. 
Cisleithania, denumire latinizată niciodată folosită în mod oficial, desemna teritoriile 
imperiului de la vest de râul Leitha, în vreme ce Transleithania desemna teritoriile de la est de 
râul Leitha, guvernate direct de către Ungaria. Specialiştii consideră că, din punct de vedere al 
structurilor economico-sociale, a vieţii culturale şi intelectuale, Cisleithania era mai evoluată 
decât Transleithania. 

Cisleithania era formată din 15 „ţinuturi (provincii) ale Coroanei” (germ. Kronland), 
care se bucurau de o anumită autonomie internă:  

1. Austria de Jos/inferioară (Niederösterreich), capitala-oraşul de reşedinţă laViena,  
2. Austria de Sus/superioară (Oberösterreich), Linz  
3. Boemia (Böhmen), Praga 
4. Bucovina (Bukowina), Cernăuţi  
5. Carinthia (Kärnten), Klagenfurt  
6. Carniola (Krain), Laybach (astăzi Ljubljana) 
7. Dalmaţia (Dalmatien), Spalato (astăzi Split) 
8. Galiţia şi Lodomeria (Galizien und Lodomerien), Lemberg (astăzi Lviv)  
9. Istria sau Ţinutul de Coastă (Küstenland), Triest (astăzi Trieste) 
10.  Moravia (Mähren), Brünn (azi Brno)  
11. Salzburg (Salzburg), Salzburg 
12. Silezia (Schlesien), Troppau (azi Opava)  
13. Styria (Steiermark), Graz 
14. Tirol (Tirol), Innsbruck  
15. Voralberg (Voralberg), Bregenz. 
În 1910, anul ultimului recensământ din Imperiul Austro-Ungar, tabloul etnic al 

populaţiei Cisleithaniei (28.571.900 locuitori, distribuită pe circa 300.000 km  pătraţi) se 
prezenta după cum urmează1: 

 

Etnii % din totalul 
Populaţiei Cisleithaniei 

Germani 33% 
Cehi 22% 
Polonezi 15% 
                                                 
1  http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Cisleithania/ 

http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Cisleithania/
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Ruteni 12% 
Sloveni 5% 
Italiani 3% 
Croaţi şi sârbi 3% 
Alţii 7% 

 
Observăm că populaţia românească a Bucovinei (273.254 locuitori, potrivit datelor 

aceluiaşi recensământ din 19102), reprezenta un procent mic 0,95%), în comparaţie cu totalul 
populaţiei germane, cehe, poloneze sau rutene din Cisleithania. În acest context, importanţa 
politică a românilor din această parte a imperiului era serios diminuată. 

 Transleithania era formată în principal din Ungaria propriu-zisă –  care îngloba însă şi 
Transilvania, locuită preponderent de români, Banat şi Voivodina sârbească. Începând cu 
1873, Regatul Ungariei avea capitala la Budapesta. La acest regat din Transleithania se 
adăuga Regatul croato-sloven, cu capitala la Zagreb şi Oraşul liber Fiume (cu teritoriul 
înconjurător), având capitala la Fiume (astăzi Rijeka). Bosnia şi Herţegovina erau conduse în 
condominium, de către Austria şi Ungaria. 

Viaţa politică din Imperiul Austro-Ungar era dominată de un paradox. Pe de o parte, 
„devizele” oficiale ale statului austriac, moştenite practic din evul mediu, sugerau impresia de 
forţă, trăinicie şi unitate. Pe de altă parte însă, aceste devize erau contrazise de luptele dintre 
naţionalităţile componente ale Imperiului, fapt care i-au subminat trăinicia şi au avut o 
contribuţie considerabilă la prăbuşirea din 1918. 

Astfel, deviza cea mai cunoscută a Casei de Habsburg era Austria est imperare orbi 
universo – A.E.I.O.U., tradusă aproximativ „(Destinul) Austriei este să conducă întreaga 
lume”. Deviza Austria est imperio optime unita („Austria este imperiul cel mai bine unit”) 
sugera unitatea internă. În sfârşit, deviza Austria erit in orbe ultima („Austria va fi ultima 
(supravieţuitoare) în lume”) sugera permanentizarea prezenţei imperiului în lume. 

Românul Aurel C. Popovici arăta la începutul secolului XX, într-o lucrare celebră 
apărută la Leipzig în 1906 – Die vereinigten Staaten von Gross-Österreich (Statele Unite ale 
Austriei Mari) pericolele care ameninţau atunci existenţa statului austriac. Principalul pericol 
era, în viziunea acestui apropiat al moştenitorului tronului austro-ungar, arhiducele Franz 
Ferdinand, dorinţa maghiarilor de a obţine poziţia de „vioara I”, în dauna celorlalte naţiuni din 
imperiu. 

Analizând această situaţie, Aurel C. Popovici arăta textual: „nu este deci nevoie să fii 
profet pentru ca să prevezi că, dacă neajunsurile noastre politice vor mai dura multă vreme, 
toate proptelele acestui imperiu trebuie să se prăbuşească. Căci atâta vreme cât Maghiarii 
înseamnă totul în această monarhie, iar toate celelalte popoare mai nimic; atâta timp cât pe de 
altă parte, unica legătură care mai ţine laolaltă micile State dunărene şi balcanice este numai 
ura împotriva monarhiei noastre –orice perspectivă pentru viitor este şi rămâne pentru noi 
întunecată”3.  

                                                 
2 I.E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, Biblioteca Bucovina, 1916, pp. 37 şi 106. 
3 Aurel C. Popovici, Statele Unite ale Europei, Roma, Fondation Europèenne Dragan, 1979, p. 308. Lucrarea 
reproduce, cu acest titlu modificat, traducerea din limba germană în limba română a lucrării Die vereinigten 
Staaten von Gross-Österreich. Traducerea în cauză, reprodusă la Roma în 1979, a fost publicată iniţial sub titlul 
următor: Aurel C. Popovici, Stat şi naţiune. Statele Unite ale Austriei Mari. Studii politice în vederea rezolvării 
problemei naţionale şi a crizelor constituţionale din Austro-Ungaria, traducere din limba germană cu o prefaţă 
de Petre Pandrea, cu 4 planşe afară din text, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 
1939.  



Prof. Mirela Petruţa Juravle, Şcoala cu cls. I-VIII „Dimitrie Păcurariu” Şcheia 

13 
 

Din nefericire pentru Austro-Ungaria, predicţiile politice ale lui Aurel C. Popovici s-
au dovedit a fi exacte, infirmând devizele latine expuse anterior. În continuare, expunem 
succint situaţia politică a Austro-Ungariei la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX.  

Viaţa politică din Cisleithania avea două componente: o componentă regională 
(locală) şi o componentă centrală. Componenta centrală era reprezentată de persoana 
împăratului (mitul „bunului împărat” a funcţionat aici şi la începutul secolului XX) şi de 
oraşul valsului, Viena. Sau, cum remarca Adriana Babeţi, „Viena şi împăratul recuperează 
întru totul funcţiile Centrului. Forţa de iradiere a acestuia, capacitatea de a coagula corerent şi 
ritmic în jurul său un întreg sistem de valori civilizatorii şi culturale au structurat o mentalitate 
distinctă”4.  

Forţa de coagulare a periferiilor imperiului, atribuită fascinaţiei figurii împăratului şi a 
strălucirii Vienei, a fost admirabil surprinsă şi de către Cornel Ungureanu. Astfel, acesta arăta 
următoarele: 

„Cei care vedeau în Împărat locţiitorul lui Dumnezeu pe pământ, cei care trăiau religia 
Imperiului erau marginalii, populaţiile zonelor arhaice, primitivii care supravieţuiau în 
cotloanele lumii acesteia. Oraşele provinciale afirmau un policentrism spectaculos. Ele erau 
„închinate Vienei”, credeau în familia şi în valorile imperiale, dar şi în valorile naţionale, pe 
care încercau să le conserve şi să le afirme. Fiecare oraş din „provincie” avea cafeneaua, gara, 
poşta, cazarma asemănătoare; fiecare funcţionar era o copie a Împăratului – ţinea să fie o 
copie. Şi fiecare centru administrativ se străduia să repete imaginea Centrului (a Vienei, nota 
ns.). Provincia reproducea, cu fidelitate, imaginile capitalei. Am spune că re-crea, cu 
obedienţă, sacralitatea ei”5. 

Fiecare „ţară a Coroanei” (Kronland) din Cisleithania avea o adunare regională, Dieta 
sau Landtag, care trimitea reprezentanţi în Reichsrat-ul (Consiliul Imperial) de la Viena. 
Reichsrat-ul (cu 498 membri în perioada circumscrisă analizei noastre) constituia, în general, 
scena luptelor politice dintre germani şi slavi (în special cehi), etniile cele mai numeroase în 
această parte a imperiului. După reforma electorală din 1907, care modifică sufragiul 
universal (valabil însă numai pentru bărbaţi şi, totodată, cenzitar), slavii câştigă majoritatea în 
Reichsrat. În vederea discuţiilor privitoare la chestiunile federale (în special politica externă, 
apărare şi finanţe), Reichsrat-ul numea o delegaţie de 60 membri care discuta aceste chestiuni 
cu împăratul (asistat de consilierii săi). Datorită tensiunilor şi luptelor politice dintre cehi şi 
germani, împăratul Franz Iosif  I decide în 1909 să guverneze în mod autoritar, prin decrete 
imperiale. În plus, Reichsrat-ul a fost dizolvat în martie 19146, fiind redeschis abia în mai 
19177. 

Viaţa politică din Imperiul Austro-Ungar a fost fundamentată pe baza constituţiei 
imperiale din februarie 1861. Această lege fundamentală reprezenta un „compromis între 
pretenţia de putere absolută a monarhului, a federalismului şi a centralismului”8. 

Aşa cum am arătat anterior, principala instituţie politică centrală a imperiului era 
Reichsrat-ul (Consiliul Imperial). Consiliul Imperial era constituit din două camere. „Camera 
Domnilor” (Herrenhaus) era formată din nobili având, la începutul secolului XX, 170 
persoane, 53 dintre aceştia aparţineau înaltei nobilimi, fiind membri ai familiilor princiare 
imperiale (şefii caselor princiare). Împăratul acorda personajelor respective această demnitate 

                                                 
4 Adriana Babeţi, Cuvânt Înainte, în Adriana Babeţi, Cornel Ungureanu (coordonatori); Europa Centrală. 
Memorie, paradis, apocalipsă, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 9.  
5 Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2002, pp. 12-13. 
6 http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Cisleithania/  
7 Ibidem. 
8 Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partied şi elită politică în Bucovina habsburgică (1848-1918). 
Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, Iaşi, Editura Junimea, 2004, p. 159. 

http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Cisleithania/
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în mod ereditar. Restul membrilor „Camerei Domnilor” erau numiţi tot de către împărat, însă 
numai pe durata vieţii lor9.  

Analizând situaţia nobilimii austriece, William M. Johnston arăta următoarele: 
„Lumea bună se împărţea în două: primul cerc era cel al aristocraţiei sau al înaltei 

nobilimi (Hochadel sau Aristokratie), iar cel de-al doilea aparţinea nobilimii mărunte 
(Briefadel sau Dienstadel). În interiorul primului cerc, descendenţii fostelor familii suverane, 
ale căror proprietăţi căzuseră sub suveranitatea imperială, dar care îşi păstraseră titlurile, 
aveau un ascendent asupra celor care nu domniseră în nici un principat al Sfântului Imperiu 
Roman. Membrii înaltei nobilimi purtau titlul de principe (Fürst), conte (Graf) sau, dacă 
făceau parte din familia imperială, de arhiduce (Erzherzog). Nobilimea măruntă, ale cărei 
familii îşi dobândiseră titlurile în urma unor servicii recente făcute coroanei, deţine, în ordine 
descrescătoare, rangurile de Freiherr (baron, nota ns.), Ritter (cavaler, nota ns), Edler 
(gentilom nota ns.) şi particula „von” ... În mod oficial, toate acestea au luat sfârşit la 3 aprilie 
1919, când Republica Austria a desfiinţat titlurile de nobleţe, interzicând până şi folosirea 
particulei „von” în documentele oficiale, neputând totuşi să împiedice perpetuarea obiceiului 
în societate”10. 

„Camera Deputaţilor” (Abgeordnetenhaus) din Consiliul Imperial avea 343 
reprezentanţi, „aleşi în mod indirect din rândul membrilor dietelor provinciale”11. Împăratul 
avea dreptul de numire a preşedinţilor „Camerei Domnilor” şi a „Camerei Deputaţilor”, 
precum şi a înlocuitorilor lor. În plus, el avea dreptul de a convoca sau dizolva Parlamentul 
(Consiliul Imperial). Mandatul unui reprezentant în „Camera Deputaţilor” (Deputat) 
corespundea cu durata Dietei provinciale respective. Orice deputat putea fi reales în 
Parlament, cu condiţia realegerii sale în Dieta respectivă. „Camera Deputaţilor” era împărţită 
în nouă secţii, membrii fiecăreia fiind aleşi prin tragere la sorţi. Deputaţii îi puteau interpela în 
scris pe membrii guvernului, prin intermediul preşedintelui Camerei. Interpelarea în cauză 
trebuia însă să fie sprijinită de cel puţin 20 de deputaţi. În cazul depunerii unei moţiuni, se 
respecta aceeaşi procedură. Pe durata sesiunii parlamentare, persoana deputaţilor era declarată 
inviolabilă12.   

Viaţa politică din Imperiul Austro-Ungar era deosebit de complexă şi agitată. Din 
punctul de vedere al poziţiei faţă de viitorul politic al statului, existau în principal două 
curente politice generale: autonomist şi centralist, sprijinite de diverse grupări politice. 
Autonomiştii luptau pentru constituirea unui stat federativ, în care „ţările de coroană” să aibă 
o largă autonomie internă. Din punct de vedere etnic, adepţi ai curentului autonomist erau 
cehii din Boemia şi Moravia, polonii din Galiţia şi  românii din Bucovina. Din punct de 
vedere al compoziţiei sociale, la curentul autonomist aderaseră marii proprietari laici şi 
ecleziastici , o parte a clerului şi ţărănimea înstărită din imperiu. 

Centraliştii profesau o ideologie de tip liberal, fiind sprijiniţi în principal de etnicii 
germani din Austria. Din punct de vedere al apartenenţei sociale şi profesionale, etnicii 
germani care aderau la acest curent erau mari proprietari funciari, industriaşi, comercianţi, 
burghezi din mediul urban13. 

La sfârşitul secolului XIX, deputaţii aleşi în Parlament (Consiliul Imperial), 
reprezentanţi ai diverselor partide (care se potriveau însă, în general, cu curentul autonomist 
sau centralist) se grupau în cluburi politice. Astfel, la nivelul anului 1897, în Camera 
Deputaţilor activau următoarele formaţiuni (partide şi cluburi) politice: Partidul Pangerman, 

                                                 
9 Ibidem, p. 160. 
10 William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi social 1848-1938, traducere de Magda 
Teodorescu, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 51. 
11 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., pp. 161-162. 
12 Ibidem, pp. 161-165, cu numeroase detalii esenţiale. 
13 Ion I. Nistor, Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 2228. 
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Uniunea Social-Creştină, Partidul Progresist German, Uniunea Liberă Germană, Clubul Ceh, 
Clubul Italian, Partidul Popular Catolic, Clubul Român, Partidul Popular Creştin Polonez, 
Asociaţia Slavă Naţional-Creştină, Asociaţia Social-Democrată, Asociaţia Partidului Popular 
German, Uniunea Moşierilor Constituţionali, Centru. În plus, în Camera Deputaţilor erau 
înregistraţi 17 deputaţi independenţi14. 

La începutul secolului XX, principalele partide din Austria erau Partidul Naţional 
German (Pangerman, deja menţionat) condus de Georg von Schönerer, Mişcarea (Uniunea) 
Social-Creştină condusă de doctorul Karl Lueger (faimos primar de Viena), Partidul Social-
Democrat condus de Viktor Adler15. 

Politicienii bucovineni din Camera Deputaţilor a Consiliului Imperial (Parlament) din 
Viena erau trimişi de reprezentanţa naţională – Dieta (Landtag). Dieta Bucovinei trimitea în 
Parlament deputaţi aleşi în cadrul a trei mari curii electorale. Curia I alegea doi membri în 
Camera Deputaţilor, unul reprezentând mare proprietate ecleziastică, celălalt marea 
proprietate laică. Curia a doua trimitea un deputat în Camera Deputaţilor, care reprezenta 
oraşele şi Camera de Comerţ şi Industrie a provinciei. Curia a treia, reprezentând comunele 
rurale, trimitea doi deputaţi în Camera Deputaţilor din Parlamentul vienez (Reichsrat). Un 
deputat bucovinean reprezenta peste 97.000 locuitori, procent care se înscria în limita medie 
de reprezentare a populaţiei din Cisleithania. Limita maximă de reprezentare era atinsă în 
Galiţia (un deputat la 120.000 locuitori, limita minimă fiind înregistrată în Voralberg (un 
deputat la 50.000 locuitori)16. 

Datorită specificului imperiului, amestec paradoxal de tradiţie şi modernitate, 
împăratul îl numea pe „căpitanul ţării” (Landeshauptman) în calitate de conducător al 
lucrărilor Dietei, ca şi pe locţiitorul acestuia. Conform legislaţiei în vigoare, căpitanul ţării şi 
locţiitorul său conduceau lucrările Dietei pe toată durata unei legislaturi normale, care ţinea 
atunci şase ani. Căpitanul ţării cumula prin lege şi funcţia de preşedinte al Comitetului Ţării 
(Landesausschuß). Comitetul Ţării (patru membri plus preşedintele) era organul administrativ 
şi executiv permanent al Dietei, rămânând în funcţie până la alegerea unei noi diete17.  

Principalele partide şi grupări politice româneşti din Bucovina implicate în lupta 
politică din acest ducat au fost următoarele: Societatea Autonomiştilor Naţionali (înfiinţată în 
1872 la Cernăuţi), Societatea Politică „Concordia” (înfiinţată în 1885 la Cernăuţi), Partidul 
Naţional Român – Concordia (fondat la 7 martie 1892, pe baza Societăţii Politice 
„Concordia”), Societatea Politică Creştin-Socială (înfiinţată în decembrie 1896 la Solca), 
Partidul Poporal Naţional (Partidul Naţional Radical Român), creat în aprilie 1897, Partidul 
Conservator Român (Partidul Pactist), întemeiat în primăvara anului 1900, Partidul Poporal 
Naţional Român (fondat în august 1900), Partidul (Ţărănesc) Democrat fondat la 2 
februarie 1903, preşedinte Aurel Onciul), Partidul Social Democrat-Român din Bucovina 
(fondat în iulie 1906), Partidul Apărărist (fondat în octombrie 1906), Partidul Naţional Român 
(fondat în iulie 1905), Partidul Creştin Social Român (fondat în octombrie 1908), Partidul 
Naţional Român (format în ianuarie 1909, prin schimbarea denumirii fostului Partid Creştin-
Social Român), Partidul Ţărănesc Român (creat în aprilie 1914 la Cernăuţi, preşedinte 
Aurel Onciul)18. 

Multitudinea de grupări şi partide politice româneşti care au activat în Bucovina în 
perioada 1872-1914 denotă în principal lipsa de coeziune şi stabilitate a clasei politice 

                                                 
14 Mihai Ştefan-Ceauşu, op. cit., p. 202 
15 Erich Zöllner, Istoria Austriei. De la începuturi până în present, vol. II, ediţia a VIII-a, traducere de Adolf 
Armbruster, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, pp. 527-529. 
16 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., pp. 165-166. 
17 Ibidem, pp. 108-109. 
18 Ioan Cocuz, op. cit., pp. 178-450, passim. 



Partidul (Ţărănesc) Democrat din Bucovina – înfiinţarea şi locul său în viaţa politică provincială 

16 
 

româneşti din acest ducat al Coroanei, existenţa unor rivalităţi personale, imposibilitatea de a 
forma un front politic coerent şi durabil în timp, în vederea realizării obiectivelor propuse. 

Activitatea politică a lui Aurel Onciul (12.03.1864 – 04.10.1921) şi a Partidului 
(Ţărănesc) Democrat a suscitat pasiuni politice deosebite în timpul vieţii sale şi controverse 
(ştiinţifice sau pseudo-ştiinţifice) virulente, care nu au încetat practic nici după 89 ani de la 
moartea sa. 

Vorbind despre personalitatea preşedintelui Partidului (Ţărănesc) Democrat şi despre 
începuturile activităţii sale politice din Bucovina, Nicolae Iorga nota următoarele: „... iată că 
d. Aurel Onciul, un om încă tânăr, cu strălucite studii de drept, un om de o cultură mai largă, 
un om practic, cu o mare experienţă economică – fusese directorul unei societăţi de asigurare 
– se întoarse în Bucovina, de unde era de baştină, şi, unindu-se cu o rudă, care era şi el un om 
grăbit, dr. Florea Lupul (cumnatul său, nota ns.), se puse în fruntea castei a doua (intelectualii 
români din Bucovina, nota ns.), întemeind aşa zisul „partid democrat”. „Boierii” fură atacaţi 
cu învierşunare de foaia de scandal „Voinţa poporului”, împotriva lor se făcu alianţă, mai 
mult sau mai puţin acoperită, cu Rutenii, cu Evreii, cu Cîrmuirea; mai ajută şi hărnicia şefului 
celui nou. În ultimele alegeri19 se ajunse la o biruinţă deplină şi îndată veniră urmările ei: 
propuneri pentru a se îmbunătăţi soarta, foarte bună faţă de România, strălucită faţă de Ardeal 
şi Ungaria, a castei” (intelectuale, nota ns.)20. 

Cine era acest Aurel Onciul, care erau ideile sale politice şi care a fost activitatea 
grupării sale politice – Partidul (Ţărănesc) Democrat în Bucovina? Aurel Onciul s-a născut la 
12 martie 1864 în localitatea bucovineană Vicovu de Sus (actualmente în judeţul Suceava), 
fiind fiul cel mai mare al lui Isidor cavaler von Onciul şi al Agripinei Onciul, originară din 
Transilvania, născută Renney von Herszeny (nume cu rezonanţă vag maghiară). Isidor Ritter 
von Onciul a fost profesor de limba ebraică şi Vechiul Testament la Facultatea de Teologie 
greco-ortodoxă din cadrul Universităţii din Cernăuţi. În conformitate cu aprecierile lui Teodor 
Balan, familia boierească (nobiliară) Onciul este atestată în Bucovina în anul 1599. Mama sa 
a fost mulţi ani preşedinta Societăţii „Doamnele Române” din Cernăuţi. Aurel Onciul a fost 
fiul cel mai mare al familiei Onciul, având alţi patru fraţi şi două surori. Ca un element 
definitoriu pentru viitoarea sa activitate politică, menţionăm că sora sa Elena se va căsători 
mai târziu cu dr. Florea Lupu21. Şi-a finalizat în 1882 studiile preuniversitate la celebrul 
Theresianum din Viena. Ulterior, a studiat la aşa-zisa „Juristenkamerate” de la Academia 
Thereziană din Viena şi şi-a finalizat studiile universitare juridice la facultăţile de drept ale 
universităţilor din Cernăuţi şi Viena. Ca o urmare logică a studiilor sale juridice, şi-a luat 
doctoratul în drept în 1886. 

Ca orice intelectual şi nobil din acele vremuri şi-a satisfăcut serviciul militar în trupele 
chezaro-crăieşti (regimentul de husari nr. 16 în 1883 şi divizia de infanterie nr. 30 în 1884. 
Intră în serviciul de stat în anul 1885, la Procuratura de Finanţe din Viena. În anul 1893 a 
lucrat în calitate de secretar ministerial la Ministerul de Interne din Viena. În 1896 este numit 
„căpitan districtual” (Bezirkshauptmann) la Brünn, în Moravia, provincie în care se şi 
stabileşte temporar. În 1900 îndeplinea funcţia de director general de asigurări. Totodată, 
acum începe să de intereseze de politica românească din Bucovina.  
                                                 
19 Alegerile din 1904. Gruparea politică a lui Aurel Onciul s-a unit atunci cu ucrainenii, germanii şi evreii, 
fondând aşa-zisa „Tovărăşie Ţărănească” (Freissiniger Verband). În mod firesc, această grupare a câştigat 
alegerile (Demir Dragnev, Constantin Ungureanu, Ştefan Purici, Ion Gumenâi, Din istoria ţinutului natal 
(regiunea Cernăuţi), Cernăuţi, Editura Alexandru cel Bun, 2002, p. 133. 
20 Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Bucureşti, Editura Semne, 2006, pp. 217-218.  Ediţia reproduce 
textul (inclusiv ilustraţiile) lucrării cu acelaşi titlu publicată de Nicolae Iorga în 1905, la Editura Institutului de 
Arte Grafice „Minerva” din Bucureşti. 
21 Aurel Constantin Onciul, Aurel Ritter von Onciul und der nationale Ausgleich ind der österreichischen 
Bukowina. Eine wissenschaftliche Dokumentation, Nürnberg, 1999, pp. 9-10. La pagina 184 a lucrării aflăm însă 
că aceasta a fost tipărită la „SC GRAFICA PRAHOVEANĂ SA”. 
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În 1899 s-a căsătorit la Viena cu Hermina Gradlmiller, cu care a avut o fată (Elena) şi 
trei fii: Alexandru, Ştefan şi Constantin. În jurul anului 1900 a început să se intereseze de 
viaţa politică din Bucovina. Din acest motiv, i-a scris la 10 octombrie 1901 o scrisoare lui 
Iancu Flondor, arătându-i că ar dori să intre în Partidul Popular Naţional.  

La 1 aprilie 1902 apărea primul număr din ziarul său politic „Privitorul”22. Aprecierile 
lui Aurel Onciul publicate în „Privitorul”  se vor regăsi şi în tactica şi practica politică a 
viitorului Partid (Ţărănesc) Democrat. Mai întâi, ziarul face o pledoarie pro domo pentru 
viitorul om politic, creându-i un fel de platformă teoretică, prin intermediul căreia urma să 
facă o captatio benevolentiae preliminară a viitorilor alegători din clasele culte. Astfel, Aurel 
Onciul tratează în primele numere din „Privitorul” problema românilor din interiorul şi din 
exteriorul Imperiului Austro-Ungar (articolul în patru părţi  „Condiţiunile existenţei 
românilor”) şi problema statului austriac („Problema austriacă”, articol în şase părţi).  

Primul număr al ziarului „Privitorul”, datat „Viena, 1902, Mai 1” conţinea prima parte 
a articolului „Condiţiunile existenţei românilor”, care analizează cu precădere situaţiei 
românilor din interiorul şi din exteriorul Imperiului Austro-Ungar. În prima parte a acestui 
articol autorul vorbea despre „accentuarea naţionalităţii”, iar pe de altă parte despre pericolul 
geopolitic reprezentat de ruşi pentru românii din interiorul şi din exteriorul Imperiului Austro-
Ungar. Redăm succint părerile sale pe aceste chestiuni deoarece, în decursul luptelor sale 
politice de mai târziu, şi-a respectat mai puţin prima sa părere însă a respectat-o în mod 
constant pe ultima. 

„Astfel, accentuarea naţionalităţii nu este un simplu sport sau productul unui 
entusiasm juvenil, ci efluxul instinctiv al voinţei de existenţă a unui popor. Drept aceea 
politica fiecărui popor, doritor de viaţă, conform misiunii ei, de a crea şi ameliora condiţiunile 
lui de existenţă, nu poate fi decât naţională”23.  

„Astfel existenţa unei Austrii puternice, aliate prin mijlocul provinciilor ei germane cu 
marele Imperiu German, rival al Rusiei, este cea mai esenţială condiţiune pentru existenţa 
naţională a Românilor. Fără de Austria, de mult deja am fi înnecaţi în potopul Rusesc”24.  

Partea a patra a acestui articol25 combătea teza – corectă din punct de vedere ştiinţific 
– rutenizării (ucrainizării) Bucovinei, proces împotriva căruia luptau la începutul secolului 
XX toate grupările politice din Bucovina. Aurel Onciul consideră însă că nu este vorba de nici 
un fel de rutenizare deoarece „mamele Române nu nasc de două ori pe an, şi imigrările 
Românilor din Transilvania şi Maramureş au fost notoric neînsemnate, sporul amintit exclude 
ori ce Rutenisare şi indică mai vîrtos, că procesul Romanisării Rutenilor, constatat de toţi 
istoriografii în Moldova, a continuat, deşi în dimensiuni mai mici, chiar după încorporare” 
(după încorporarea Bucovinei în Imperiu, nota ns.)26. În mod logic, autorul inserează ulterior 
precizarea textuală că „de o Rutenisare intensivă a Românilor Bucovineni sau de o expansiune 
abnormală a elementului rutean aici nu poate fi vorba; tesa respectivă este o fabulă şi un 
neadever istoric”27.  

Aceste aprecieri denotă, la nivelul anului 2002, fie sinceritate, fie o stăpânire perfectă 
a tehnicii electorale, de câştigare a unor simpatii sau alianţe tactice din partea politicienilor 
ruteni (ucraineni). 

În numărul 5 al ziarului (1 iulie 1902) apare finalul părţii a patra a acestui articol. Aici 
autorul demonstrează o înaltă „artă” politică, atacând nobilimea română din Bucovina, clasă 
din care şi el făcea parte. Vorbind în termeni politici moderni, putem spune că autorul a 

                                                 
22 Ibidem, p.10. 
23 „Privitorul”, tom I, nr. 1, 1 mai 1902, Viena, p. 2. 
24 Ibidem. 
25 „Privitorul”, tom I, nr. 4, 15 iunie 1902, Viena, pp. 1-4. 
26 Ibidem, p. 3. 
27 Ibidem, p. 4. 
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„simţit” un culoar liber care-i oferea accesul spre voturile clasei ţărăneşti. Din acest motiv a 
trecut peste „prejudecăţile” clasei sale sociale şi a atacat subtil nobilimea română din 
Bucovina, erijându-se în apărător al maselor. Deocamdată atacul este voalat, recunoscându-se 
nobililor români o serie de merite culturale şi naţionale. Ulterior, atacurile împotriva acestora 
vor deveni mult mai dure. 

„Politica naţională la rândul ei exclude preponderenţa actuală a proprietarilor mari. 
Admitem cu drag, că boierimea Bucovineană simte Românesce, că face mari servicii causei 
naţionale şi că şi-a câştigat pentru ea merite deosebite; totuşi actuala confiscare completă a 
representaţiunii politice Române din parte ei şi a afiliaţilor ei este direct stricăcioasă 
evoluţiunii naţionale. Căci misiunea tradiţională a proprietăţii mari în Austria este conivenţa 
faţă de exigenţele generale ale statului şi prin consequenţă tâmpirea curentelor naţionale 
pripite. În mecanismul politic, ea representă elementul domol, piedica faţă de factorii populari 
impulsivi. Întru atâta funcţia ei este necesară şi binecuvântată. Îndată ce ea trece însă peste 
cadrul – şi aşa extrem de larg – al privilegiilor sale şi confiscă ingerinţa legitimă a păturilor 
progresive, ea jignesce equilibrul puterilor politice, făcând să prevaleze elementul domol, 
piedeca, întru atâta, încât înceată orice mişcare şi se produce o stagnaţiune completă, precum 
am vedut-o cu durere prin decenii în Bucovina”28. 

Tonul atacului în contra nobilimii române se va schimba radical înainte de alegerile 
pentru Dieta Bucovinei, din 22 iulie 1904. 

„Mucoşii din Viena (membrii Societăţii Academice „România Jună” din Viena, nota 
ns.) ameţiţi de putoarea unui hoit boieresc au aflat de bine în nepătrunsa lor cuminţenie 
politică şi naţionalnică, să şteargă din lista membrilor emeritaţi şi onororari pe doi din cei mai 
valoroşi bărbaţi ai poporului român, adică dr. Aurel Onciul şi dr. Florea Lupu. Şi bine au 
făcut, că bărbaţii cuminţi n-au ce căuta în cuibul unei ciurde de tonţi. România Jună recte 
Gogomănia Jună a comis această năzdrăvănie admirată de toată Europa. „Deşteptarea”, cloaca 
pentru toate murdăriile boiereşti, face caz de mare întâmplare de gogomănia mucoşilor din 
Viena. Ea latră ca câinele la lună, crezând că behăiturile ei se vor lipi de bravii noştri deputaţi 
Aurel Onciul şi Florea Lupu. Latre sănătoşi până îi vor crăpa fălcile. Bărbaţii de soiul d-lor 
Aurel Onciul şi Florea Lupu nu se vor lăsa împiedicaţi de infamele calomnii ciocoieşti”29. 

În partea finală a articolului Problema Austriei din „Privitorul”, autorul face o 
pledoarie interesantă privitoare la necesitatea extinderii imperiului, fapt care nu putea să-i 
atragă decât simpatia forurilor conducătoare. 

„Analisa istorică ne arată deci, că ideile care au dat nascere Austriei, adică tendenţa 
fiecării naţiuni din valea Dunării, de a se cristalisa într’un stat propriu spre salvarea libertăţii 
sale naţionale, şi necesitatea politică, de a se federa spre asigurarea mutuală a existenţei, sunt 
astădi tot aşa de puternice ca pe timpul înfiinţării Austriei. Ele formează fundamentul solid, pe 
care Împărăţia s-a afirmat prin patru secoli şi care-i garantează viitorul. Din punctul lor de 
vedere, Austria este o necesitate politică”30. 

Favorizat de această abilă campanie de presă, Aurel Onciul a trecut la etapa următoare 
a planului său politic: crearea unui ziar cu un mai pronunţat caracter politic, „Voinţa 
Poporului”. În acest ziar este reafirmat ataşamentul faţă de dinastia de Habsburg şi grija 
pentru ţărănimea română din Bucovina, totul îmbrăcat – folosind un termen modern – într-un 
veştmânt populist. Aceste idei apar pregnant în „Voinţa Poporului” din 10 octombrie 1902, 
ziar din care cităm în continuare. 

„Ţineţi-vă de neam, lege, de împărat şi legile împărăteşti! Aceste trei lucruri să vă fie 
sfinte”!  

                                                 
28 Ibidem, tom I, nr. 5, 1 iulie 1902, p. 1. 
29 „Voinţa Poporului”, an III, nr. 28, 13 iulie 1904, Cernăuţi 
30 Ibidem, tom I, nr. 11, 1 octombrie 1902, p. 3. 
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Noi, cărturarii ţărăneşti, fripţi de necazuri şi nevoi ca şi ţărănimea, având noi lumina 
cărţii şi a condeiului, ne-am pus gându la prea bunul Dumnezeu să trezim ţărănimea din 
întunericul nevoilor şi să-i arătăm cu tărie calea mântuirii sale. 

Noi, cu legile împărăteşti în mână, vom lupta pentru adevărul curat, pentru dreptatea 
ţăranilor, pentru că dreptatea ţăranilor este dreptatea ţării. 

Noi vom lupta pentru schimbarea rânduielii la alegeri (reforma electorală). Noi vom 
lupta pentru înfiinţarea unei bănci a ţării, care sî cumpere moşiile ţărăneşti ajunse la licitaţie şi 
să le vândă înapoi ţăranilor harnici. 

Noi vom lupta pentru căpătuirea feciorilor de ţărani la slujbele împărăteşti de pe la 
cînăţălării, la drumurile de fier, la direguitoriile ţării, la judecătorii şi altele 

Noi vom lupta pentru înfiinţarea gospodăriilor de model ca să vadă ţăranii cum se 
poate purta cu mai mare hasnă gospodăria. 

Noi vom lupta pentru năimirea Fondului (Fondul Religionar Greco-Ortodox din 
Bucovina, nota ns.) la ţărani. ... 

Noi vom lupta pentru aceea ca toate scrisorile ţărăneşti să se facă degeaba 
Noi vom cere ca şi boierii să plătescă cisla (impozit colectiv, nota ns.) satului 

(Aufhebung der Gutsgebiete)”31. 
Etapa a treia a planului lui Aurel Onciul s-a concretizat în constituirea unei formaţiuni 

politice proprii. Pentru a atinge acest obiectiv, Aurel Onciul a decis mai întâi crearea 
Societăţii Politice „Unirea”. În ziarul „Privitorul” din 31 ianuarie 1903 se publica un Apel 
pentru înfiinţarea la Cernăuţi, pe data de 2 februarie 1903, a sus-menţionatei Societăţi. 
Viitorul om politic bucovinean controversat scria textual: „Stăruind la ţinta aceasta, apelăm la 
concursul tuturor bărbaţilor cu inimă caldă şi iubire pentru popor. Oricine doreşte progresul 
cultural şi economic al bietului nostru popor şi află potrivite mijloacele arătate, este invitat la 
şedinţa constitutivă a societăţii politice „Unirea” care va avea loc în 2 faur a(nul). c(urent). 
st(il). n(ou). în sala magistratului din Cernăuţi. Bilete de legitimare se pot ridica la 
secretariatul societăţii în Cernăuţi, str. Pietrelor 19”32. 

La adunarea respectivă au participat „peste 700 persoane, ales ţărani, pentru ale căror 
interese politice în prima linie s-a creat societatea numită”33. La finalizarea lucrărilor adunării 
s-a ales coimtetul executiv al Societăţii Politice „Unirea”, având următoarea componenţă: 

Preşedinte – dr. Aurel Onciul din Brünn 
Vicepreşedinte – protopopul George Hostiuc din Camena 
Vicepreşedinte – profesorul Grigori Halip din Cernăuţi 
Secretar – dr. Constantin Onciul 
Secretar – Ioan Todosan 
Casier („cassar”) – George Vistec 
Controlor – George Forgaciu 
De asemenea, numiţii George Cuciurean şi Ştefan Sorocean au fost numiţi membri 

fără funcţie în acest comitet executiv34. 
În mod practic, Societatea Politică „Unirea” reprezintă viitorul Partid (Ţărănesc) 

Democrat. Preşedintele acestui partid a fost Aurel Onciul, printre membrii săi marcanţi 
numărându-se Florea Lupu, Grigore Halip şi Constantin Onciul. Acest partid a avut drept 
organe de presă ziarele „Privitorul” (care a apărut la Viena, Brünn şi Cernăuţi în perioada 1 
mai 1902 – 15 decembrie 1903), „Voinţa Poporului” (a apărut la Cernăuţi, în perioada 1 
octombrie 1902 – 11 octombrie 1808) şi „Foaia Poporului” (Cernăuţi, 20 decembrie 1909 – 

                                                 
31 Apud Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1991, p. 318. 
32 „Privitorul”, tom II, nr. 3, 31 ianuarie 1903, p. 1. 
33 Ibidem, tom II, nr. 4, 15 februarie 1903, p. 3 
34 Ibidem, p. 7. 
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iulie 1914. Baza socială a acestui partid era formată din ţărani, învăţători din mediul rural, 
intelectuali35. 

Acest partid introducea câteva noutăţi în viaţa politică bucovineană: sprijinirea 
accentuată (deşi mai mult la nivel propagandistic decât real) a revendicărilor ţărănimii române 
din Bucovina; colaborarea cu ucrainenii; atacurile de presă foarte dure, de o manieră 
nemaiîntâlnită până atunci, în contra adversarilor politici din Bucovina, dar şi a adversarilor 
de idei din România. Comentând acest ultim aspect, Nicolae Iorga arăta că „Aurel Onciul a 
fost cel mai înfocat îndemnător de vrajbă, insultătorul neobosit, nu numai al adversarilor săi 
locali, boieri şi preoţi, contra cărora a ştiut a mobiliza pe învăţători şi ţărani, dar şi al 
românilor din România, în contra cărora a dus campanii turbate”36. 

Etapa a patra – şi ultima – din campania de câştigare a alegerilor din 1904 de către 
gruparea politică a lui Aurel Onciul a constat în crearea „Tovărăşiei Ţărăneşti (Progresiste)” 
(Freisinniger Verband), de nuanţă „progresistă”. Această etapă a fost practic iniţiată în prima 
jumătate a anului 1903. Numai crearea „Tovărăşiei Ţărăneşti (Progresiste)” îl putea propulsa 
spre putere pe şeful „partidului democratic” (Aurel Onciul), în condiţiile în care Societatea 
Politică „Unirea” nu avea reprezentanţi în Dieta Bucovinei. Bazat pe alianţa din cadrul 
„Tovărăşiei Ţărăneşti (Progresiste)”, Aurel Onciul spera că va obţine mandate pentru partidul 
său în Landtag-ul de la Cernăuţi, fapt realizat în 1904. 

În numărul 11 din 1 iunie 1903 al ziarului „Privitorul” se arătau următoarele: „De 
oarece partidul democratic deocamdată nu are reprezentanţi în dietă, toate mandatele rurale 
fiind representate de sateliţi ai direcţiunii conservative (Partidul Conservator Român – Pactist, 
nota ns.), domnul Aurel Onciul, şeful partidului democratic, a fost autorizat să îndrumeze 
relaţiuni cu celelalte elemente democratice ale ţerii. Drept resultat al acestor demersuri în 
virtutea acestei autorisări publicăm următorul comunicat: 

D-l Aurel Onciul şi deputaţii Dr. Staucher şi Nikolaj de Wassilko s-au întrunit în 25 
mai la Viena în prezenţa D-lui Stekel, directorul ziarului Bukowinaer-Post, spre a discuta 
situaţia politică din Bucovina. În decursul conferinţei tuspatru au ajuns la rezultatul comun, că 
cea dintăiu şi mai principală condiţie pentru sanarea desolatelor referinţe naţionale şi 
economice din Bucovina este reforma dreptului electoral pentru dietă prin lărgirea cercului 
alegătorilor şi prin introducerea votului direct şi secret. De basă pentru acţiunea respectivă s-a 
luat unanim proiectul elaborat de D-rul Straucher. Membrii conferinţei s’au obligat în numele 
partidelor representate de ei, să se întrepună cu cea mai mare energie atât prin presă, cât şi în 
adunări şi în corpurile legiuitoare pentru realisarea proiectului acestuia. De organ comun 
pentru acţiunea respectivă s’a declarat ziarul Bukowinaer Post”37. 

Cu ocazia întâlnirii lui Aurel Onciul cu un fruntaş politic al evreilor (dr. Benno 
Straucher) şi un român ucrainizat reprezentant al ucrainenilor, Nicolae (Coco) Vasilco 
(Wassilko), a condus la constituirea „Ligii pentru reforma electorală” şi ulterior, a sus-
menţionatei „Tovărăşii Ţărăneşti (Progresiste)”38. 

Respectiva organizaţie a fost înfiinţată în iunie 1904, pe baza colaborării dintre 
partizanii lui Aurel Onciul, ruteni (ucraineni), evrei şi germani. Probabil că din raţiuni tactice, 
pentru a nu stârni şi mai mult aversiunea politicienilor români care militau deschis pentru 
sprijinirea elementului etnic naţional în Bucovina, Aurel Onciul a propus ca Tovărăşia 
Ţărănească să fie alcătuită din cluburi naţionale distincte. Astfel, în această organizaţie exista 
un club român, unul rutean şi unul ucrainean, care aveau deplina libertate de mişcare în 

                                                 
35 Ioan Cocuz, op. cit., p. 310. 
36 Nicolae Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, Publicaţiile Mitropoliei Bucovinei, 1938, p. 116. 
37 „Privitorul”, tomul II, nr. 11, 1 iunie 1903, p. 1. 
38 Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2002, p. 113. 
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chestiunile naţionale. Fiecare club urma ulterior să-şi desemneze candidaţii proprii pentru 
Dietă. Aceştia candidau însă sub lista comună a Tovărăşiei Ţărăneşti39. 

În ziarul „Voinţa Poporului” nr. 24 din 17 iunie 1904 a fost publicat un apel intitulat 
Alegătorilor Bucovinei. Redăm în continuare cele mai semnificative aprecieri în acest sens. 

„În vederea alegerilor dietale, românii democraţi, rutenii, evreii şi germanii adresează 
cetăţenilor următorul apel: Văzând că în sfatul şi cârmuirea ţării nu mai merge cu lupta şi 
sfâşierea de până acum, fruntaşii românilor, rutenilor, nemţilor şi evreilor, prietenii ţăranilor, 
şi-au dat mâna pe temelia următoare: 

Deputaţii românilor, rutenilor, nemţilor şi ovreilor aleşi pe temeiul programului de 
faţă, se împreună în Tovărăşia Ţărănească (Progresistă). 

Scopul Tovărăşiei Ţărăneşti este apărarea intereselor politice, culturale şi economice 
ale păturilor muncitoare din Bucovina 

Tovărăşia va stărui îndeosebi: 
a) Să schimbe legea pentru alegeri după dreptate 
b) Să întocmească creditul obştesc prin înfiinţarea unei bănci a ţării şi a unor case de 

ajutor 
c) Să îndrepte şcoala şi îndeosebi să facă şcoale pentru minorităţile naţionale 
d) Să rânduiască trebile săteşti şi să desfiinţeze guztgebiturile 
e) Să mijlocească venituri mari, fără a mări birurile, pentru a pune la cale gospodăria 

ţării şi îndeosebi pentru a regula lefile învăţătorilor .... 
Pe temeiul tocmelii acesteia s-a înfiinţat un comitet al Tovărăşiei Ţărăneşti. La 

porunca lui, noi, în folosul mult iubitei şi greu încercatei noastre ţări, vă rugăm pe voi 
alegătorii Bucovinei: Faceţi cu putinţă îndeplinirea programului acesteia şi alegeţi numai 
bărbaţii care-l primesc. Cernăuţi, luna lui iunie 1904. Preşedinţii Comitetului Tovărăşiei 
Ţărăneşti, (Aurel) Onciul, (Ştefan, nota ns.) Smal-Stocki, (Arthur, nota ns.) Skedl, (Benno, 
nota ns.) Straucher40. 

Partidul Ţărănesc Democrat a nominalizat candidaţi pentru alegerile dietale din 2004 
următoarele persoane: 

Tit Onciul – Districtul Suceava. Nu a obţinut sufrafiul alegătorilor 
Aurel Onciul – Districtul Câmpulung. A fost ales 
Teofil Siminovici – Districtul Rădăuţi. A fost ales 
George Vasilco – Districtul Storojineţ. Nu a fost ales 
Alexandru Buburuzan – Districtul Humor şi Solca. A întrunit sufragiile alegătorilor 
Florea Lupu – Districtul Cernăuţi. A fost ales41. 
Aurel Onciul a reuşit să impună o nouă lege electorală, care însă îi favoriza (ca număr 

de mandate obţinute în Dietă) mai mult pe ucraineni decât pe români, diminuând totodată 
mult din influenţa politică a germanilor. Comentând prima parte a acestui aspect, Nicolae 
Iorga putea să noteze cu îndreptăţire: „Marea reformă electorală, dusă la bun sfârşit de Onciul, 
nu înfăptuise nimic pentru naţie”42. Ion Nistor este şi mai tranşant, arătând că prin impunerea 
acestei legi românii au pierdut majoritatea în Dietă, care le asigurase până atunci hegemonia 
în afacerile politice ale Bucovinei. În viziunea sa, „răspunderea istorică” pentru această 
situaţie cădea pe de o parte în seama lui Aurel Onciu şi Vasile Lupu, iar pe de altă parte în 
seama „dezbinării” dintre fruntaşii politici români43.  

Datorită divergenţelor de opinii dintre lideri, „Tovărăşia Ţărănească (Progresistă)” se 
destramă în anul 1905. La 28 mai 1905, în urma unei adunări ce s-a ţinut la Cernăuţi, 

                                                 
39 Ioan Cocuz, op. cit., p. 322. 
40 Ibidem, pp. 322-323. 
41 Ibidem, pp. 325-326. 
42 Nicolae Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei, p. 116. 
43 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 323. 
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democraţii lui Aurel Onciul şi Vasile Lupu s-au împăcat cu fruntaşii Partidului Conservator. 
În urma acestei împăcări, la 17 iulie 1905 s-a constituit Partidul Naţional Român44. 

Începând cu acest an şi până în anul 1914, Aurel Onciul va încerca diverse grupări şi 
regrupări politice, nesoldate însă cu succese de anvergură. Totodată, acesta se împacă cu 
Iancu Flondor, cu care întreţine o bogată corespondenţă pentru perioada 1908-1910. Această 
corespondenţă continuă până în 191945. 

Aurel Onciul încearcă în 1914 să-şi reîntemeieze o formaţiune politică distinctă, 
numită Partidul Ţărănesc Român, având în calitatea de organ de presă ziarul „Foaia 
Poporului”. În „statutele” Partidului Ţărănesc se preciza textual: 

Art. 2. Scopul. Partidul Ţărănesc are de scop: 
a) De a-i învăţa pe ţărani să fie toţi pentru unul şi fiecare pentru toţi 
b) De a deştepta mândria ţărănească şi iubirea pământului strămoşesc 
c) De a îndrepta starea politică, economică şi culturală a ţăranilor46.  
Datorită izbucnirii Primului Război Mondial, acest partid nu şi-a putut însă desfăşura 

în mod eficient activitatea. 
La finele acestui articol, includem o serie de scurte concluzii personale. Aurel Onciul, 

liderul Partidului (Ţărănesc) Democrat a fost o personalitate complexă, polivalentă. Foarte 
inteligent şi bine pregătit profesional, în planul luptei politice s-a manifestat în calitate de lider 
fără scrupule, interesat numai de câştigul politic. Acest fapt reiese deosebit de clar din bogata 
sa corespondenţă întreţinută – în mod aparent paradoxal – cu Iancu Flondor. 

Într-o scrisoare din noiembrie (anterioară zilei de şase) 1910, în care sugera 
posibilitatea ieşirii sale din politică Iancu Flondor îi scria lui Aurel Onciul următoarele: 

„Regret că nu m-ai convins ieri seara. Era chiar imposibil să ne convingem unul pe 
altul pe calea aceasta. Tu aveai numai oportunitatea în vedere, eu numai momentul etic 
(subl. ns.). ... Pericolul e iminent să ne facem ambii, Tu şi eu, imposibili dacă lăsăm să se 
lăţească veninul descompunerii. Ear părăsind amândoi politica, atunci e poporul nostru în 
adevăr orfan. Gândeşte-te, mă voi gândi şi eu. Săptămâna viitoare î-Ţi voi comunica hotărârea 
mea definitivă. Te salut frăţeşte, (ss) Iancu Flondor47. 

În planul luptei politice, Partidul (Ţărănesc) Democrat a adus o mentalitate politică 
modernă în Bucovina, legată în principal de necesitatea câştigării voturilor prin intermediul 
unei propagande de presă mult mai dure decât fusese anterior. Totodată, acest partid a 
introdus în luptă alianţe politice neobişnuite până atunci (cu rutenii, germanii şi evreii). În 
planul realizărilor concrete, acest partid nu a reuşit însă să asaneze situaţia economică a 
maselor ţărăneşti din Bucovina, leitmotivul întregii sale propagande politice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Ibidem, p. 325. 
45 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I:C), fond Iancu Flondor, dosar nr. 11. Ani extremi 1908-1919. 
46 Ioan Cocuz, op. cit., p. 439. 
47 A.N.I.C., fond Iancu Flondor, dosar nr. 11, fila 99. 



Prof. Mirela Petruţa Juravle, Şcoala cu cls. I-VIII „Dimitrie Păcurariu” Şcheia 

23 
 

 
 

Summary 
 
 

This article, based on a specialty bibliography (including unpublished documents), 
emphasizes firstly some general features of the political life in Cisleithania, i.e. the part of the 
former Austro-Hungarian Empire led (governed) directly from Vienna.  

The author presents and analyzes the main biographic data of Aurel Ritter (Knight) 
von Onciul, the founder and leader of the Democrat (Peasant) Party of Bukovina.  

Also, the reader finds in the article essential data concerning creation of this political 
party (2nd of February 1903), its programme, alliances and political strategy. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND IMORTALITATEA SUFLETULUI ÎN 

GÂNDIREA GETO-DACILOR 
Motto: „Puterea credinţei în nemurire la cei vechi a fost cel puţin 

un simptom semnificativ al realităţii acesteia”1. 
 

După cum se ştie, dacii s-au constituit ca popor din simbioza băştinaşilor cu indo-
europenii iar cultul morţilor la daci a cunoscut şi el, inevitabil, influenţe de la populaţiile 
migratoare. Ritul înhumării, practicat de autohtoni, era specific zonei de aşezare a 
comunităţilor, locul înhumării fiind de obicei în peşteri, sub dolmene, în ciste de piatră, în 
tumuli ş.a., iar impunerea unei noi practici de tratare a defuncţilor (incinerarea cadavrelor) 
este pusă de marea majoritate a arheologilor pe seama religiei uraniene a noilor sosiţi. Se 
constată totuşi menţinerea vechilor culte preistorice legate de Marea Mamă, de cultul 
fecundităţii şi fertilităţii, de care se lega întoarcerea sufletelor defuncţilor în locul de unde au 
plecat; credinţe care au convieţuit un timp îndelungat, ajungând să se contopească cu ideile 
funerare de tip indo-european. 

Pentru a reconstitui imaginarul „lumii de dincolo” (format din această sinteză) 
prezent în credinţele geto-dacilor, dispunem de două categorii de izvoare: literare şi 
arheologice, ambele fiind ineluctabile acestui demers. 

 Analizând sursele literare greco-romane, care relatează uneori despre daco-geţi, de 
prima dată am putea afirma - la fel ca şi S. Sanie - că „etnonimul get a intrat în istorie 
împreună cu epitetul de nemuritor”2.  

Astfel, Herodot menţiona într-un pasaj referitor la expediţia de la Dunăre a lui 
Alexandru Macedon că, „înainte de a ajunge la Istru, (acesta) i-a biruit mai întâi pe geţi care 
se cred nemuritori”3, iar ulterior reda viziunea acestora despre nemurire: „Iată cum se cred ei 
nemuritori: ei cred că nu mor şi că acela care dispare din lumea noastră se duce la daimonul 
Zalmoxis. Propagarea acestei credinţe ar fi fost făcută de Zalmoxis, după ce a clădit o casă 
pentru adunările bărbaţilor, în care îi primea şi-i punea să benchetuiască pe fruntaşii ţării, 
învăţându-i că nici el, nici oaspeţii săi şi nici unul din urmaşii acestora nu vor muri, ci vor 
merge într-un anumit loc unde vor trăi de-a pururi şi vor avea parte de toate bunătăţile”4. 

De la „părintele istoriei”, ideea transcendenţei sufletului la dacii „care se cred 
nemuritori” a fost dezvoltată (sau repetată măcar) şi de alţi autori greci şi latini, sursele 
documentare ce pot fi ilustrative în acest sens fiind ordonate de S. Sanie pe trei grupe: 1) 
scrierile lui Herodot, Hellanicos şi Platon; 2) lucrările sintetizate de Pomponius Mela şi 3) 
însemnările lui Iulian Apostata şi cele din epoca ulterioară5.  

În cadrul acestora, aproape pretutindeni unde autorii greco-latini amintesc despre 
daci, întâlnim şi termenul de „nemuritori”(άθάνατοί). Datorită lor putem să deducem că ideea 
de nemurire a sufletului - care apare, desigur, la toate popoarele lumii - la geto-daci capătă 
sensul unui adevărat principiu ordonator al vieţii. Credinţa lor fermă în nemurire îi făcea să fie 
netemători în faţa morţii nu numai în vreme de război ci şi de pace. Ea îi determina chiar să 
                                                 
1 D. Cuclin, Teoria nemuririi, Galaţi, 1990, p. 25. 
2 S. Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi, 1995, p. 192. 
3 Herodot, Istorii I, IV, p. 93, în FHDR I, p. 49. 
4 Ibidem, IV, p. 94. 
5 S. Sanie, op. cit.,  p. 193.  
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fie fericiţi cu prilejul înmormântărilor, pe care le celebrau prin cântece, jocuri şi o atmosferă 
de veselie, pe când naşterea atrăgea după sine întristare6. Astfel, „la naşterea unui copil, 
rudele se adună în jurul său şi plâng nenorocirile ce va trebui să le îndure acesta în viaţa sa… 
Când moare (însă) cineva…(geţii) îl îngroapă glumind şi bucurându-se”7.   

Referitor la ritualurile funerare, Herodot mai menţiona faptul că: „geţii expun timp 
de trei zile cadavrul, apoi jertfesc tot felul de animale şi, după un mare ospăţ…îl 
înmormântează pe cel răposat fie arzându-l, fie îngropându-l. Ei ridică apoi o movilă de 
pământ şi statornicesc felurite întreceri”8. 

Pomponius Mela, ca şi Herodot, aminteşte şi de practica sacrificiului soţiei (sau 
soţiilor) celui decedat pe mormântul acestuia, dar şi de alte ofrande sacrificate în cinstea 
defuncţilor: „Femeile doresc din cale afară de mult să fie omorâte deasupra cadavrelor 
bărbaţilor şi să fie îngropate împreună…Celelalte jelesc cu glas tare şi îşi arată deznădejdea 
prin plânsete foarte puternice. Iar cei care vor să le liniştească, aduc lângă rug arme şi daruri, 
spunând că sunt gata să trateze sau să se lupte cu sufletul celui mort pentru a şti dacă acesta 
permite căsătoria”9. 

Alţi autori, precum Hellanicos din Mitilene (secolul V î.e.n.), au menţionat, cu 
referinţe la alte seminţii tracice (crobizi,  terizi ş.a.), ritualurile existente probabil şi la geto-
daci10. Ele erau variate şi numeroase datorită faptului că un popor are despre „lumea de 
dincolo” concepţii contradictorii sau diferite care se suprapun, fapt ce are repercusiuni şi 
asupra ritualurilor11. 

În general, sursele antice privind imortalitatea geţilor sunt puţine şi de valoare 
inegală, fiind texte greceşti şi latine, cuprinse între sec. V î. Hr. şi sec. X d. Hr.; iar, în ciuda 
marelui număr de scriitori (33 autori greci şi 31 latini, până în secolul al III-lea d. Hr.) care au 
scris despre daco-geţi, menţiunile lor – dacă exceptăm pe cele ale lui Herodot, Hellanicos, 
Platon, Strabon, Clement din Alexandria, Grigore din Nazians şi poate Iulianus Apostata – nu 
sunt decât rezumate, formule stereotipe şi un simplu persiflaj al informaţiei lui Herodot: „geţii 
se cred nemuritori”12. Nici unul dintre ei n-a fost get s-au dac şi cei mai generoşi cu relatările, 
precum Hellanicos, Herodot sau Platon, n-au cunoscut direct pe geto-daci şi credinţele lor, ci 
prin informatori de mâna a doua sau a treia. De aceea, materialele arheologice trebuie să 
suplinească aceste lacune, dar mai ales pierderile Comentariilor lui Traian, a Geticii lui Criton 
sau a Geticii lui Dion Chrysostomul13.   

Herodot, prin relatările sale, ne poate releva faptul că erau două modalităţi prin care 
geţii puteau să ajungă nemuritori. Despre trimiterea periodică, prin sacrificiu, a „mesagerului” 
la Zalmoxis, M. Eliade spunea că reprezintă o cale a dobândirii imortalităţii; ea simbolizează 
reactualizarea raporturilor directe între geţi şi zeul lor, refacerea unei situaţii primordiale ce 
putea fi făcută numai de un „iniţiat” în misterele lui Zalmoxis, care trebuia să fie „pur în 
credinţa sa faţă de zeu”14. În cazul în care divinitatea îl primea pe cel sacrificat, defunctul 
urma să se bucure de compania zeului în spaţiul uranian şi solar; el reuşea să ajungă în acest 
fel nemuritor, la fel ca şi alţi mesageri destinaţi sacrificiului periodic15, prin „alegerea” lor de 
către Zalmoxis.   

                                                 
6 N. Achimescu, op. cit., p. 342. 
7 Herodot, V, 4, în FHDR I, p. 65. 
8 Herodot, V, 8, în Ibidem. 
9  Pomponius Mela, Chronografie, II, 18-20, în FHDR I, p. 389. 
10  I. H. Crişan, op. cit., 1986, p. 113-115. 
11  A. van Gennep, op. cit., 1998 , p. 131. 
12  Herodot, IV, 93, 94; V, 4, în FHDR I, p. 61-65.  
13 J. Coman, op. cit., p. 242-243.   
14 M. Eliade, De Zalmoxis à Gengis-Khan, Paris, 1970, p. 56-57. 
15 J. Coman, op. cit., p. 245. 
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O altă cale de a ajunge nemuritor putea fi iniţierea în religia misterică a lui Zalmoxis, 
o iniţiere ce avea ca scenariu principal „coborârea sub pământ a zeului”16, ceremonial ce le 
fusese relevat chiar de Zalmoxis aristocraţilor geţi, prin retragerea sa în peşteră şi revenirea 
după patru ani, pentru a demonstra calităţile sale divine17. Dar, după cum se prezintă structura 
scenariilor rituale dedicate nemuririi18, religia lui Zalmoxis nu era una de influenţă orientală, 
de tip htnonian, fiindcă zeul său nu era omorât, ca în majoritatea religiilor misterice orientale 
şi nici nu cuprindea transe extatice; ea era mai mult o religie de tip uranian (cu numeroase 
elemente de substrat indo-european)19. 

Dispariţia (άφανίομός) şi epifania (έφάνη) lui Zalmoxis, această reîntoarcere a 
zeului, ar putea constitui o dovadă a credinţei geto-dacice în post-existenţă. Reîntoarcerea 
zeului şi a fidelilor săi (în care se includeau şi corpurile) nu poate să releve însă şi o credinţă 
în metempsihoză, care se manifestă ca un fel de trecere a sufletului dintr-un corp în alt corp 
diferit20. Relatarea lui Herodot referitoare la apropierea dintre Zalmoxis şi Pitagora21 (care e 
probabil o invenţie din epoca autorului, după cum chiar acesta recunoştea) i-a făcut pe unii 
cercetători, ca E. Rohde22 sau R. Pettazzoni23, să afirme că geto-dacii credeau în 
metempsihoză, dar „reîntoarcerea” zeului şi a adepţilor lui nu se referă exclusiv la suflete ci, 
foarte probabil, şi la trupurile acestora, pe care le-au avut în viaţa terestră, pentru a fi 
recunoscuţi de ceilalţi (χαί οϊ πιθανά σθι έγένετο τα έλεγε)24. Mai mult, metempsihoza n-ar fi 
fost posibilă din moment ce defuncţii urmau să-şi aibă sejurul alături de Zalmoxis25. 

Localizarea „lumii de dincolo”, a „locuinţei” lui Zalmoxis, nu este încă clar stabilită, 
existând controverse între identificarea sa „în cer”26 sau undeva în adâncurile pământului” 
(χατάγαιον οϊχημα)27. Totuşi, dacă admitem că religia geto-dacilor a evoluat, în privinţa 
caracterului său, de la o formă htoniană la una uraniană, s-ar putea ca lumea morţilor să fi fost 
închipuită ca o locuinţă cerească, un fel de Walhalla28, în care geţii credeau că vor ajunge 
după moartea trupului, pentru a se întâlni cu zeul lor şi pentru a trăi o nouă viaţă mai 
fericită29. Dar acest loc dorit nu putea fi pentru toţi, ci, în special, pentru cei care erau 
„curajoşi şi drepţi” (Herodot,V,3), pentru cei care fuseseră iniţiaţi în misterele lui Zalmoxis30; 
restul, care nu reuşeau să ajungă la iniţiere sau nu respectaseră preceptele religioase, aveau 
rezervat un altfel de sejur în care, cu siguranţă, nu se puteau bucura de aceeaşi fericire, de 
aceleaşi condiţii, pe care le aveau cei ce se aflau lângă Zalmoxis.   

Modestia, echilibrul, abstinenţa, curajul, dreptatea şi pietatea erau probabil virtuţile 
necesare geto-dacilor pentru a ajunge la nemurire. Medicina şi magia31 puteau contribui şi ele 
la acest proces de a accede la „viaţa fără de moarte” alături de Zalmoxis.   

                                                 
16 M. Eliade, op. cit., p. 54.  
17 Ibidem, p. 247-249; M. Nasta, Les rites d’immortalité dans la réligion de Zalmoxis, în  Actes du IIe congrès 
international de thracologie, III, Linguistique, ethnologie, antropologie, Bucureşti, 1980, p. 343 (autorul 
asemănă „misterele” lui Zalmoxis cu misterele lui Dionysos-Zagreus sau a lui Orfeu).  
18 Z. Petre, Practica nemuririi. O lectură critică a izvoarelor greceşti referitoare la geţi, Iaşi, 2004, p. 81. 
19 J. Coman, op. cit., p. 250; V. Kernbach,  op. cit., p.647, col. 1.  
20 Ibidem, p. 267. 
21 Herodot, IV, 95, în FHDR I, p. 63. 
22 E. Rohde, Psyché, traducere şi cuvânt înainte de M. Popescu, Bucureşti, 1985, p. 228-231.  
23 R. Pettazzoni, Il „monoteismo”  dei Geti, în Studia in honorum Acad. D. Dečev, Sofia, 1958, p. 644-655. 
24 Herodot, IV, 95, în FHDR I, p. 63. 
25 J. Coman, op. cit., p. 252. 
26 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 153.  
27 I. I. Russu, Religia geto-dacilor. Zei, credinţe, practici religioase, în AISC, 5, 1947, p. 61-137.  
28 V. Pârvan, op. cit., p.153. 
29 E. Vasilescu, op. cit., p. 326.  
30 J. Coman, op. cit., p. 257-262; V. Kernbach, Miturile esenţiale. Antologie de texte cu o introducere în 
mitologie, comentarii critice şi note de referinţă, Bucureşti, 1978, p. 284.   
31 Platon, Charmides, 156-157, apud Ibidem.  
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Pentru Herodot nu era frapantă credinţa într-o viaţă dincolo de moarte ( în mormânt, 
care era, de altfel, foarte răspândită în Antichitate), ci concepţia fermă că morţii pot fi admişi 
în societatea divină32. Această idee contrasta cu ideile similare din religiile mediteraneene, 
apropiind, totodată, în această privinţă concepţiile funerare ale geto-dacilor de cele ale celţilor 
şi germanilor, iar prin caracterul misteric al cultului lui Zalmoxis se relevă în acelaşi timp şi o 
întrepătrundere cu spiritualitatea orientală.  

Paradisul zalmoxian, unde zeul îl primea pe mesagerul (άγγελος) sacrificat la fiecare 
patru ani (andréanon-ul), poate fi situat în diferite locuri: în spaţiul uranian şi solar, sub 
pământ, pe muntele Kogainon, în regiunile celeste de deasupra lui sau într-un loc încă neclar 
stabilit; dar identificarea acestui loc nu este atât de importantă, pentru că, în fond, 
imortalitatea nu poate fi limitată de loc sau de formă33. De altfel, dispariţia lui Zalmoxis într-o 
locuinţă subterană este o deformare a altei credinţe, potrivit căreia zeul îşi are lăcaşul 
permanent într-o peşteră din muntele Kogainon, despre care Strabon (VII, 297) vorbea destul 
de limpede. Această peşteră putea fi totodată şi o intrare în împărăţia subpământeană a 
desfătării (o antecameră a „lumii de dincolo”), unde mergeau geţii după moarte pentru a trăi 
de-a pururi34, participând la banchete alături de Zalmoxis şi bucurându-se de toate bunătăţile 
ce erau şi pe pământ.  

În orice societate arhaică, moartea era privită ca o schimbare de „statut”, astfel că 
defunctul trebuia depus într-un mormânt considerat a fi un loc sacru (ca şi un  sanctuar) 35, un 
loc de mediere între „lumea de aici” şi „lumea de dincolo”, ritualurile funerare având rolul de 
a face ca defunctul să fie recunoscut şi bine primit în comunitatea morţilor36. La fel putem 
crede că şi geto-dacii considerau mormântul un loc intermediar între lumea celor vii şi lumea 
morţilor, ultima dintre ele fiind localizată însă mai degrabă în zona celestă decât în cea 
subpământeană - ţinând cont de caracterul uranian al religiei acestora - cum ar putea să ne 
inducă în eroare ritualurile funerare ce se realizau în cadrul „Marii Treceri”. 

Este evident faptul că tendinţa spre raţionalism, ce a fost imprimată religiei geto-
dacilor (prin reformele lui Zalmoxis sau ale lui Deceneu) odată cu ridicarea sanctuarelor şi cu 
intervenţia corpului sacerdotal în activitatea cultuală, n-a putut anihila idei şi credinţe mai 
vechi, preistorice, legate de sacralitatea înălţimilor, a surselor de apă, a vetrei; n-a putut duce 
la înlăturarea sărbătorilor sezoniere şi a practicilor magice, la abandonarea riturilor de 
fertilitate şi prosperitate37 sau a tuturor concepţiilor şi superstiţiilor legate de „lumea de 
dincolo”.  

O concepţie diferită de eshatologia propusă de Zalmoxis era la traci (şi nu e exclus să 
fi fost într-o manieră asemănătoare şi la geto-daci) cultul Cavalerului trac, care se bucura de o 
devoţiune mare în epoca elenistică38, acesta fiind o zeitate protectoare şi atotputernică, simbol 
al nemuririi şi al victoriei forţelor binelui asupra celor ale răului şi morţii39. Şi el era, probabil, 
un cult de mistere, ca şi cel al Cavalerilor danubieni, culte ce au apărut prin sinteza mai 

                                                 
32 Herodot, Istorii, IV, traduction de P. E. Legrand, Paris, 1945, p. 105, nota 1. 
33 Ibidem, p. 249; O. Popescu, Credinţa geto-dacilor în nemurire – element de continuitate, în Sargetia, 16-17, 
1982-1983, p.176. 
34 E. Rohde, op. cit., nota 2, p. 229; alte peşteri unde locuiesc mereu zei se întâlnesc frecvent în mitologia antică, 
de exemplu cea din muntele Pangaios, unde eroul troian devenit demon – Rhesos îşi avea locuinţa veşnică (M. 
Popescu); Strabon, Geografia, VII, 3, 4, traducere, note şi indice de F. Vânţ-Ştef, II, Bucureşti, 1974, p. 166.     
35 M. Nasta, op. cit., p. 345-346. 
36 J. Guilaine, La relation habitat /sepulture en préhistoire,  în  Histoire et Archeologie, Rennes, 1996, p. 64-67. 
37 Ibidem, p. 133. 
38 M. Grec, Zalmoxis sau religia geto-dacilor între mit şi realitate, Arad, 2002, p. 117. 
39 S. Sanie, Cavalerul trac, în ECR, p. 176; C.C. Petolescu, Cavalerul trac, în EAIVR, I, p. 267; N. Zugravu, op. 
cit., p.133.  
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multor elemente religioase de substrat tracice cu atribute şi influenţe ale unor divinităţi 
romane şi orientale40.   

Unii cercetători, precum R. Florescu sau I. Venedikov, au admis posibilitatea ca 
acest cavaler trac să fie identificat cu zeul daco-getic Zalmoxis, dar niciuna din sursele antice 
nu se referă, măcar aluziv, la postura de călăreţ a lui Zalmoxis şi nici la vreo legătură rituală 
între zeul Daciei şi caii consacraţi ori sacrificaţi lui41. Deci acest cavaler, ca stăpân al Morţilor 
se apropie mai mult de Charos-ul neogrec42, sau de Sf. Gheorghe, decât de Zalmoxis, fiind 
venerat îndeosebi în zona danubiană ca un patron al războiului şi al cultului funerar, aşa cum 
figurează frecvent pe stelele funerare din necropolele din zona Pontului Euxin43.  Este vorba, 
aşadar, de un alt zeu al morţilor care-i posibil să fi fost venerat şi de geto-dacii aflaţi sau nu 
sub influenţa preceptelor religioase ale lui Zalmoxis, fiindcă el contribuia substanţial la 
„eroizarea defunctului.”  

Am putea afirma că religia lui Zalmoxis a fost pentru un timp îndelungat „religia 
oficială” a dacilor şi că, la fel ca şi în religiile celtică, greacă, romană, în creştinism ş.a.44, 
numeroase culte ancestrale, ritualuri şi credinţe au supravieţuit în gândirea geto-dacilor 
privitoare la „lumea de dincolo”. De aceea, putem accepta cu destul probabilitate faptul că în 
eshatologia geto-dacică existau mai multe credinţe privind post-existenţa sufletelor, care după 
moartea corporală, în funcţie de comportamentul lor în viaţa pământeană, ajungeau să fie 
alături de Zalmoxis, dacă fuseseră „curajoase şi drepte”, se puteau întoarce pe pământ cu 
trupurile pe care le avuseseră altădată, în cazul în care mai puteau îndrepta ceva pentru a putea 
fi apoi admise lângă Zalmoxis, fie ajungeau la extincţie decât să îndure penitenţele într-un 
posibil Infern tenebros şi înspăimântător (care era, de altfel, soarta sufletelor oamenilor 
neiniţiaţi sau a necredincioşilor şi în alte religii indo-europene45). 

Atunci când Pomponius Mela menţiona faptul că geţii consideră că sufletele lor 
„merg fie în locuri mai fericite, fie se întorc pe pământ, fie mor negreşit decât să trăiască”46, el 
nu încerca numai să demonstreze că există în cadrul aceleiaşi comunităţi ritualuri şi concepţii 
funerare diferite, fapt ce era evident la orice popor din Antichitate, ci se referea, probabil, la 
faptul că în Infernul geto-dacic nu toate sufletele au aceeaşi existenţă fericită (neavând toate 
iniţierea şi puritatea necesare pentru a accede la acest statut); fiindcă - aşa cum se prezenta şi 
la celelalte popoare indo-europene47 - „lumea de dincolo” era una fericită pentru cei buni şi 
drepţi, iar pentru cei plini de păcate le erau rezervate penitenţe, ori, în cel mai fericit caz, le 
era permisă reîntoarcerea pe pământ pentru a-şi îndrepta greşelile, pentru a  se purifica, 
condiţie esenţială pentru a fi primiţi în „paradisul lui Zalmoxis”. Deci nu este vorba de o 
metempsihoză asemănătoare concepţiilor pitagoreice48, ci de o „reîntoarcere” a adepţilor lui 
Zalmoxis printre cei vii, în scopul purificării, credinţă prezentă şi semnalată la traci de autorii 
antici în mai multe rânduri49. 

Pe de altă parte, credinţa într-o reîntoarcere a sufletelor pe pământ la geto-daci se 
aseamănă cu metempsihoza propovăduită de druizii celţi (nu numai cu doctrina orfico-

                                                 
40 S. Sanie, Cavalerii danubieni, în ECR, p. 175; A. Ştefan, Cavalerii danubieni, în EAIVR, I, p. 266-267. 
41 V. Kenbach, op. cit., 1989, p. 102, col. 1,2. 
42 D. C. Hesseling, Charos Ein beitrag zur kenntniss des Neugriechischen Volksglanbens, Leipzig, 1897, p 5-17; 
M. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition, Cambridge, 1974, p. 26-38. 
43 V. Kernbach, op. cit., 1989, p.102, col.1. 
44 R. Vulcănescu, Mitologie romană, Bucureşti, 1985, p. 176-177.   
45 N. Zugravu, op. cit., p. 89-106, passim. 
46 Pomponius Mela, Descrierea pământului, II, 18-20, în FHDR I, p. 389-391.  
47 G. Minois, Istoria infernurilor, traducere de A. Cuniţă, Bucureşti,  1998, p. 11-53. 
48 E. Rohde, op. cit., p. 231: autorul afirma că „sufletele morţilor după reîntoarcerea pe pământ îşi vor continua 
viaţa în mereu alte reîncarnări, ca atare fiind socotite nemuritoare”. 
49 Acestei ipoteze i se aduc confirmări şi prin menţiunile lui Herodot, IV, 95, Solinus, Culegere de fapte 
memorabile, 10, 1 ş.a.   
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pitagoreică), cu precizarea că defuncţii se pot întoarce aşa cum erau odinioară („în carne şi 
oase”, ca în mitul lui Zalmoxis) şi nu în alte corpuri. Dar faptul că doctrina druizilor celţi era 
diferită de cea a poporului de rând (care credea într-o post-existenţă similară vieţii de pe 
pământ)50 ne duce la gândul dacă nu cumva şi cultul zalmoxian era practicat doar de 
aristocraţie şi preoţime, fiindcă acest cult (apărut în secolele VII-VI î. Hr.) n-a putut să 
înlocuiască vechile credinţe şi divinităţi, cu toate reformele pe care le-a adus (aşa cum 
dovedesc cu prisosinţă şi descoperirile arheologice51).  

Mai mult, referitor la cultul zalmoxian, unii istorici, precum N. Gostar sau V. Lica, 
au afirmat că reforma religioasă a lui Deceneu a desfiinţat acest cult, Zalmoxis nemaifiind 
adorat ca divinitate supremă; iar, dispariţia lui se datorează faptului că era doar un zeu şi nu 
un erou civilizator, având un cult iniţiatic inaccesibil populaţiei de rând şi tocmai de aceea 
interpretatio romana nu l-ar fi absorbit „fiindcă înaintea cuceririi Daciei, Deceneu îi 
desfiinţase cultul”52. 

Aşadar, am putea deduce faptul că, în vremea în care Pomponius Mela (sec. I d. Hr.), 
un scriitor ce avea cunoştinţe vaste, sigure şi precise,53 a scris despre religia geto-dacilor, 
cultul lui Zalmoxis nu mai era nici dominant şi nici activ în Dacia, cele trei feluri de credinţe 
referitoare la post-existenţa sufletului reliefând varietatea concepţiilor existente la geto-daci în 
această privinţă. Prima se referă la întoarcerea periodică a sufletelor defuncţilor pe pământ, 
dar probabil nu definitiv, ci cu ocazia unor zile ale morţilor cum erau Genesiile în lumea 
greacă, Feralia, Parentalia sau Rosalia în religia romană, sau cum sunt în lumea creştină 
românească zilele moşilor (moşii de la Crăciun, de Păresimi, de Florii, de Joi-mari, de Paşti, 
de Sânziene ş.a. – în total fiind 19 sărbători mari ale moşilor, pe lângă faptul că, prin tradiţie, 
zilele de sâmbătă sunt de obicei dedicate amintirii defuncţilor), zile ce constituiau (la fel ca şi 
zilele a treia, a noua sau a 40-a, de după funeraliile creştine) considerate azi un prilej pentru 
sufletele celor trecuţi în „cealaltă lume” să se reîntoarcă pe pământ, pentru a se reîntâlni şi 
petrece cu rudele lor54. Credinţe asemănătoare întâlnim consemnate şi în Lexiconul lui Suidas 
şi la Solinus, care menţionau că la geţi exista credinţa potrivit căreia defuncţii se întorc, 
fiindcă „ei fac sacrificii şi benchetuiesc, ca şi cum cei morţi s-ar întoarce”55. 

A doua concepţie, ce se referă la călătoria sufletelor geţilor după moarte în „locuri 
mai fericite”, ar putea să releve faptul că geţii îşi imaginau că numai cei care respectaseră 
perceptele religioase, fuseseră buni şi onoraseră ritualurile religioase, ajungeau alături de 
divinităţile lor (ca de exemplu: Zalmoxis, Cavalerul trac sau zeiţa Bendis – care se pare că 
avea şi ea atribute funerare), probabil în spaţiul ceresc, unde se bucurau de o viaţă mult mai 
bună decât cea de pe pământ. 

Cea de-a treia credinţă, care s-ar putea să nu fi fost şi ultima, constă în ideea că, după 
moartea corporală, geto-dacii îşi imaginau că sufletele „vor muri, dar mai bine decât să 
trăiască”; ea pare că se află în contradicţie cu ceea ce ne obişnuiseră autorii antici să auzim 
despre concepţia imortalităţii sufletului la daco-geţi. De altfel, nici n-ar fi exclus ca printre 

                                                 
50 D. Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 209.  
51 I. H. Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, 1986, p. 380-388.  
52 V. Lica, Observaţii asupra „nemuririi getice”, în  AŞUIaşi, Istorie, 22, 3, 1976, p. 125 şi urm. 
53 N. I. Barbu, Pomponius Mela, în ECR, p. 602, col. 2. 
54 D. Oltean, Religia dacilor, Bucureşti, 2002, p. 430; I. Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze 
româneşti ale nemuririi, Bucureşti, 1999, p. 240; idem, Sărbători şi obiceiuri româneşti, Bucureşti, 2003, p. 149, 
327 ş.a.       
55 Solinus (sec. III d.Hr.), Culegere de fapte memorabile (Despre întoarcerea sufletelor), 10, 1, în FHDR I, p. 
729: „barbarii traci au un dispreţ pentru viaţă dintr-un fel de exerciţiu al înţelepciunii; toţi erau gata de moarte de 
bună voie pentru că unii dintre ei socotesc că sufletele lor se întorc, iar alţii că ele nu mor, ci devin mai fericite.”; 
Lexiconul lui Suidas (sec. X d.Hr.), II, 500, în FHDR II, p. 701: „Cred în nemurire şi terizii şi crobyzii şi 
socotesc că cei morţi se duc, cum spune Zalmoxis, dar se vor întoarce din nou. Ei cred mereu că acestea sunt 
adevărate. Jertfesc şi fac praznice, ca şi cum mortul se va întoarce înapoi.”   
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geţi să fi fost şi sceptici în privinţa supravieţuirii sufletului după moarte (aşa cum erau în 
lumea greco-romană personalităţi cunoscute, ca Plinius cel Bătrân, medicul Galienus, Tacitus, 
Quintilian sau materialiştii epicureici în frunte cu Lucretius, care negau ori se îndoiau de 
supravieţuirea  sufletului)56, dar nu la scepticism se referea geograful latin, ci la faptul că 
decât să trăiască într-o altă lume „de dincolo”, care ar fi fost, cu siguranţă, una ce contrasta cu 
„locurile fericite”, sufletele ajungeau să prefere extincţia.   

Un astfel de Infern, asemănător Tartarului, întunecat şi plin de penitenţe, ca urmare a 
diverselor fapte reprobabile săvârşite pe pământ, nu era de dorit; mai degrabă putea fi 
preferată o odihnă veşnică, un somn etern (aşa cum gândeau şi numeroşi greco-romani57) sau 
chiar dispariţia (o dezintegrare asemănătoare celei gândite de atomiştii greco-romani) 
sufletului. Astfel de idei ar putea constitui şi o posibilă explicaţie a modalităţilor de tratare a 
defuncţilor în secolele II î. Hr. – I d. Hr., atunci când nu s-au mai folosit necropole, 
practicându-se obiceiuri rituale de expunere îndelungată sau, eventual, de părăsire a 
cadavrelor, pentru ca, după pierderea „sacralităţii” corpului, după descompunere, părţi din 
cadavru  puteau fi depuse ori aruncate în gropi sau chiar împrăştiate prin aşezare, şanţuri de 
apărare58 sau în alte părţi (la rădăcina unor arbori, în spatele caselor), în locuri considerate 
sacre ori pe ape curgătoare ş.a.59.      

Şi prin studierea rezultatelor cercetărilor arheologice putem constata existenţa în 
lumea geto-dacilor a unor obiceiuri funerare diverse, cu un caracter zonal sau chiar prezenţa 
unor ritualuri funerare diferite în cadrul aceleiaşi comunităţi60. De altfel, după cucerirea 
Daciei, când sanctuarele au fost distruse şi preoţimea geto-dacilor ce susţinea religia instituită 
(sau reformată) de Deceneu şi-a pierdut funcţiile, credinţele oficiale sprijinite de aristocraţie 
au fost abandonate în scurt timp, dovedindu-se a fi mult mai superficiale decât cele ancestrale 
ale geto-dacilor de rând. S-a produs astfel o revenire şi la practicile funerare normale ale 
dacilor, atât la cei din provincia romană Dacia, cât şi la cei din afara ei61. 

Varietatea credinţelor referitoare la „lumea de dincolo” în gândirea geto-dacilor nu s-
a restrâns după cucerirea romană, ci, mai mult, s-a mărit, îndeosebi în urma pătrunderii 
soldaţilor şi coloniştilor care aduceau cu ei credinţe şi superstiţii din toată lumea romană. 

Au fost însă şi cercetători care s-au întrebat (pornind de la descrierile lui Herodot), 
dacă geţii au avut într-adevăr o credinţă în nemurirea sufletului sau îşi închipuiau o post-
existenţă aidoma celei de pe pământ şi dacă sufletul nu era gândit a fi separat de trup, 
neexistând încă o concepţie a binomului trup-suflet62. Despre faptul că este vorba de suflet şi 
nu de o post-existenţă materială ne lămureşte însă chiar şi Herodot, atunci când relatează 
„trimiterea” periodică a mesagerului la Zalmoxis, pentru a afla dorinţele acestuia63.  

Nemurirea promisă de Zalmoxis adepţilor săi era „completă”, cuprinzând şi corpul şi 
sufletul. Potrivit acestei credinţe, omul murea, dar un dublet al său, mai puţin carnal, dar real 
şi cu nevoi asemănătoare celor din timpul vieţii, continua să trăiască în regatul lui Zalmoxis, 
bucurându-se de toate bunurile. Astfel, s-ar putea presupune că, pe măsură ce cultul uranicului 
Gebeleizis (ce ar fi înlocuit pe cel al htonianului Zalmoxis, chiar şi în privinţa domniei sale 
asupra „lumii de dincolo”) se impunea în gândirea geto-dacilor, ideea nemuririi sufletului s-a 

                                                 
56 Vezi subcap. „Lumea de dincolo” în gândirea romană. 
57 L. Friedlaender, Civilisation et mœurs romaines du règne d’Auguste à la fin des Antonins, traduction en 
français par Ch. Vogel, Paris, 1874, p. 446, 456, 457.   
58 F. Cumont, Recherches…, p. 360-363.  
59 cf. M. Babeş, Descoperirile funerare şi semnificaţia lor în contextul culturii geto-dacice clasice, în SCIVA 39, 
1988, I, p. 3-32; idem, I. Glodariu, Civilizaţia geto-dacă…, în Istoria românilor I, Bucureşti , 2001, p. 747.  
60 V. Sîrbu, Credinţe…, p. 14, 39. 
61 Ibidem, p. 45, 139: sacrificiile umane rituale la geto-daci au încetat şi ele după cucerirea romană, atât în 
interiorul cât şi în afara provinciei ca urmare a destrămării organizării religioase centrale.    
62 V. Lica, op. cit. 
63 I. H. Crişan, op. cit., p. 377-378. 



Consideraţii privind imortalitatea sufletului în gândirea geto-dacilor 

31 
 

modificat, problema fiind fie de a elibera sufletul imaterial şi nemuritor din învelişul corporal, 
fie de a reduce trupul însuşi la o stare cât mai puţin materială (asemănătoare umbrelor), 
soluţia cea mai rapidă fiind incineraţia64. Astfel, s-ar putea concluziona că, odată cu 
introducerea la daci a credinţei în nemurirea sufletului de tip indo-european şi după 
reglementarea unui cult al morţilor, incineraţia a luat locul înhumării65. 

 
 
 
 

Summary 
 
 

The idea of transcendence of the soul that appears with the Geto-Dacians was first 
mentioned by “The Father of History”, being developed (or at least repeated) by other Greek 
or Latin authors; the documentary sources which would be illustrative in this sense may be 
categorized in three groups: 1) The writings of Herodotus, Hellanicos and Plato; 2) The 
papers synthesized by Pomponius Mela and 3) Julian Apostate’s mentions together with those 
appearing in the subsequent epoch. 
 Generally, these testimonies about the immortality of the soul with Geto-Dacians are 
few and of unequal value. They are Greek or Latin texts dating between the fifth century B.C. 
and the tenth century A.D.; and, despite the great number of writers ( 33Greek writers and 31 
Latin writers, until the third century A.D.) who wrote about the Geto-Dacians , their mentions 
– excepting those of Herodotus, Hellanicos, Plato, Clement of Alexndria, Gregory of 
Nazianzus and perhaps Julianus Apostate – are only summaries, stereotypic formulae and 
mere persiflages of Herodotus’s information that the Dacians consider themselves immortal”. 
 In those testimonies, almost anywhere the Greek and Latin authors remind us of the 
Dacians, there is also the term of “immortal”. Owing to them, we may conclude on the 
concept of immortality of the soul - which appears, of course, with all the people of the world 
– with the Geto-Dacians it gets the meaning of a real life-ordering principle. The firm belief in 
immortality made them fearless about death in peaceful times as well as during the war. 
 Medicine, Philosophy and Magic could contribute to this way of acceding to “endless 
life” close to Zamolxis, and modesty, moderation, abstinence, courage, justice and piety were 
probably the necessary virtues of a Geto-Dacian to get immortality. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
64 H. Daicoviciu, Dacii, Chişinău, 1991, p. 134-135. 
65 R. Vulcănescu, op. cit., p. 175. 
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CETATEA ALBĂ ÎN IZVOARELE NARATIVE MEDIEVALE 
 

 

 

Din cele mai vechi timpuri, colonia Tyras, care va deveni mai târziu oraşul medieval 
Maurocastro sau Cetatea Albă, a fost o aşezare importantă, cea mai veche de tip urban atestată 
documentar pe teritoriul Moldovei. Întemeierea şi evoluţia acestei aşezări, situată pe ţărmurile 
Mării Negre, la vărsarea fluviului Nistru, au fost determinate de condiţii geografice prielnice, 
fiind un loc de schimb natural şi un punct de legătură între mai multe areale geografice şi de 
civilizaţie. 

Referindu-se la acest aspect, istoricul Polibius consemna următoarele: „ Dintre 
lucrurile de nevoie pentru trai locuitorii Mării Negre ne pregătesc piei şi cel mai mare număr 
de robi fără îndoială cel mai de folos, iar ca obiecte de lux ceară, miere, carne sărată, ni le dau 
cu îmbelşugare. Primesc în schimb prinosul nostru unt-de-lemn şi tot felul de vinuri. Iar cât 
despre grâu când le dăm noi când ne dau ei”1. 

Vechea colonie grecească a avut o existenţă înfloritoare şi sub stăpânirea romanilor, 
dar mai ales a bizantinilor, rolul de centru comercial fiind remarcat în permanenţă, chiar şi sub 
stăpânirea temporară a tătarilor sau a negustorilor genovezi. Într-un portulan grec de la 
sfârşitul secolului al XIV-lea se enumerau localităţile din Dobrogea şi Buceag, cu indicarea 
distanţelor dintre ele, cât şi unele amănunte privitoare la natura solului, plantaţii şi comerţ; 
despre Cetatea Albă se menţiona: „ Moncastro este un oraş şi se află într-un golf, iar tot golful 
acesta constă în întregime din lunci şi nisipuri. Acolo merg vasele şi încarcă sare”2. 

Spre sfârşitul anilor 60 ai secolului al XIV-lea  tătarii pierd o bătălie pe care au dus-o 
cu Olgierd,un principe lituanian la Sinie Vodî şi sunt nevoiţi să părăsească teritoriul dintre 
Dunăre şi Nistru, unde se afla şi Cetatea Albă. Aşezarea va ajunge în stăpânirea Moldovei, 
integrată în structura statală, domnii moldoveni construiesc aici o puternică cetate şi o întăresc 
pe cea începută de genovezi, rezultând un ansamblu fortificat impresionant. Privită în 
ansamblu Cetatea Albă constituia cea mai mare şi mai bine întărită fortificaţie defensivă din 
Moldova medievală, un vechi şi simbolic monument de arhitectură, ce impresiona  atât prin 
dimensiuni cât şi ,,în virtutea locului ales pentru zidire.” 

Cronicarul bizantin Ducas menţiona, de altfel, că la Cetatea Albă se retrăseseră un 
grup de boieri moldoveni, adversari ai unui pretendent la tronul Ţării Româneşti şi au 
proclamat acolo domn pe Dan al II-lea, în anul 14223. 

Rolul Cetăţii Albe este remarcat de călători străini şi în ceea ce priveşte legătura ce se 
asigura cu Liovul şi alte centre comerciale nordice, prin Moldova, pe drumul comercial atât 
de vestit şi care a adus atâtea beneficii economice statului moldovean. Astfel, Johann 
Schiltberger, care a călătorit de două ori prin Ţările Române în drum spre Polonia, în primele 
decenii ale secolului al XV-lea, menţiona următoarele: „Acum ascultaţi şi luaţi seama cum m-
am întors în ţară. Pe noi ne-a trimis împăratul (s.n.Ioan VII Paleologul, 1425-1488 ) de la 
Constantinopol pe o corabie la o cetate ce se numeşte Chilia şi de acolo se varsă Dunărea în 
mare. Şi la această cetate m-am despărţit de tovarăşii mei care au venit cu mine din păgânătate 

                                                 
1 Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 20. 
2 Călători străini despre Ţările Române, vol. I (volum îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu Dersca 
Bulgaru, Paul Cernovodeanu), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.16. 
3 Ducas, Istoria turco-bizantină  (1341-1462), ediţia Vasile Grecu, Editura Academiei, Bucureşti, 1958,  p. 252. 
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şi m-am alăturat unor negustori cu care m-am dus într-un oraş care se numeşte în limba 
germană  „Weiszstadt”(Cetatea Albă )4. 

Tot din această perioadă ne-a rămas o descriere a ierodiaconului Zosima, călător rus 
care trecând prin Moldova în timpul unei călătorii din Rusia spre Palestina (1419-1420), 
descrie regimul vămilor de graniţă dintre statul moldovean şi Lituania, menţionând: „Şi am 
stat la Cetatea Albă două săptămâni. Şi de la Cetatea Albă până la mare se întind 9 verste. 
Chiar la gura Nistrului se află un far şi acolo era schela pentru corăbii”5.  

Despre Cetatea Albă vorbeşte şi un alt martor de epocă, Ghillebert de Lannoy, care 
într-o relaţie despre călătoria sa prin  Moldova, mergând dinspre Polonia spre Orient, în anul 
1421, descrie unele evenimente în legătură cu această aşezare. În primul rând menţiona 
componenta etnică a locuitorilor de aici: „Şi am ajuns la o cetate întărită şi port la Marea 
Neagră numită Moncastro (Cetatea Albă) sau Belgrad unde locuiesc genovezi, români şi 
armeni”6. Autorul descrie apoi construirea unui castel într-un timp foarte scurt, de numai o 
lună, de către guvernatorul Podoliei, informaţie preluată critic de către istorici, în sensul că ar 
putea fi vorba despre o reparaţie a zidurilor Cetăţii Albe, ruinate după un atac turcesc din 
1420, sau chiar de o ridicare a unei cetăţi de către lituanieni în contextul înrăutăţirii relaţiilor 
moldo-lituaniene ca urmare a despărţirii lui Alexandru cel Bun de soţia sa Ringallia, fapt ce se 
produce tot în această perioadă, când au loc aprige discuţii despre rezolvarea bănească a noii 
situaţii create. Tot în acelaşi context al prezenţei acestui călător la Cetatea Albă este descris şi 
episodul jefuirii şi maltratării acestuia de către nişte hoţi, menţionându-se că voievodul 
Alexandru cel Bun este stăpânul acestei cetăţi. 

Participant la bătălia de la Varna (1444), Walerand de Wavrin, comandant al flotei 
burgunde, a ajuns în apele Mării Negre, ocazie cu care menţiona despre Cetatea Albă 
următoarele în memoriile sale: „Şi aşa am ajuns într-o zi la un port numit Cetatea Albă unde 
se află un oraş şi o cetate care sânt ale genovezilor; acolo am găsit multe corăbii de ale celor 
din Trapezunt şi ale armenilor...”7. 

Complexul defensiv de la Cetatea Albă a fost rezultatul suprapunerii mai multor faze 
de construcţie, dar cele mai importante etape s-au realizat de către moldoveni. Într-o primă 
etapă complexul a fost dotat cu dispozitive defensive exterioare, menite să bareze accesul 
inamicului în spaţiul apărat precum şi cu diverse elemente constructive în interior, necesare 
pentru funcţionarea normală şi organizarea unei rezistenţe eficiente. Fortificarea complexului 
s-a făcut cu ajutorul meşterilor de şcoală bizantino-orientală şi a celor formaţi pe şantierele 
gotice ale Europei care aduc o invenţie nouă „barbacana”, necesară pentru protecţia accesului 
dinspre apă. Fortificaţiile de la Cetatea Albă se aliniază celor mai semnificative amenajări de 
apărare din Europa Medievală, meşterii ei fiind receptivi la cerinţele vremii. Citadela se 
înscrie în grupul cetăţilor romano-bizantine, în planimetria ansamblului fortificat observându-
se de către specialişti influenţa tipologiilor de fortificaţii de la Constantinopol. 

Prin intermediul oraşului port Cetatea Albă dar şi a Chiliei, domnii Moldovei vor 
include statul moldovean în circuitul comerţului internaţional, valorificând drumul comercial 
care lega Europa Centrală de zona Mării Negre şi de Orientul Apropiat. Această rută 
comercială traversa Moldova, trecând de la Liov prin Cernăuţi, Suceava, Dorohoi, Iaşi, 
Lăpuşna, malul drept al Nistrului şi Cetatea Albă. O nouă ramificare a acestui drum comercial 
ducea prin punctul vamal Tighina de pe Nistru spre Crimeea. Această rută comercială prin 
Moldova, protejată de domni şi facilitată prin numeroase privilegii acordate negustorilor 
străini  a determinat situarea pe un plan secundar a aşa numitului „drum tătăresc” care în 
perioada dominaţiei tătare trecea prin stânga Nistrului. 
                                                 
4 Călători străini ..., vol. ., p. 31 (Johann Schiltberger). 
5 Ibidem, p. 44, (Ierodiaconul Zosima). 
6 Ibidem, p. 50 (Ghillebert de Lannoy). 
7 Ibidem, p. 83 (Walerand de Wavrin). 
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Referitor la aceste aspecte istoriografia românească concluziona: „Consolidarea statală 
în Moldova a fost realizată împotriva tuturor vicisitudinilor prin garantarea comerţului şi a 
tranzitului de mărfuri. Astfel a fost abandonat vechiul drum din gura tătărească, denumit „via 
tartarica” obţinând prioritate drumul moldovenesc „via moldavica” cu puncte terminus 
Cetatea Albă şi Chilia. Noua conjunctură determină creşterea importanţei politice a celor două 
porturi, devenite cele mai solicitate în comerţul internaţional al secolelor XIV şi XV în zona 
Dunării de Jos”8. Cetatea Albă era asemănată chiar cu vestita Caffa ,,alături de aceasta era cea 
mai de seamă cetate comercială din acele părţi”. Din Orient se aduceau în Europa mătăsuri, 
stofe fine, perle, mirodenii, orez, stafide, etc. Ţara Moldovei păzea această cale comercială, o 
încuraja şi prin sistemul vamal bine organizat obţinea venituri importante pentru vistierie. 

În destinul istoric al Moldovei Imperiul Otoman a început să cântărească greu odată cu 
ocuparea Constantinopolului şi cu instalarea controlului otoman la strâmtori. 

În anii 1455-1456 Moldova acceptă termenii somaţiei impuse de Imperiul Otoman. 
Luând act de „înlăturarea duşmăniei” între imperiu şi Moldova, aflată sub domnia lui Petru 
Aron, sultanul Mehmet al II-lea adăuga: „...şi am poruncit ca negustorii aflaţi în ţinuturile sale  
la Akkerman, să vină cu corăbiile şi să facă alişveriş cu locuitorii la Adrianopol şi la Brusa şi 
la Istambul”9. Clauza comercială a înţelegerii răspundea unui interes esenţial al Moldovei, 
anume acela al principalei legături a comerţului internaţional care îi străbătea teritoriul. Nimic 
nu putea exista în zona Dunării de Jos care să nu poată fi anihilat de Chilia şi Cetatea Albă. 
Desigur, aceste două oraşe aveau o mare importanţă economică pentru comerţul dintre cele 
două continente, dar otomanii apreciau cu prioritate interesele strategice militare. Cei care 
erau conştienţi de importanţa economică a Chiliei şi în special a Cetăţii Albe erau negustorii 
din bazinul mediteranean şi Asia Mică care tranzitând mărfurile prin Moldova folosind 
porturile Chilia şi Cetatea Albă,, micşorau distanţele necesare transportului de mărfuri cu 
multe sute de kilometri”10.   

Cuceritorul Constantinopolului de la 1453, Mehmed al II-lea, a fost conştient că luarea 
în stăpânire a capitalei bizantine nu era suficientă pentru a asigura liniştea stăpânirii sale; 
pentru a fi definitivă, aceasta trebuia completată cu alte puncte strategice extrem de 
importante. „Atâta vreme cât Chilia şi Cetatea Albă le ţin şi le stăpânesc românii, iar ungurii 
Belgradul sârbesc, noi nu vom avea nici o biruinţă” afirma sultanul Mehmed al II-lea, potrivit 
relatării unui fost ienicer sârb Constantin Mihailovici de Ostroviţa11.  

O importanţă deosebită, strategică şi economică, capătă Cetatea Albă în timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), când pericolul expansiunii otomane creşte alarmant. 
Conştient de rolul Moldovei în avangarda Europei creştine, voievodul a întreprins demersuri 
pe lângă suveranii creştinătăţii în vederea organizării unei defensive generale împotriva Porţii, 
dar în acelaşi timp s-a preocupat cu maximă atenţie de amplificarea sistemului de fortificaţii, 
adaptându-l la noile cerinţe impuse de mult mai intensa utilizare a artileriei. Despre sistemul 
de fortificaţii al Moldovei medievale, cronicarul Miron Costin relata: „Dar toate cetăţile 
acestea erau la început mai mici şi aveau numai partea de mijloc ca nişte turnuri; zidurile de 
jur împrejur le-au făcut domnii, cele mai multe au fost făcute de vestitul domn bătrânul Ştefan 
Vodă”12. 

Menţiuni importante despre Cetatea Albă ne-a lăsat şi Dimitrie Cantemir: „aici se află 
Akkermanul, numit de locuitori Cetatea Albă, de romani, odinioară, Alba Iulia, de greci 

                                                 
8  Dan Lucinescu,  Ştefan cel Mare şi Sfânt, Editura Fides, Iaşi , 1999, p. 163. 
9  Şerban Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc, Editura Corint, Bucureşti, 1999, p. 163. 
10 Dan Lucinescu, op.cit., p. 214. 
11 Virgil Ciocâltan, Poarta otomană şi gurile Dunării în secolul al XIV-lea, în „Revista de istorie”, tom 38, 1985,  
p. 1064. 
12 Miron Costin, Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei (Cronica polonă) în Opere, ediţia critică şi studiu 
introductiv de  P.P.Panaitescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1958, p.183. 
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Moncastro, de poloni Bielograd, cetate destul de mare şi întărită, aşezată chiar pe ţărmul Mării 
Negre. Când era în stăpânirea moldovenilor era condusă de marele logofăt; astăzi conducerea 
ei are o anume agă de ieniceri. În vremea din urmă a devenit foarte cunoscută prin Sfântul 
Ioan cel Nou care a suferit acolo martiriul în timpul lui ... împăratul turcilor. Moaştele lui 
făcătoare de minuni cu tot tezaurul şi odoarele domnitorilor le-a luat din Moldova Ioan 
Sobieski, regele Poloniei, deşi se lăuda că el luptă, cu ajutorul bănesc al Papei, pentru Biserică 
şi pentru Hristos”13. 

Chiar dacă Cetăţii Albe i s-a acordat de către voievodul Ştefan cel Mare cea mai mare 
atenţie, expediţia otomană din vara anului 1484 a avut drept rezultat cucerirea atât a acesteia 
cât şi a Chiliei. Pierderea acestor două puncte economice şi strategice, atât pentru Moldova 
cât şi pentru întreaga zonă răsăriteană a lumii creştine a fost menţionată frecvent în cronicile 
medievale româneşti. Letopiseţul anonim al Moldovei preciza: „ În anul 6992 (1484) au venit 
turcii asupra cetăţii Chiliei şi cu ei, în ajutor, acel blestemat călugăr, Vlad voievod şi cu 
muntenii şi au luat-o, iulie 14, miercuri, sub Ivaşco pârcălab şi Maxim. În acelaşi an, august, 
miercuri, au luat şi Cetatea Albă sub Gherman şi Oană pârcălabi”14.  

Despre pierderea celor două cetăţi pomeneşte şi Cronica moldo-polonă: 
„6991(1483).În luna iulie, în ziua 14, turcii au lovit şi au dat asalt Chiliei şi o luară. În aceeaşi 
vreme, în luna august, în ziua 7, au luat turcii şi Cetatea Albă şi au dus cu ei populaţia mai 
bună la Constantinopol”15.     

Sultanul Baiazid al II lea a vestit marea sa victorie pretutindeni, subliniind 
însemnătatea ei strategică excepţională. „Chilia (este) ... prin aşezarea ei, cheia ţării, iar 
Akkerman...cheia biruinţelor asupra leşilor, cehilor, ruşilor şi ungurilor, ceea ce consonează 
perfect cu definiţia dată de Ştefan cel Mare în 1447: „...aceste două ţinuturi sunt Moldova 
toată şi Moldova cu aceste două ţinuturi este un zid pentru Ungaria şi pentru Polonia”16.  

Cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe a însemnat încheierea procesului de cuprindere 
strategică şi comercială a Mării Negre în sistemul de dominaţie otomană. Definitivarea 
controlului turcesc în bazinul pontic a fost o piatră de hotar a istoriei Imperiului otoman, ea a 
închis o etapă a expansiunii şi a deschis alta. Transformarea Mării Negre în lac turcesc în 
1484 a fost, din punctul de vedere al Înaltei Porţi, o treaptă preliminară a unui vast program 
care tindea să asigure statului otoman controlul tuturor marilor drumuri care legau Asia de 
Europa. 
 Cu toate încercările întreprinse de voievodul Ştefan cel Mare de a redobândi Cetatea 
Albă  aceasta a fost definitiv pierdută pentru români. După turci a mai fost stăpânită efemer şi 
de tătari, iar în 1812 devine proprietatea ruşilor; după primul război mondial revine României 
, dar va fi revendicată de ruşi şi în timpul celui de al doilea război mondial este încorporată 
teritoriului U.R.S.S.-ului. După prăbuşirea colosului sovietic va rămâne în teritoriul Ucrainei 
situaţie existentă şi în zilele noastre .  

 
 

 

 

 

 

                                                 
13  Dimitrie, Cantemir,  Descrierea Moldovei, Editura Academiei, Bucureşti, 1973,  p. 85. 
14  Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI, ediţia P.P. Panaitescu, Editura Academiei, Bucureşti,1959, p. 
19. 
15  Ibidem, p. 35. 
16  Virgil Ciocâltan, op.cit.,  p. 1064. 
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Summary 
 

 
 The article presents essential data concerning Cetatea Albă (i.e. Maurocastro or 

Akkerman), offered by some mediaeval narrative sources. 
 Thus, are included information and considerations about this famous fortress, given by 

the Byzantine chronicler Ducas, Russian cleric Zosima, German chronicler Johann 
Schiltberger, French traveller Ghillebert de Lannoy, Burgundy military commander Walerand 
de Wawrin, Moldavian prince and scholar Dimitrie Cantemir. 
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI EUROPA VEACULUI AL XV-LEA 
 
 

În Europa celei de a doua jumătăţi a secolului XV, marile monarhii feudale Franţa şi 
Anglia erau în refacere după un lung şi ruinător conflict, urmat de noi complicaţii interne. 
Spania, unificată pe vestigiile dominaţiei islamice seculare, se lansa în acţiuni de forţă şi de 
expansiune, iar Italia, fracţionată politic în tiranii, monarhii şi republici, reunite fictiv într-o 
ligă italică, producea valori în serie, în raport cu moştenirea clasică, continuu prezentă, radiind 
puternic şi multiform. Habsburgii Frederic al III-lea şi Maximilian erau în “somnolenţă”, ori 
n-aveau bani. 

În estul Europei, monarhia otomană, prin cucerire, îşi instaura, final şi irevocabil, 
dominaţia în zona Balcani – Dunăre şi acapara ruinător traficul în Marea Neagră1. 

Energiile umane conştiente erau grav preocupate de o stăvilire a acestor forţe genuine, care 
preluând elemente din ordinea şi anarhia bizantină (Ch. Diehl) în numele Islamului, 
pretindeau supunere necondiţionată şi resemnare. Speranţele nu au dispărut până la 
consumarea dramei finale2. 

Cucerirea Constantinopolului la 29 mai 1453 nu a însemnat numai dispariţia fizică a 
ultimei frânturi a Imperiului Bizantin, care oricum nu mai avea nici forţă şi nici influenţă 
politică, păstrând doar acea aură de izvor al legitimitaţii puterii monarhice pentru toată lumea 
ortodoxă: câtă vreme au mai bătut clopotele la Sfânta Sofia, mare autoritate spirituală a 
Bizanţului, cu sfântul lui împărat şi patriarhul ecumenic, a mai putut fi invocată.  

Căderea celei de-a doua Rome în mâinile unui stăpânitor necreştin (Mahomed al II-
lea) a însemnat şi prăbuşirea oficială a unui echilibru european, aşa cum statornicise Conciliul 
de la Ferrara, Florenţa, prin actul Unirii, semnat la 5 iulie 1439. Unirea florentină fusese 
rondul eforturilor de a realiza o coaliţie europeană pentru stăvilirea ascensiunii otomanilor şi 
salvarea Bizanţului. Pe de altă parte, ea avusese rolul de a estompa – cel puţin în unele zone – 
tensiunile interconfesionale, atât în interiorul statelor cu populaţie mixtă (catolică şi 
ortodoxă), cât şi între statele catolice şi cele ortodoxe3. 

Una dintre primele direcţii ale presiunii otomane după intrarea sultanului în 
Constantinopol a fost cea a Mării Negre, a cărei “cheie” se afla acum în mâinile sale.  
Sprijinindu-şi expansiunea pe expediţii navale de intimidare, Mahamed al II-lea a silit la plata 
tributului Trapezuntul, Mangopul, Caffa genoveză, Moldova. Începea astfel un proces de 
dobândire de către Imperiul Otoman a dominaţiei pontice, care se va încheia către sfârşitul 
secolului al XV-lea4. 

Uriaşul efort militar făcut de sultan în anul 1456 pentru cucerirea Belgradului şi 
deschiderea drumului spre Pannonia a rămas fără rezultat datorită rezistenţei conduse de Iancu 
de Hunedoara. Belgradul avea să rămână în stăpânirea Ungariei încă şase decenii şi jumătate5. 

Campania otomană din 1458 a avut ca rezultat cucerirea celei mai mari părţi a 
despotatului sârbesc. Expediţia condusă de sultan în 1459 s-a soldat cu ocuparea capitalei 
ţării, puternica fortificaţie Smeredevo (Semendria), punându-se capăt, pentru multă vreme 

                                                 
1 Dumitru Ciurea, Ştefan cel Mare –marele european, în AIIAI, XIX, 1982, p. 177.  
2 Ibidem. 
3 Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, 
Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta 
Mănăstire Putna, Editura “Muşatinii”, 2005, p. 170. 
4 Istoria militară a poporului român, vol II (coordonatori: Ştefan Pascu şi Vasile Milea), Editura Militară, 
Bucureşti, 1986, p. 288. 
5 Ibidem. 
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statului sârbesc6. 
După ce, în 1460, atacată pe mare şi pe uscat, a fost cucerită colonia genoveză de la 

Amastris, pe coasta de sud a Mării Negre, în anul următor, în fruntea unei armate, sprijinite de 
flotă, sultanul Mahomed al II-lea, a anexat emiratul Kastamonu cu portul Sinope şi, 
întâmpinat în cale de solia de pace a lui Uzun Hasan, a străbătut munţii nord-anatolieni, a 
primit predarea Trapezuntului, punând astfel capăt ultimului stat bizantin7. 

Campania sultanului din primăvara anului 1463, pusese capăt existenţei regatului 
Bosniei, care, lipsit de sprijin din afară, căzuse fără rezistenţă. Tot în acelaşi an a intervenit 
războiul Veneţiei cu Imperiul Otoman, care se va desfăşura pe cu întreruperi până în 1479. 

În prima parte a războiului, alături de Veneţia, a luptat Ungaria, ale cărei forţe militare 
au desfăşurat acţiuni în Bosnia. În acelaşi timp, trupele albaneze, în frunte cu Skanderbeg, 
rezistau cu îndârjire succesivelor expediţii otomane, conduse, unele, de însuşi sultanul. Un 
aliat care a dat speranţă Veneţiei în anii care au urmat a fost Uzun Hasan, ale cărui stăpâniri 
asiatice crescuseră între timp cu o mare parte în Iran; lunga campanie din 1472-1473 s-a 
încheiat însă cu grava înfrângere suferită de hanul turcoman la Otluk-beli, în Anatolia 
răsăriteană8. 

În toamna anului 1473 intra în mod efectiv în lupta antiotomană, Moldova lui Ştefan 
cel Mare. Riposta din partea Porţii va veni în ianuarie 1475, când a pătruns în Moldova 
Soliman Hadâmbul, beilerbeiul Rumeliei, care, în vara precedentă, asediase fără succes 
Skodra albaneză, apărată cu sprijinul Veneţiei. Marea victorie de la Vaslui ar fi putut marca 
începutul unei acţiuni militare antiotomane de anvergură dacă, în cursul primăverii, Veneţia 
n-ar fi acceptat un armistiţiu de şase luni cu sultanul9. 

Expediţia maritimă otomană din 1475, în Crimeea a avut un succes deplin, principala 
colonie a Genovei, Caffa, predându-se după şase zile de asediu. În decembrie a aceluiaşi an, 
avea să cadă şi Mangopul10. 

Efortul principal otoman în 1476, va fi îndreptat împotriva Moldovei. Încercarea de a 
scoate din luptă Moldova a eşuat încă o dată. Dar planurile lui Ştefan cel Mare de largă 
acţiune comună în regiunea ponto-danubiană nu vor găsi nicăieri ecou11. 

Anii 1477 – 1478 au cunoscut noi incursiuni pustiitoare în Croaţia, Slovenia şi 
Corinthia, în timp ce se desfăşura ultima fază a războiului cu Veneţia, având ca principală 
direcţie a presiunii otomane, Albania. Kruja, vechea capitală a lui Skanderbeg, avea să 
capituleze în 1478. 

În ianuarie 1479, Veneţia, după lungi eforturi, a reuşit să încheie pace cu Imperiul 
Otoman, dar cu preţul unor grave amputări din posesiunile sale de dincolo de mare12. 

La 11 august 1480, sultanul a intrat în Otranto, posesiune a regatului napolitan; un cap 
de pod otoman era astfel creat pe teritoriul Italiei. El putea servi ca bază de plecare pentru 
împlinirea visului sultanului Mahomed de a ajunge la Roma13. 

La 4 mai 1481, cuceritorul Constantinopolului murea, lăsând fiului său Baiazid al II-
lea, un imperiu în plină ascensiune. Ducând până la capăt politica pontică a părintelui său, 
Baiazid al II-lea va cuceri, trei ani mai târziu, ultimele porturi rămase libere, fortăreţele 
româneşti Chilia şi Cetatea Albă (1484). 

Către sfârşitul secolului a apărut din nou perspectiva închegării unui front mai larg 
antiotoman; acordul polono-ungar din 1496 arăta hotărârea purtării în comun a războiului 
                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 289. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 290. 
12 Ibidem. 
13 Ştefan Andreescu, Ultima fază a raporturilor dintre Moldova şi Genova, în AIIAI, XIX, 1982, p. 210. 
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împotriva Porţii, contându-se şi pe sprijinul lui Ştefan cel Mare, cum s-a menţionat de altfel în 
tratatul moldo-polon din 1499. Ştefan va intra din nou în luptă, dar Polonia se va feri să o 
facă. Ungaria, care încheiase în 1495 un armistiţiu pe trei ani cu sultanul, s-a aliat, în 1501, cu 
Veneţia şi cu papa în vederea participării la războiul care începuse, pentru Veneţia, încă din 
1499. Tratatul pe şapte ani încheiat în 1503 de regele Vladislav al II-lea cu Poarta, cuprindea 
Moldova şi Ţara Românească alături de Ungaria, ca state cu obligaţii limitate faţă de Imperiul 
Otoman14. 

În toată această etapă istorică statele europene nu au reuşit să răspundă apelurilor 
periodice la cruciadă, lansate de papalitate şi să dea o ripostă concertată agresiunii otomane. 
Ungaria şi Imperiul romano-german se suspectau reciproc de intenţii duşmănoase. Polonia la 
rândul ei, îşi orienta eforturile îndeosebi spre Baltica şi datorită uniunii cu Lituania, spre 
răsărit, unde statul rus îşi sporise considerabil teritoriile15. 

Trei figuri mari s-au conturat în această acţiune temerară şi şi-au asumat merite şi 
elogii, dar Europa “catolică” (Republica Creştină) şi cea “ortodoxă” n-au fost în stare 
renunţând la divergenţe şi controverse, într-un efort comun să combată efectiv şi să 
stăvilească avansarea impetuoasă a Islamului, care frângea brutal o evoluţie devenită organică 
în sud-estul european. 

Ştefan cel Mare, comparat şi cu Ludovic al XI-lea şi cu Ivan al III-lea, a depăşit prin 
tenacitate, temeritate şi fermitate figurile lui Ioan de Hunedoara şi Skanderbeg, aşa cum 
subliniau unanim umanişti valoroşi ca: Dlugosz, Buonarcorsi şi Miechowita. Aureola lui 
Ştefan cel Mare era şi mai dominată de nimbul romanităţii, la care se referea un secol mai 
târziu şi Jan Solikovski (1588)16. 

După 1 ianuarie 1432, în Moldova au izbucnit cunoscutele lupte pentru tron dintre fiii 
lui Alexandru cel Bun, încleştări sângeroase în care au primat setea de putere, ura şi orbirea 
politică ce au dus la ruina resurselor materiale şi umane ale ţării, mereu ameninţată cu 
cotropirea, anexarea sau împărţirea între regatele maghiar şi polon. Decăderea politică, 
militară şi economică a statului a avut urmări dezastroase în relaţiile cu celelalte state17. 

În aceste condiţii, putem susţine că Ştefan cel Mare apărea ca un personaj impus de 
necesităţi, aureolat cu o misiune mesianică. 

Cele mai timpurii menţiuni documentare despre Ştefan cel Mare le aflăm dintr-un 
document extern din 11 februarie 145018 şi din altul intern de la 13 iunie 1451 când el este 
menţionat ca asociat la domnie al tatălui său, Bogdan al II-lea, prin formula …şi credinţa 
iubitului meu fiu al domniei mele Ştefan Voievod19. 

Fiu natural şi asociat la domnie a lui Bogdan al II-lea în 1450 – 1451, născut din 
legătura cu Oltea (Maria, nume luat la călugărire, înaintea morţii), Ştefan s-a născut probabil 
între 1437 – 1439 în sudul Moldovei, prin părţile Borzeştiului. După decapitarea tatălui său la 
Reuseni, la 15 octombrie 1451 şi până la ocuparea domniei în aprilie 1457 putem doar 
presupune care a fost itinerarul lui Ştefan. S-a retras, împreună cu rudele dinspre mamă şi unii 
boieri ai lui Bogdan în Transilvania, fie în Ţara Bârsei – Braşov, fie la castelul de Hunedoara.  

La 12 aprilie1457, în marţea din Săptămâna Mare dinaintea Paştilor, cu sprijinul lui 
Vlad Tepes, Ştefan a biruit oastea lui Petru Aron la sud-est de Suceava lângă satul Doljesti 
(Dolhesti), în apropiere de vărsarea Şomuzului Mocirlos în Siret20. 

Începea aşadar, epopeea ştefaniană în care Moldova, ca stat, ca bastion al libertăţii, a 
                                                 
14 Istoria militară a poporului român, vol II, p. 291. 
15 Ibidem. 
16 Dumitru Ciurea, Ştefan cel Mare –marele european, în loc. cit., p. 177.  
17 Nicolae Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 218. 
18 DRH, D. Relaţii între Ţările Române, vol. I (1222 – 1456), Bucureşti, 1977, p. 410 – 412.  
19 DRH, A. Moldova, vol. II, Bucureşti, 1976, p. 13.   
20 Constantin Razachevici, Enciclopedia domnilor români,vol. I, secolele XIV-XVI, Editura Enciclopedică, 2001, 
p. 535-537. 
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devenit o expresie şi o noţiune cu conţinut şi sens mitic, transcendent. 
Desfăşurată precumpănitor în cadrul creat de acţiunea Ungariei, Poloniei şi Imperiului 

Otoman, politica externă a lui Ştefan cel Mare a fost un efort constant de a emancipa Moldova 
de sub tutela lor, de a-i întregii teritoriul amputat în deceniile precedente de protectorii străini 
ai pretendenţilor la domnie şi de a preîntâmpina primejdiile care pândeau ţara la orizont.  

Forţa armelor şi acţiunea diplomatică, ambele mânuite cu virtuozitate desăvârşită de 
Ştefan i-au îngăduit domnului să-şi realizeze în mare măsură ţelul şi să dea Moldovei cel mai 
înalt grad de independenţă şi cea mai mare influenţă  internaţională realizată de-a lungul 
întregii ei istorii21. 

Acţiunea îndrăzneaţă a lui Ştefan a încadrat Moldova într-una dintre cele mai mari 
încercări de îndiguire şi de refulare a Imperiului Otoman, la care au participat puteri europene 
şi extraeuropene. Încetând de a mai fi un simplu obiect al rivalităţii polono-ungare, Moldova 
devenea acum un factor activ al politicii europene22.Gândirea politică a lui Ştefan cel Mare îl 
situa printre promotorii echivalenţei Europa – Creştinătate23. De altfel, papa Pius al II-lea 
(1458 – 1464) acorda, în cadrul proiectatei cruciade antiotomane, o atenţie specială 
popoarelor direct ameninţate, aflate în prima linie a apărării Creştinătăţii, între aceştia un rol 
important revenindu-le românilor24. 

Dar faptul că Moldova a fost sub cârma lui Ştefan, aievea, pavăza creştinătăţii îl 
recunosc, nu o dată, contemporanii săi. Prin puternica-i spadă, el a oprit timp de o jumatate de 
veac avântul de cucerire al Islamului şi, Apusul Europei respira, liber să-şi închege viaţa 
politică25. 

Moldova era socotită drept „fortăreaţă” sau un „zid de apărare a Europei”. Moldova 
era numită „bastion înaintat al creştinătăţii”, „un scut puternic pentru creştinătate” 
(Sigismund I) sau „marele zid al coroanei polone, care dacă s-ar nărui, n-ar fi uşor coroanei 
polone” (Sigismund al II-lea)26.  

Rolul pe care Ştefan cel Mare îl atribuie ţării sale în faţa expansiunii otomane nu era o 
exagerare menită să impresioneze. Cerând sprijin în Apus, Ştefan urmărea formarea unei 
alianţe antiotomane în interesul creştinătăţii cu ajutorul căreia să poată lupta şi el . Nici un alt 
domnitor nu a exprimat gânduri aşa de calde şi de sincere cu privire la soarta lumii creştine 
grav ameninţată de turci şi nici un altul nu a luptat cu atâta bărbăţie şi elan, devenind cea mai 
cunoscută figură a epocii sale27. 

Prin scrisoarea adresată principilor europeni după victoria de la Vaslui, se 
demonstrează că Ştefan cel Mare avea cu adevărat o conştiinţă europeană. 

Situaţia geografică îl făcea pe Ştefan să fie luptător pentru credinţă, dar ea îi dădea 
putinţa şi să înţeleagă mai bine decât alţii că între creştini este, trebuie să fie, o comunitate în 
lupta împotriva păgânilor: “Ţara noastră e poarta creştinătăţii, pe care Dumnezeu a ferit-o 
până acum. Dar dacă această poartă a creştinătăţii care e ţara noastră va fi pierdută, 
Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva, atunci toată creştinătatea va fi în mare primejdie”28. 

Încrederea şi speranţele pe care şi le-a pus Ştefan în principii Europei, în unitatea 

                                                 
21 Şerban Papacostea, Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457 – 1504), Grup Editorial Corint, Bucureşti, 2003, 
p. 31. 
22 Ibidem, p. 32. 
23 Ştefan Ştefănescu, Conştiinţa europeană în gândirea lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare la cinci secole de 
la moartea sa, Academia Română, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, volum editat de Petronel Zahariuc şi 
Silviu Văcaru, Editura Alfa, 2003, p. 289. 
24 Ibidem. 
25 Alexandru Husar, Poarta creştinătăţii, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, p. 310. 
26 Ion Toderaşcu, Unitatea medievală românească, Iaşi, 1989, p. 220. 
27 Vasile Demciuc,  Ştefan cel Mare – “Un vero atleta della fede christiana” în “Codrul Cosminului”, serie 
nouă, nr. 10 (20), Editura Universităţii din Suceava, p. 52.  
28 Ion Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, p. 321. 
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creştină a continentului – utopica Republica Christiana – s-au dovedit vane. Moldova şi 
domnul ei au trebuit să lupte, bazându-se până la capăt, doar pe puterile lor29. 

Importanţa europeană a rezistenţei moldovenilor împotriva expansiunii otomane a fost 
recunoscută de oamenii politici ai timpului, ca şi de istoricii moderni. S-a spus pe bună 
dreptate, că “în urma campaniilor din 1475 şi 1476 a fost salvată independenţa Moldovei şi 
odată cu aceasta, ofensiva otomană a fost oprită pe Dunăre pentru o perioadă de 62 de ani. 
Este exact răgazul care i-a trebuit Apusului ca să realizeze mijloacele necesare pentru a rezista 
presiunii otomane”30. 

Importanţa strategică a statului Moldova avea să fie sesizată şi de către principalul 
vrăjmaş al lui Ştefan cel Mare, şi anume Imperiul Otoman. Astfel, ‘n 1502, Baiazid al II-lea, îi 
comunica lui Mengli Ghirai, hanul tătarilor din Crimeea: “dacă tu vei avea în mâna ta 
Moldova, atunci noi vom avea câmp deschis să reuşim în toate părţile lumii”31. 

Ultimul cruciat din timpul său, Ştefan putea spune din nou: “în aceste părţi eu am 
rămas singur”, “… din două părţi ale Moldovei stă primejdia grea a păgânilor, din alte trei 
părţi sunt creştinii, dar îmi sunt mai răi ca păgânii”32. 

Marele istoric român A. D. Xenopol spunea: “apărarea Europei rămăsese deci pe 
seama Răsăritului ei cel atacat şi care trebuie să lupte pentru existenţa şi neatârnarea sa, 
apărând totodată cu sângele său civilizaţia europeană”33. 

Că Ştefan cel Mare a lăsat o impresie profundă de simpatie şi respect în Europa acelor 
vremuri, nu există nici un dubiu. În acest sens, ne stau chezăşie mărturiile contemporanilor şi 
a posterităţii. 

Medicul lui Sigismund al Poloniei scria despre viteazul voievod al Moldovei, după 
luptele din Codrii Cosminului: “O, bărbat glorios şi victorios! … O! Om fericit, căruia soarta 
i-a hărăzit cu multă dărnicie toate darurile! …Tu eşti drept, prevăzător, isteţ, biruitor contra 
duşmanilor. Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului nostru”.  

Un alt medic, cel care a vegheat asupra sănătăţii voievodului Ştefan, foarte suferind în 
anii 1502 – 1503, Matheus Murianus, scria de la Suceava, că domnitorul “este un om foarte 
înţelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supuşii săi, pentru că este îndurător şi drept, 
veşnic treaz şi darnic”34. 

În această atmosferă de preamărire a trecut la cele veşnice, în împărăţia lui Dumnezeu 
“Soarele Moldovei”, Ştefan cel Mare şi Sfânt, la 2 iulie 1504. În cronica rusă de la Hust se 
menţionează că “a murit Ştefan Vodă, Domnul Moldovei, oştean viteaz ca un doilea 
Alexandru [cel Mare]”35. 

În secolul al XVI-lea, scriitorul francez Blaise de Vigenère, aflase în Moldova că 
voievodul Ştefan cel Mare a fost “cel mai viteaz şi mai renumit comandant de oşti din vremea 
sa, căci a înfăptuit lucruri mari împotriva turcilor, ungurilor şi chiar a polonilor”36. 

De o însemnătate deosebită pentru noi sunt mărturiile arhidiaconului catolic din 
Polonia, Maciej Starykowski, care în anii 1574 –1575 a făcut parte din solia trimisă la 
Constantinopol, trecând şi prin Moldova. El avea să fie impresionat de cântecele locului, în 
care este evocată vitejia voievodului: “Ştefan … a bătut pe turci, a bătut pe tătari, a bătut pe 
unguri”, după care menţiunea cea mai importantă, arătând că moldovenii “din cauza nespusei 
                                                 
29 Ştefan S. Gorovei, Apărător al continuităţii statale româneşti, în MI, XVI, nr. 4 (181), aprilie, 1982, p. 7. 
30 Virgil Cândea, Apărător al Porţii Creştinătăţii, în MI, XXVI, nr. 6 (303), iunie, 1992, p. 4. 
31 Alexandru Husar, Poarta creştinătăţii, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, p. 311. 
32 Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Ediţia a IV-a, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1995, p. 55. 
33 Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. II, Bucureşti, 1986, p. 278. 
34 Nestor Vornicescu, Ştefan cel Mare şi Sfânt – erou al creştinătăţii şi civilizaţiei în MI, XXVIII, nr. 7 (328), 
iulie, 1994, p. 4. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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sale vitejii, îl socotesc ca sfânt”37. 
În prima jumătate a secolului al XVII-lea, pentru cronicarul moldovean Grigore 

Ureche, figura centrală era Ştefan Voievod. Celebrul portret este fără pereche: “Fost-au acest 
Ştefan Vodă om nu mare de statu … întreg la fire, neleneşu şi lucrul său ştia a-l acoperi şi 
unde nu gândeai, acolo îl aflai … Ce după moartea lui, până astăzi îi zice sveti [sfântul] 
Ştefan Vodă nu pentru sufletu, ce este în mâna lui Dumnezeu …, ci pentru lucrurile lui cele 
vitejeşti”38. 

În această atmosferă de perpetuă venerare a măritului voievod a apărut în secolul al 
XVIII-lea acel inegalabil “panegiric”, al cărui autor rămâne pentru noi necunoscut39. 

La începutul secolului al XIX-lea, marele om de ştiinţă francez Edgar Quinet avea să 
folosească sintagma “Ştefan cel Mare, apărător al Europei”40. 

Nicolae Densuşianu spunea în 1895: “istoricul imparţial se va convinge: că poporul 
român, luptând secole întregi cu o vitejie fără seamăn în contra invaziunilor continue ale 
cumanilor, tătarilor şi musulmanilor spre centrul Europei, războaiele şi sacrificiile enorme 
de sânge şi avere ale românilor au fost totodată războaie şi sacrificii în folosul civilizaţiunii 
europene”41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Ibidem, p. 5. 
38 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţia a II-a îngrijită de P. P. Panaitescu, Bucureşti, E.S.P.L.A., 
1958, p. 64. 
39 Nestor Vornicescu, loc. cit., p. 6. 
40 Constantin Razachevici, Rolul Ţărilor Române în apărarea Europei de expansiunea otomană în secolele XIV-
XVI, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, p. 55. 
41 Ibidem. 



Vasiliu Anişor, inspector de specialitate istorie-geografie 

43 
 

 
  
 

Résumé 
 
 

Dans l’Europe de la deuxième moitié du  XVe siècle, les grandes monarchies 
occidentales, pour différentes raisons, n’ont pas uni  leurs efforts en vue de réprimer 
l’expansion ottomane. 

 À l’ouest de l’Europe, la monarchie ottomane, par conquêtes, a instauré, finalement et 
irrévocablement, sa domination dans la zone Balkans–Danube et a accaparé le trafic en Mer 
Noire.  

Pendant toute cette période historique, les États européens n’ont pas réussi à répondre 
aux appels périodiques à la croisade, lancés par la papauté, et à répliquer dans la même 
mesure contre l’agression ottomane.  

Trois grandes figures se sont remarquées dans cette action téméraire, figures qui se 
sont arrogé des mérites et des éloges. Étienne le Grand a dépassé par sa ténacité, sa témérité et 
sa fermeté les figures de Jean de Hunedoara et de Skanderbeg.  

La situation géographique a obligé Étienne le Grand à devenir un lutteur pour la 
croyance et grâce à cette croyance il a compris, mieux que les autres, qu’entre les chrétiens il 
y avait une communauté de lutte contre les païens.  

L’importance européenne de la résistance des  Moldaves  conduits par Étienne le 
Grand contre l’expansion ottomane a été reconnue par les hommes politiques de l’époque, 
mais aussi par les historiens modernes.  
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GENERAŢIA PAŞOPTISTĂ ÎNTRE IDEAL ŞI REALITATE POLITICĂ 
 

 
Eveniment de anvergură în secolul al XIX-lea, revoluţia paşoptistă, integrată valului 

revoluţionar european, susţinător al libertăţii şi egalităţii, a prefigurat şi proiectat un program 
de reforme care, în a doua jumătate a “secolului naţionalităţilor”, avea să modifice substanţial 
configuraţia societăţii româneşti. Astfel, actul Unirii Principatelor, care punea bazele unui 
embrion statal polarizator pentru toţi românii, opera reformatoare condusă de tandemul 
Alexandru Ioan Cuza – Mihail Kogălniceanu, ce a contribuit la eradicarea rămăşiţelor 
structurilor feudale ale societăţii şi la modernizarea accelerată a acesteia, instaurarea 
monarhiei ereditare străine, care asigura stabilitate internă şi prestigiu extern, concomitent cu 
instaurarea unui regim politic democratic, constituţional, care asigura afirmarea drepturilor şi 
libertăţilor democratice, proclamarea, obţinerea şi recunoaşterea internaţională a 
independenţei de stat, care transforma România din obiect în subiect al relaţiilor 
internaţionale, într-un factor politic activ nu numai în zona sud-est europeană, ci chiar pe 
eşicherul politicii continentale, într-un pion activ în constituirea alianţelor politico-militare la 
nivel european şi, în acelaşi timp, într-un susţinător al statu-quo-ului regional, au reprezentat 
concretizarea unora dintre obiectivele şi idealurile proiectate prin documentele programatice 
ale revoluţiei de la 1848. 

Procesul de modernizare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primele două 
decenii ale secolului al XX-lea, proces a cărui finalitate a fost geneza unei Românii 
interbelice de anvergură europeană, a fost proiectat, într-o măsură considerabilă, încă din 
timpul revoluţiei de la 1848-1849. Astfel, „generaţia paşoptistă”, printre ai cărei reprezentanţi 
de seamă îl putem cita şi pe Nicolae Ionescu, alături de Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Bălcescu, Ion C. Brătianu, C.A. 
Rosetti, Ion Heliade Rădulescu, a elaborat, prin obiective revoluţionare îndrăzneţe, de natură 
naţională, politică, socială, exprimate în diferite documente, un vast program de modernizare 
sub aspect naţional, politico-instituţional, socio-economic.  

Poate puţine momente din istoria noastră naţională şi-au găsit o atât de vastă şi variată 
expresie în literatura de specialitate, aşa cum şi-a găsit epoca revoluţiei şi generaţiei 
paşoptiste. Interesul a fost generat nu numai de importanţa ce o prezintă perioada în istoria 
naţională, ci, în egală măsură, şi de mulţimea şi complexitatea fenomenelor şi evenimentelor, 
de varietatea şi pluralitatea interdependenţelor, de importanţa consecinţelor. 

Abordarea problematicii s-a realizat pentru spaţiul moldo-muntean, pornind de la 
stabilirea obiectivelor naţionale, politice şi socio-economice, prin documentele programatice 
elaborate de liderii revoluţiei, către finalizarea practică a acestor obiective, în perioada 
postpaşoptistă. Au fost tratate numai acele idealuri la a căror transpunere în practică aveau să 
contribuie şi personalităţi care participaseră la proiectarea lor în timpul mişcării paşoptiste. În 
acest sens, s-au impus problema naţională, parţial rezolvată prin Unirea Principatelor 
Moldovei şi Valahiei la 1859 şi prin proclamarea, obţinerea şi recunoaşterea internaţională a 
independenţei de stat la 1877-1878, problema politică, finalizată prin instaurarea, în etape, a 
unui regim politic democratic, monarhic-constituţional, precum şi problemele socio-
economice, concretizate prin emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor, în urma reformei 
agrare din 1864, şi prin desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor.  

Este greu de crezut, cu tot volumul mare al materialelor, că, în toate problemele, 
ultimul cuvânt a fost rostit. Cercetările lărgesc mereu orizontul şi completează sau modifică 
viziunea, verificând caracterul relativ al cunoaşterii. Asupra realizărilor „generaţiei 
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paşoptiste”, mărturie elocventă a unei perioade de profunde schimbări, au meditat îndelung şi 
au scris pagini numeroşi cercetători, între care A.D. Xenopol1, Nicolae Iorga2, Constantin C. 
Giurescu3, Gheorghe Platon4, Apostol Stan5, Dan Berindei6, Cornelia Bodea7, Dumitru 
Vitcu8, Leonid Boicu9, Dumitru Ivănescu10, Anastasie Iordache11, Nichita Adăniloaie12, 
Nicolae Ciachir13, G.D. Iscru14. 

Revoluţia de la 1848 a fost un fenomen general european, care, deşi caracterizat prin 
numeroase trăsături unitare, a îmbrăcat şi forme specifice, determinate de particularităţile 
fiecărui spaţiu politico-geografic în care s-a manifestat, iar cauzele şi obiectivele generale, de 
nuanţă naţională, politică sau socială, s-au individualizat, astfel încât revoluţia română a 
urmărit, în baza unei ideologii proprii, realizarea unui program concret.15 Departe de a fi 
rezultatul unui import, al unei imitaţii, revoluţia română de la 1848 a avut cauze profunde, 
determinate de însăşi evoluţia istoriei poporului român.16 Aşadar, mişcările revoluţionare, 
manifestate sub diferite grade de intensitate, în spaţiul românesc, deşi s-au încadrat în 
procesul general european, au avut propriile obiective, determinate de realităţile şi 
dezideratele poporului român la momentul respectiv, afirmaţie argumentată de însăşi Nicolae 
Bălcescu: „Revoluţia română de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut şi 
viitor, fără altă cauză decât voinţa întâmplătoare a unei minorităţi sau mişcarea generală 

                                                 
1 A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române, Iaşi, 1880; Idem, 
Domnia lui Cuza Vodă, Iaşi, 1903. 
2 Nicolae Iorga, Însemnătatea unirii de la 1859, Bucureşti, 1935; Idem, Despre revoluţia de la 1848 în Moldova, 
Bucureşti, 1938, Idem, Istoria românilor, vol. 9.Unificatorii, Bucureşti, 1938;  Idem, Istoria românilor, vol. 
10.Întregitorii, Bucureşti, 1939.   
3 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, Bucureşti, 1970; Idem, Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, 
1973. 
4 Gheorghe Platon, Unirea Principatelor Române, Bucureşti, 1984; Idem, Istoria modernă a românilor, 
Bucureşti, 1985; Idem, Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Chişinău, 1993; Idem, De la constituirea 
naţiunii la Marea Unire, vol. I, Iaşi, 1995; Idem, De la constituirea naţiunii la Marea Unire, vol. II, Iaşi, 1998; 
Idem, De la constituirea naţiunii la Marea Unire, vol. III, Iaşi, 2000; Idem, Geneza revoluţiei române de la 
1848.Introducere în istoria modernă a românilor, Iaşi, 1999. 
5 Apostol Stan, Revoluţia paşoptistă reflectată în conştiinţa politică a României moderne (1859-1877), Bucureşti, 
1974; Idem, Grupări politice în România între Unire şi Independenţă, Bucureşti, 1979; Idem, Revoluţia română 
de la 1848. Solidaritate şi unitate naţională, Bucureşti, 1987; Idem,  Revoluţia română de la 1848, Bucureşti, 
1992; Idem, Putere politică şi democraţie în România, 1859-1918, Bucureşti, 1995; Idem, Independenţa 
României. Detaşarea de piaţa otomană şi reataşarea de Europa, Bucureşti, 1998.  
6 Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877-1878), Bucureşti, 1967; Idem, Revoluţia română de la 
1848, Bucureşti, 1974; Idem, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984; Idem, Diplomaţia românească modernă 
de la începuturi la proclamarea independenţei de stat (1821-1877), Bucureşti, 1995; Idem, Revoluţia română din 
1848-1849, Cluj-Napoca, 1997;  Idem, Epoca Unirii, Bucureşti, 2000;  Idem, Generaţia paşoptistă, Bucureşti, 
2001. 
7 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967; Idem, 1848 la români. 
O istorie în date şi mărturii, 2 vol, Bucureşti, 1982. 
8 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Bucureşti, 1979. 
9 Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române. 1856-1859, Iaşi, 1978; Idem, Din istoria 
diplomaţiei europene. Anul 1859 la români, Iaşi, 1996. 
10 Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Iaşi, 2001; Idem, De la revoluţia paşoptistă 
la întregirea naţională, Iaşi, 2004.  
11 Anastasie Iordache, Instituirea monarhiei constituţionale şi a regimului parlamentar în România. 1866-1871, 
Bucureşti, 1997; Idem, Principatele Române în epoca modernă, 2 vol., Bucureşti, 1998. 
12 Nichita Adăniloaie, Cucerirea independenţei de stat a României (1877-1878), Bucureşti, 1973; Idem, 
Independenţa naţională a României, Bucureşti, 1986. 
13 Nicolae Ciachir, 100 de ani de la Unirea Principatelor, Bucureşti, 1958; Idem, Marile Puteri şi România. 
1856-1947, Bucureşti, 1996. 
14 G.D. Iscru, Revoluţia română din 1848-1849, Bucureşti, 1982.  
15 Dan Berindei, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 26.  
16 Idem, Revoluţia română din 1848, Bucureşti, 1974, p. 8. 
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europeană. Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauza ei se pierde în 
zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trudă, suferinţă şi lucrare a poporului român 
asupra lui însuşi.”17 Astfel, cadrul internaţional şi contextul intern au conferit un ritm şi 
particularităţi specifice şi au impus sarcinile generale ale programului naţional al revoluţiei de 
la 1848: constituirea unui stat modern românesc, unitar şi independent, organizat pa baze 
democratice.18  

Deşi conjunctura internaţională, precum şi posibilităţile practice ale momentului 
existente în fiecare provincie românească, au determinat, în modalităţi diferite, limitarea 
programelor şi a acţiunilor politice, desfăşurate separat sau paralel, şi nu sincron, în interiorul 
spaţiului românesc, obiectivele revoluţionare, formulate şi exprimate direct sau voalat, au 
omogenizat şi integrat mişcările revoluţionare româneşti într-o revoluţie paşoptistă 
românească, al cărei scop final l-a constituit modernizarea societăţii româneşti, prin realizarea 
unirii şi independenţei naţionale, instaurarea unui regim politic reprezentativ, desfiinţarea 
vechilor privilegii feudale şi afirmarea drepturilor şi libertăţilor democratice. Dezvoltare 
progresivă a revoluţiei de la 1821, revoluţia de la 1848 înfăţişa un program organic, 
programul unei societăţi pentru care modernizarea reprezenta o condiţie a existenţei sale, 
raţiunea acesteia, program în cadrul căruia libertatea, în gama diversificată a formelor sale, 
naţională, politică, socială, mentală, instituţională, confesională, a reprezentat obiectivul 
fundamental.19 

Idealurile paşoptiste au fost exprimate în diferitele documente programatice proiectate 
în timpul revoluţiei. În prezenta lucrare ne vom limita la programele elaborate de către 
revoluţionarii munteni şi moldoveni, inclusiv acelea care, datorită evoluţiei particulare a 
mişcării din Moldova, aveau să fie adoptate de către moldovenii refugiaţi la Braşov sau 
Cernăuţi. 

Moldova a fost primul teritoriu românesc unde, fără o prealabilă şi temeinică 
pregătire, s-a declanşat o mişcare petiţionară, sub egida boierimii liberale.20 În condiţiile în 
care Rusia îşi manifesta categoric intenţia de a interveni în situaţia încălcării regimului 
regulamentar, revoluţionarii au fost nevoiţi să imprime mişcării un caracter de legalitate, 
astfel încât, programul „Petiţiunea-proclamaţiune a boierilor şi notabililor moldoveni”, în 
redactarea căruia, în martie 1848, rolul determinant l-a avut Vasile Alecsandri, nu a depăşit 
cadrul regulamentar decât în puţine situaţii. Programul, care exprima nevoile reale şi acute de 
reforme pe care la resimţea societatea, îşi propunea instaurarea unui regim reprezentativ mai 
larg, în cadrul căruia să poată fi adoptate măsurile necesare pentru liberalizarea şi 
modernizarea societăţii.21 Se solicitau, printre altele: garantarea libertăţii persoanei, eliberarea 
deţinuţilor politici, responsabilitate ministerială, reformă şcolară, înfiinţarea unei bănci 
naţionale, îmbunătăţirea stării ţăranilor, combaterea corupţiei, măsuri pentru încurajarea 
agriculturii şi comerţului.22 În evidentă contradicţie cu primul punct, care prevedea, cu scopul 
de a sublinia legalitatea mişcării, “Sfânta păzire a Regulamentului Organic în litera lui, fără 
nici o răstălmăcire”, se situau trei revendicări, şi anume desfiinţarea Adunări Obşteşti, aleasă 
prin abuz, şi constituirea unui nou corp legislativ, care să fie „adevărata reprezentare a 
naţiei”, desfiinţarea cenzurii şi constituirea gărzii naţionale, revendicări care depăşeau cadrul 
regulamentar.23 Sub presiunea evenimentelor, domnitorul a acceptat, la 29 martie, programul, 
                                                 
17 Nicolae Bălcescu, Opere, vol.II, Bucureşti, 1982, p. 107. 
18 Gheorghe Platon, De la constituirea naţiunii la marea unire, studii de istorie modernă, vol.I,  p. 145. 
19 Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaie, Cum s-a înfăptuit România modernă: O 
perspectivă asupra strategiei dezvoltării, Iaşi, 1993, p.72. 
20 Apostol Stan, Revoluţia română de la 1848, Bucureşti, 1992, p. 30. 
21 Gheorghe Platon, Revoluţia de la 1848 în Moldova. Noi puncte de referinţă, în “Memoriile Secţiei de ştiinţe 
istorice şi arheologice a Academiei Române”, Bucureşti, 1998, 23, p. 110.   
22 Cornelia Bodea, 1848 la români, Bucureşti, 1998, vol.I, p. 359-361. 
23 Gheorghe Platon, op.cit., p. 110 



Generaţia paşoptistă: între ideal şi realitate politică 
 

47 
 

cu excepţia celor trei puncte, refuzând să dizolve Adunarea Obştească, să desfiinţeze cenzura 
şi să accepte crearea gărzii cetăţeneşti, conştientizând că acestea ar fi determinat sfârşitul 
domniei sale autoritare şi abuzive.24 Cu tot conţinutul ponderat, în ansamblu, al cererilor, 
domnitorul Mihail Sturdza, un domnitor fără disponibilităţi pentru reforme liberale, un 
ultraconservator, nu a sancţionat documentul, mai mult, a reacţionat rapid şi dur, arestându-i 
şi exilându-i pe principalii promotori ai acţiunii.25 Deşi înăbuşită, mişcarea de la 27-29 martie 
a inaugurat în Ţările Române un proces revoluţionar ireversibil.26 

În condiţiile în care în Moldova, vecinătatea imediată a Rusiei imperiale şi inevitabila 
intervenţie militară a acesteia, sugerată de avertismentul trimis nu cu mult timp înainte de 
autorităţile ţariste,27 ca şi de prezenţa la frontieră a armatei ţariste, precum şi atitudinea fermă 
a domnitorului împotriva semnatarilor petiţiei, au împiedicat desăvârşirea procesului 
revoluţionar, abia programele ulterioare, elaborate de liberalii moldoveni refugiaţi în 
Transilvania şi Bucovina, au întrunit condiţiile esenţiale spre a fi denumite revoluţionare28, 
ele dezvoltând proiectele reformatoare prin elaborarea unor noi documente, cu caracter mult 
mai radical.  

Astfel, grupul revoluţionarilor moldoveni exilaţi în Transilvania a redactat, în mai 
1848, la Braşov, „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei”, o autentică sinteză a 
programului revoluţionar românesc de la 1848. În cele şase puncte, printre altele, se formulau 
obiective, care, aplicate, ar fi generat o autentică modernizare şi liberalizare a societăţii, 
precum: egalitatea în faţa legii, desfiinţarea iobăgiei şi împroprietărirea ţăranilor fără 
despăgubire, completa abolire a privilegiilor feudale, unirea Moldovei cu Ţara Românească 
“într-un singur stat neatârnat românesc”.29 

Aflat la Cernăuţi, în august 1848, Mihail Kogălniceanu a redactat, în 34 de puncte, 
documentul programatic „Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova”.30 Expresie superioară a 
dezideratelor programatice, documentul, care a inclus şi acele obiective care, din raţiuni 
teoretice, n-au fost cuprinse nici la Iaşi, nici la Islaz, nici la Blaj, formula principiile după 
care urma să se constituie statul român modern. Programul, pronunţându-se pentru unirea 
Moldovei cu Ţara Românească, act apreciat drept “cheia boltei fără de care s-ar prăbuşi tot 
edificiul naţional”31, afirma autonomia administrativă şi legislativă deplină a ţării, egalitatea 
drepturilor civile şi politice, Adunare Obştească alcătuită din reprezentanţi ai tuturor claselor 
sociale, responsabilitatea miniştrilor şi a funcţionarilor publici, libertatea tiparului, libertate 
individuală şi inviolabilitatea domiciliului, învăţământ egal şi gratuit, desfiinţarea rangurilor 
şi privilegiilor, libertatea cultelor religioase, secularizarea averilor mănăstirilor închinate, 
desfiinţarea dărilor feudale, împroprietărirea ţăranilor prin despăgubire, responsabilitate 
ministerială, libertatea sistemului juridic.32 Ideile cuprinse în acest important document 
programatic îşi găsesc o largă dezvoltare în cele 120 de articole ale „Proiectului de constituţie 
pentru Moldova”, redactat tot de Mihail Kogălniceanu33, în care se preconizau: administraţia 
internă independentă, vot universal prin lărgirea colegiilor electorale, inviolabilitatea 
deputaţilor, alegerea domnului pe 5 ani din toate clasele societăţii şi limitarea prerogativelor 

                                                 
24 Dan Berindei, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 42. 
25 Anastasie Iordache, Principatele Române în epoca modernă, vol. II, p. 213-215. 
26 Dan Berindei, Revoluţia română din 1848, Bucureşti, 1974, p. 31. 
27 Idem, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 41. 
28 Anastasie Iordache,  op. cit., p. 215. 
29 Cornelia Bodea, op. cit., p. 507-508. 
30 Ibidem, p.653 
31 Gheorghe Platon, De la constituirea naţiunii la marea unire. Studii de istorie modernă, vol.I, p. 224.   
32 Cornelia Bodea, op. cit., p. 653-658. 
33 Gheorghe Platon, op. cit., vol. I, p. 224. 
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sale, alegerea judecătorilor, desfiinţarea rangurilor boiereşti, dezrobirea ţiganilor, 
secularizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor cu despăgubire.34 

Fără a fi răspândite la fel de larg ca programele din Transilvania şi Ţara Românească, 
documentele programatice moldovene reliefează, în egală măsură, spiritul democratic şi 
naţional în care era concepută revoluţia generală a românilor.35 

În Ţara Românească, deşi tot atât de bine supravegheată, evenimentele au luat cu totul 
alt curs, revoluţia manifestându-se cu toată intensitatea peste trei luni, între iunie şi 
septembrie 1848, răstimp în care a fiinţat un regim revoluţionar, ce a cunoscut mai multe 
etape. Prima etapă a avut la bază adunarea din 9 iunie de la Islaz, unde s-a constituit primul 
guvern provizoriu, care a coexistat câteva zile cu domnitorul. A doua etapă a fost concretizată 
în izbânda revoluţiei în Bucureşti, la 11 iunie, când domnitorul a subscris programul 
constituţional de la Islaz şi a numit miniştri dintre fruntaşii revoluţionari. Peste numai trei zile 
a avut loc retragerea de la domnie a lui Bibescu şi s-a intrat în cea de-a treia, şi cea mai lungă 
etapă, când s-a constituit al doilea guvern provizoriu. A patra etapă a fost cea a funcţionării 
unei Locotenenţe domneşti, care a luat locul guvernului provizoriu.36 

 Sub impulsul evenimentelor de peste Milcov, încă din aprilie 1848, domnitorul 
Gheorghe Bibescu primise o petiţie anonimă prin care se solicitau următoarele reforme: 
desfiinţarea clăcii, emanciparea ţăranilor şi împroprietărirea lor, desfiinţarea rangurilor 
boiereşti, extinderea dreptului electoral la toţi proprietarii de pământ, fără deosebire de religie 
şi naţionalitate, dreptul la petiţie, reducerea numărului deputaţilor la 120, responsabilitatea 
miniştrilor şi funcţionarilor, publicarea dezbaterilor Adunării şi suprimarea cenzurii, dări 
către stat numai adoptate de Adunare, inviolabilitatea domiciliului, înfiinţarea juriului, 
inamovibilitatea judecătorească, neamestecul domnului la judecăţi, autonomia comunală, 
înscrierea în bugetul statului a veniturilor comunităţilor religioase străine, înfiinţarea unei 
gărzi naţionale şi a unei bănci naţionale. În final se denunţau domnului „lăcomia, neomenia şi 
nestatornicia” miniştrilor.37  

Ulterior, măsurile represive ale domnitorului Gheorghe Bibescu, între care arestarea 
unui număr important de fruntaşi revoluţionari, determinate şi de evenimentele din Moldova, 
n-au putut împiedica declanşarea revoluţiei, sub forma evenimentelor de la Islaz, unde, la 9 
iunie 1848, Ion Heliade Rădulescu a prezentat programul revoluţionar, „Proclamaţia de la 
Islaz”, în ale cărei 22 de puncte erau înscrise:38 autonomie legislativă şi administrativă, 
egalitatea drepturilor politice, libertatea tiparului, dreptul la instrucţie egală, desfiinţarea 
privilegiilor şi rangurilor, egalitatea în drepturi pentru toţi românii, Adunare reprezentativă a 
tuturor categoriilor sociale, domn responsabil ales pe 5 ani, responsabilitate ministerială, 
secularizarea averilor mănăstireşti, înfiinţarea unei gărzi naţionale, dezrobirea ţiganilor,39 
emanciparea clăcaşilor şi împroprietărirea lor prin despăgubire, articol considerat de Nicolae 
Bălcescu drept cel mai important, în timp ce la ultimul punct se prevedea convocarea unei 
Adunări Obşteşti extraordinare, care să transpună într-o constituţie programul revoluţiei.40 
Proclamaţia avea un evident caracter moderat, pentru a se evita anarhia şi vărsarea de sânge, 
iar revoluţionarii concepeau o bună organizare în interior, pentru a putea rezista presiunilor 
externe. S-a constituit un guvern provizoriu, care a transmis domnitorului textul proclamaţiei, 

                                                 
34 Anastasie Iordache, op. cit., p. 216.  
35 Gheorghe Platon, op. cit. vol.I, p. 224  
36 Dan Berindei, Regimul revoluţionar din Ţara Românească, în “Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice şi 
arheologie a Academiei Române”, Bucureşti, 1998, 23, p. 65.  
37 Ioan C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic. 1834-1848, Bucureşti, 1915, p. 419.  
38 Dan Berindei, Revoluţia română…, p. 46. 
39 Cornelia Bodea, op. cit., p. 537. 
40 Dan Berindei, op. cit., p. 47. 
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precum şi invitaţia de a se situa în fruntea mişcării pentru a nu degenera în anarhie şi de a 
semna constituţia.41  

În condiţiile extinderii revoluţiei la Bucureşti, domnitorul a sancţionat proclamaţia, cu 
rol de constituţie, şi a încuviinţat formarea unui nou guvern provizoriu, în care se aflau şi 
reprezentanţi ai revoluţionarilor, între care Ion Heliade Rădulescu, Radu Şapcă, Ştefan 
Golescu, Nicolae Pleşoianu, Cristian Tell.42 Dar câteva zile mai târziu, domnitorul a abdicat 
şi s-a refugiat la Braşov, privându-i astfel pe revoluţionari de legitimitatea pe care prezenţa sa 
ar fi conferit-o noului regim. Cu toate acestea, în Ţara Românească, izbânda cauzei revoluţiei 
a însemnat instaurarea primului regim revoluţionar român.43 În cele trei luni în care a 
funcţionat, guvernul revoluţionar a emis o serie de decrete, între care înfiinţarea steagului 
tricolor cu deviza „dreptate, frăţie”, desfiinţarea rangurilor civile, înfiinţarea gărzii naţionale, 
abolirea pedepsei cu moartea,44 dezrobirea ţiganilor, trimiterea în ţară a unui corp de comisari 
de propagandă, înfiinţarea comisiilor referitoare la organizarea statului (elaborarea 
constituţiei, organizarea judecătorească, organizarea puterii armate, comisiile administrativă, 
financiară, pentru şcoli, lucrări publice, agricultură, industrie şi comerţ)45, desfiinţarea 
cenzurii, eliberarea deţinuţilor politici, utilizarea în actele publice a unor formule moderne şi 
neumilitoare.46  

Regimul revoluţionar nu a putut transpune în practică decât parţial stipulaţiile 
programului de la Islaz, lucru pe deplin firesc, având în vedere situaţia obiectivă care a fiinţat. 
Astfel, multe dintre obiectivele guvernului, între care un loc prioritar l-a deţinut încercarea de 
rezolvare a problemei agrare, prin constituirea Comisiei Proprietăţii ce nu a identificat însă o 
soluţie de compromis, necesară în condiţiile respective, nu şi-au mai găsit expresie, datorită 
intervenţiei militare otomane, insistent solicitată de puterea protectoare, intervenţie care s-a 
soldat cu restabilirea regimului politic regulamentar.47 

Expresie a stadiului de dezvoltare generală şi a voinţei întregului popor român de a 
cuceri libertatea socială şi naţională, revoluţia de la 184848 a reliefat problemele 
fundamentale impuse societăţii româneşti de spiritul veacului, în sensul modernizării: 
problema naţională, a unităţii şi independenţei, problema politică, a organizării statului pe 
baze constituţionale, problema agrară, a eliberării şi împroprietăririi ţăranilor.  Revoluţia 
paşoptistă a reprezentat momentul în care “chestiunea românească” şi-a desăvârşit 
recunoaşterea tacită, de către diplomaţia europeană, momentul care a pregătit recunoaşterea 
formală şi oficială a acesteia în 1853-1856. 49  

Studierea fenomenului paşoptist românesc reliefează locul special pe care l-a ocupat 
„problema naţională” în cadrul revoluţiei, anul 1848 marcând triumful ideii de naţiune. 
Fruntaşii revoluţiei au judecat evenimentele şi perspectivele ca români, şi nu ca moldoveni, 
munteni sau transilvăneni, obiectivele fiind similare sau foarte apropiate.50 Ţelul suprem al 
revoluţionarilor români la 1848 a fost constituirea statului român modern, unitar şi 
independent,51 astfel încât revoluţia “a ridicat problema unităţii politice româneşti la rangul 
de axiomă”.52 Deşi despărţiţi politic, aflaţi sub diferite stăpâniri (otomană, rusă, austriacă, 

                                                 
41 Anastasie Iordache, op. cit., p. 223.   
42 Dan Berindei, 1848 în...,  p. 48. 
43 Ibidem, p. 53. 
44 Cornelia Bodea, op. cit., p. 551-554. 
45 Anastasie Iordache, op. cit., p. 226.  
46 Dan Berindei, Regimul revoluţionar…, p. 66.  
47 Ibidem, p. 67. 
48 Gheorghe Platon, Unirea Principatelor Române, Bucureşti, 1984, p. 24. 
49 Leonid Boicu, Geneza chestiunii române ca problemă internaţională, Iaşi, 1975, p. 120. 
50 Dan Berindei, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 29 
51 Ibidem, p. 23. 
52 Gheorghe Platon, Românii în veacul construcţiei naţionale, Bucureşti, 2005, p.7. 
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maghiară), sufletul şi conştiinţa românilor au rămas mereu în aceeaşi comuniune spirituală, 
iar dorinţa supremă de a fi împreună, stăruinţa cu care s-a dorit acest fapt, s-au arătat a fi, la 
un moment dat, un val capabil să dărâme zidul tuturor conjuncturilor nefavorabile, zid care 
nu a fost nici scund, nici subţire, nici de lut. Iar valul acesta, constituit din dorinţa românilor 
din toate provinciile de a fi împreună, a concentrat în el atâta forţă şi voinţă încât a reuşit să 
spargă acel zid nefavorabil, indiferent de dimensiunile lui. 

Unitatea şi libertatea naţională care au reprezentat deziderate fundamentale ale 
poporului român secole de-a rândul, s-au afirmat cu o vigoare deosebită în epoca modernă, 
odată cu formarea naţiunii române. Ideile şi tendinţele de unitate naţională, întemeiate pe 
comunitatea de origine, neam şi limbă, pe continuitatea în spaţiul vechii Dacii, pe legăturile 
permanente între cele trei ţări române, au devenit “crezul politic”53 al patrioţilor români. 
Astfel, poporul român, divizat statal şi oprimat de veacuri, şi-a afirmat răspicat legitimitatea 
dreptului şi a voinţei de a trăi liber, în deplin acord cu spiritul modern al noului ev. Realizarea 
programului de eliberare naţională, afirmarea suveranităţii, înfăptuirea unităţii, dobândirea 
independenţei, urmau să fie rezultatul direct al luptei poporului român: „…în zadar veţi 
îngenunchia şi vă veţi ruga pe la porţile împăraţilor, pe la uşile miniştrilor lor, ei nu vă vor da 
nimic, căci nici vor, nici pot…”, spunea Nicolae Bălcescu.54 

Revoluţia este martora unor evenimente şi desfăşurări de mare anvergură, ea aducând 
în atenţia opiniei publice ideea necesităţii şi acuităţii unităţii politice a naţiunii române. 
Societatea românească din timpul revoluţiei a fost direct confruntată cu obiectivul statului 
naţional, a modului de alcătuire a acestuia, a spaţiului în care urma să i se traseze frontierele. 
Inspirându-se din ideile democratice ale epocii, cu precădere din principiile proclamate şi 
parţial aplicate de revoluţia franceză cu privire la conceptul de stat-naţiune, care afirma 
dreptul legitim al fiecărei etnii de a se organiza politic în limitele aceleiaşi frontiere, 
indiferent de diviziunile şi legăturile politice anterioare, românii au exprimat o puternică 
voinţă de uniate naţională.55   

Revoluţia de la 1848, când românii au intrat în „calendarul lumii”56 , a impus şi 
solicitări naţionale, formulate în diferitele documente programatice. În funcţie de realităţile 
specifice momentului, spaţiului şi caracterului documentului programatic elaborat, se distinge 
un program naţional minimal, de respectare şi consolidare a autonomiei, şi un program 
naţional maximal, de creare a unui stat naţional independent.  

Programul naţional minimal a fost generat de o anumită prudenţă în formularea 
obiectivului naţional, determinată de un complex de factori, între care situaţia internă şi 
împrejurările externe.  

Astfel, în Moldova, în condiţiile în care „Petiţiunea-proclamaţiune a boierilor şi 
notabililor moldoveni” a avut caracterul unui act moderat şi nu a depăşit cadrul regulamentar 
decât în puţine situaţii, problema naţională nu şi-a găsit locul în mod explicit. Cu toate 
acestea, unele dintre revendicări, la adăpostul formulărilor legale, “loveau în autoritatea 
Turciei şi în protectoratul Rusiei”57, denotând o tendinţă de consolidare a autonomiei.  

Programul revoluţiei muntene, Proclamaţia de la Islaz, deşi mult mai radical decât cel 
al mişcării moldovene sub aspectele organizării politico-administrative şi reformelor sociale, 
în problema naţională proclama doar „deplina neatârnare administrativă şi legislativă”58, 

                                                 
53 N. Adăniloaie, Ideea unităţii naţionale în revoluţia română de la 1848, în “Studii şi articole de istorie”,  1973, 
nr. 22, p.13.  
54 apud Dan Berindei, op. cit., p. 37 
55 Apostol Stan, Revoluţia română…, p. 434. 
56 apud Gh. Platon, Europa şi revoluţia română de la 1848, în “Memoriile Secţiei de Ştiinţe istorice şi 
arheologice ale Academiei Române”, Bucureşti, 1998, p.51. 
57 D. Berindei, Revoluţia română din 1848-1849, în “Istoria românilor”, vol. VII, tom I, Bucureşti, 2003, p.254  
58 Ibidem, p.279. 
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limitându-se deci la respectarea autonomiei, prin respingerea oricărui amestec al vreunei 
puteri străine. 

Aşadar, în programele oficiale, problema naţională nu a putut fi inclusă decât într-o 
formă compatibilă cu situaţia internaţională în cadrul căreia se desfăşura revoluţia română şi 
în concordanţă cu posibilităţile de realizare ale momentului. În schimb, în alte documente 
programatice sau manifestări, unirea figurează ca o revendicare cu caracter fundamental,59 iar 
evoluţiile ulterioare au demonstrat că obiectivele naţionale esenţiale erau dezideratele 
programului maximal, chiar dacă acestea, din motive strategice, nu au fost formulate direct în 
documentele programatice oficiale muntene şi moldovene.  

Programul naţional maximal, care decurge din evoluţiile politice anterioare şi 
posterioare momentului 1848, a fost fixat, în diferite circumstanţe, de revoluţionarii 
moldoveni. Deşi în Moldova, vecinătatea imediată a Rusiei imperiale şi inevitabila 
intervenţie militară au împiedicat desăvârşirea procesului revoluţionar, revoluţionarii 
moldoveni refugiaţi, scăpaţi de represiunea lui Mihail Sturdza, au fost principalii elaboratori 
de programe al căror caracter naţional atinge latura sa maximală. Astfel, opţiunile naţionale 
fundamentale, unitatea şi independenţa, au fost înscrise ca obiective cardinale în „Prinţipiile 
noastre pentru reformarea patriei” şi în „Dorinţele partidei naţionale în Moldova” documente 
elaborate la Braşov şi, respectiv, Cernăuţi. În primul document menţionat, ultimul din cele 
şase puncte prevedea „unirea Moldovei şi a Valahiei într-un singur stat neatârnat 
românesc”60, iar în cel de-al doilea, redactat de Mihail Kogălniceanu, acesta considera unirea 
Moldovei cu Ţara Românească drept „cheia bolţii fără care s-ar prăbuşi întreg edificiul 
naţional”61. 

Deşi s-a desfăşurat în condiţii internaţionale neprielnice şi a fost înfrântă de 
intervenţia armatelor străine, revoluţia paşoptistă, prin afirmarea atât de puternică a 
conştiinţei şi a nevoii de unitate, a reprezentat un pas decisiv pe calea unirii în cugete şi 
simţiri, premisă esenţială a unităţii politice.62 

Înăbuşirea revoluţiei n-a însemnat însă şi înlăturarea ideologiei şi a programului 
paşoptist. Nicolae Bălcescu arăta, în 1850, că, într-o viitoare revoluţie, românii trebuiau să 
dobândească „libertatea de sub domnirea străină”, „libertatea naţională”. Pentru el, realizarea 
unităţii statale şi cucerirea independenţei însemna ca naţiunea română să reintre „în posesia 
deplină a drepturilor sale naturale”.63 

Înfrângerea revoluţiei şi stabilirea unui regim contrarevoluţionar prin Convenţia de la 
Balta Liman, în fapt restabilirea regimului regulamentar,64 au frânat, dar n-au stopat, 
mişcarea pentru unire, manifestată însă în limite restrânse, generate de imposibilitatea 
susţinătorilor cauzei naţionale de a acţiona nestingherit, datorită constrângerilor impuse de 
domniile interne, mai ales în Ţara Românească de către Barbu Ştirbei, precum şi de diferitele 
ocupaţii străine (ocupaţia ruso-turcă din 1849-1851, ocupaţia rusă din 1853-1854, ocupaţia 
austro-turcă din 1854-1856).65 Mult mai activă şi mai utilă în reluarea “problemei naţionale” 
a fost însă activitatea revoluţionarilor exilaţi, care, prin numeroase şi variate acţiuni, au 
transformat chestiunea românească într-o problemă abordată, sub diferite aspecte, de către 
diplomaţiile europene. Emigraţia revoluţionară a devenit purtătoarea legitimă a aspiraţiilor 
naţionale desfăşurând o neobosită activitate diplomatică.66 În 1850, pe când se afla în exil, 
                                                 
59 Gheorghe Platon, Unirea…, p. 24. 
60 Cornelia Bodea, 1848 la români, vol.I, p.507-508.  
61  apud Gheorghe Platon, Românii în veacul…, p.265.  
62  Idem,  Unirea…, p. 26.  
63 apud Dan Berindei, Cucerirea independenţei (1877-1878), Bucureşti, 1977, p. 20.   
64 Anastasie Iordache,  op. cit., p. 230. 
65 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria românilor, 
Bucureşti, 1998, p. 374-375. 
66 Gheorghe Platon, op. cit., p. 29. 
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Nicolae Bălcescu scria: „Unirea Moldovei cu Muntenia e un lucru câştigat pentru toată 
lumea… Deci România noastră va exista… Ţintirea noastră este de a întemeia Regatul 
Daciei”. În alt context, acelaşi revoluţionar mărturisea: „Revoluţia viitoare … nu se va 
mărgini a cere libertatea din afară, libertatea de supt dominaţie străină, ci va cere unitatea şi 
libertatea naţională. Deviza ei va fi: „Dreptate, frăţie, unitate”. Ea va fi o revoluţie naţională”. 
67 Această intensă activitate, coroborată cu izbucnirea şi desfăşurarea Războiului Crimeei 
între 1853 şi 1856, care a reactualizat „chestiunea orientală” şi a oficializat „chestiunea 
românească”,68 va fi completată de organizarea şi impulsionarea mişcării unioniste şi pe plan 
intern, finalizându-se, în 1859, cu realizarea Unirii Principatelor.69  

Act complex, vis secular al tuturor românilor, „Unirea cea Mică” a fost opera dorinţei 
unui întreg popor de a locui în graniţele aceleiaşi entităţi statale. Perioada anilor realizării 
unirii este una plină de evoluţii complexe, pornind de la Războiul Crimeei, evenimentul 
internaţional care a făcut din Unirea Principatelor o problemă europeană şi a cărui finalizare, 
Congresul de la Paris din 1856, a adus pe masa diplomaţiei europene „chestiunea 
românească”. 70  

Tratatul de pace de la Paris, deşi a adoptat o serie de prevederi referitoare la 
Principatele dunărene, n-a putut soluţiona problema reorganizării Principatelor şi implicit 
aceea a unirii sau separaţiei lor politico-administrative. Din conjugarea diversităţii de interese 
politice europene cu acţiunile energice ale patrioţilor români, a rezultat o decizie de 
circumstanţă a forului diplomatic de la Paris, care asigura doar premisele unor viitoare 
dezbateri consacrate problemelor prioritare româneşti.71 Astfel, Tratatul prevedea menţinerea 
suzeranităţii otomane, desfiinţarea protectoratului ţarist, excluderea oricărei protecţii 
exclusive, instaurarea garanţiei colective a marilor puteri, convocarea, în fiecare din cele 
două Principate, a câte unei  adunări ad-hoc reprezentative şi numirea unei comisii speciale 
de informare a puterilor garante, comisie care, pe baza unui raport alcătuit din propriile 
constatări, coroborate cu deciziile adunărilor, urma să supună concluziile unei viitoare 
Conferinţe a reprezentanţilor puterilor garante, în vederea elaborării unui statut fundamental 
pentru organizarea Principatelor dunărene.72 Deşi hotărârea referitoare la consultarea 
dorinţelor Principatelor justifică aserţiunea potrivit căreia Tratatul de la Paris a facilitat lupta 
pentru unire, totuşi chestiunea românească nu a fost  soluţionată la Paris, ci în Principate, în 
urma unor acţiuni desfăşurate de români cu hotărâre, abilitate şi curaj.73 Deşi n-a acordat 
independenţa Principatelor, Tratatul de la Paris a afirmat dreptul lor la o deplină autonomie, 
la o administraţie independentă şi naţională, ferindu-le, totodată de o protecţie exclusivă şi 
împiedicând, în mod practic, imixtiunile unilaterale ale puterilor străine.7475 

Rezoluţiile celor două Adunări ad-hoc, adoptate în octombrie 1857, exprimau, 
ambele, în unanimitate, aceleaşi doleanţe: Unirea într-un stat cu numele de România,  
autonomia şi neutralitatea statului, inviolabilitatea teritorială, principe străin dintr-o dinastie 
ereditară, guvern şi Adunare reprezentative.76 

În 1858, la Paris, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei care, conform Tratatului din 
1856, trebuia să analizeze atât dorinţele Principatelor Române, exprimate în cadrul 
Adunărilor ad-hoc, cât şi propunerile comisiei europene special constituite pentru a analiza 
                                                 
67 Nicolae Bălcesu, Opere, vol. IV, Bucureşti, 1990, p. 278. 
68 Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române. 1856-1859, Iaşi, 1978, p. 126. 
69 Gheorghe Platon, op. cit., p.32-33. 
70 Dan Berindei, op. cit., p. 20.  
71 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Bucureşti, 1979, p. 29. 
72 Leonid Boicu, op.cit., p. 171. 
73  Dumitru Vitcu, op. cit. , p. 29. 
74 Dan Berindei, op. cit., p. 21.  
 
76 Gheorghe Platon, op. cit., p. 45-46. 
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„problema românească”, iar în final să decidă asupra „chestiunii româneşti”.77 Convenţia de 
la Paris cuprinzând statutul internaţional şi principiile de organizare internă, elaborată, în 
conformitate mai mult cu interesele politice ale statelor reprezentate, decât cu năzuinţele 
majore ale celor consultaţi, adoptată de către Conferinţa puterilor garante de la Paris, 
reprezenta o soluţie hibridă, care oferea românilor o „unire trunchiată”, cu instituţii 
separate.78 Documentul elaborat la Paris, deşi avea pretenţia de a fi definitivat organizarea 
politică şi administrativă a Principatelor, fiind, în accepţia creatorilor săi, legea fundamentală 
a ţării,79 suferea de un defect fundamental – nu stabilea nici unirea, nici separaţia 
Principatelor.80 Convenţia nu a dat curs aspiraţiilor legitime ale românilor decât în parte, ea 
demonstrând încă o dată, că unirea şi libertatea nu pot fi obţinute prin bunăvoinţa puterilor, 
care fac din soarta popoarelor mici obiect al compensaţiilor politice.81   

Era limpede că problema Unirii Principatelor nu putea fi rezolvată pe calea 
concesiilor, prin tratative cu marile puteri. S-a impus tot mai mult ideea, că acest important 
act naţional poate şi trebuie realizat numai printr-o acţiune energică a forţelor interne, care să 
pună diplomaţia europeană în faţa unui fapt împlinit.82 “Dubla alegere” a colonelului 
Alexandru Ioan Cuza, în urma voturilor exprimate de către Adunările elective din cele două 
Principate, în ianuarie 1859, în condiţiile în care Convenţia nu interzicea explicit alegerea ca 
domn a aceleiaşi persoane în ambele Principate, punea Europa în faţa „faptului împlinit”83 şi 
reprezenta un act cu profunde semnificaţii, în realizarea căruia rolul celor care la 1848 
reprezentaseră avangarda mişcării de regenerare naţională a fost unul major.  

Actul Unirii a fost desăvârşit de către noul domnitor, care a transformat, gradual, între 
1859 şi 1862, „unirea nominală” într-o „unire reală”, „unirea parţială” într-o „unire deplină”, 
prin aceeaşi politică a „faptului împlinit”: a obţinut, mai întâi, în 1859, la capătul a intense 
tratative şi negocieri diplomatice, recunoaşterea, de către puterile garante, a “dublei alegeri”, 
a iniţiat, apoi, între 1859 şi 1861, o serie de acţiuni interne, pe plan legislativ şi administrativ, 
în vederea unificării depline, a obţinut, în sfârşit, acordul „unirii depline”, în cadrul 
Conferinţei puterilor garante de la Constantinopol, în decembrie 1861, şi a definitivat “unirea 
deplină”, în ianuarie 1862, prin unificarea Parlamentelor şi guvernelor, şi adoptarea numelui 
de România.84 

Unirea celor două Principate reprezintă unul dintre momentele fundamentale din 
istoria naţională. Încununare a unei lupte îndelungate, pas decisiv în procesul de formare a 
statului naţional unitar, ea a creat un cadru corespunzător pentru afirmarea naţiunii, pentru 
dezvoltarea modernă, pe plan politic, economic, social, cultural, a reprezentat o nouă treaptă 
spre independenţă.85 

Unirea, semnul distinctiv al maturităţii naţiunii române, reprezentând primul pas spre 
constituirea statului român unitar, a creat cadrul prielnic pentru dezvoltarea ţării pe calea 
progresului, a îngăduit aplicarea practică a programului revoluţiei de la 1848, de constituire a 
României moderne, sarcină care a revenit lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii, cel 
care are meritul de a fi pus bazele solide ale acesteia. Prin reformele adoptate în timpul 
domniei sale au fost pregătite şi dezvoltate temeinic premisele independenţei.86  
                                                 
77 Dumitru Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă la întregirea naţională, Iaşi, 2004, p. 63. 
78 Gheorghe Platon, op. cit., p. 50.  
79 Dumitru Ivănescu, op. cit., p. 65. 
80 T.W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale, 1856-1866, Bucureşti, 1940, p. 
200. 
81 Gheorghe Platon, op. cit., p. 50.  
82 Ibidem, p. 51-51. 
83 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 2002, p. 218-219. 
84 Dumitru Ivănescu, op. cit., p. 67-82. 
85 Gheorghe Platon, op. cit., p. 66. 
86 Ibidem, p. 76. 
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Aşadar, Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti, iniţiată în 1859 şi definitivată în 1862, 
a reprezentat piatra de temelie a obţinerii independenţei noului stat şi a realizării României 
Mari, prin cuprinderea tuturor teritoriilor locuite de români în graniţele unui singur stat 
românesc. „Generaţia paşoptistă”, prin ai săi reprezentanţi, mai ales, Ion C. Brătianu, în 
calitate de prim-ministru, şi Mihail Kogălniceanu, în calitate de ministru de externe, a 
îndeplinit şi dezideratul independenţei, lăsând posterităţii definitivarea programului paşoptist 
naţional maximal, prin Marea Unire de la 1918.  

Între Unirea Principatelor din 1859 şi Independenţa României din 1877-1878 există o 
legătură directă, o succesiune logică. Odată cu constituirea statului român, în prima sa etapă, 
dobândirea independenţei de stat nu mai era decât o problemă de timp.87 Dobândirea 
neatârnării, prin proclamarea, obţinerea pe câmpul de luptă şi recunoaşterea internaţională a 
independenţei de stat, a fost o consecinţă logică a dezvoltării societăţii româneşti şi o 
încununare firească a unui proces istoric. Deşi România, încă de la instaurarea principelui 
străin, deţinea deja valenţele unui stat independent, acest statut trebuia oficializat pe plan 
internaţional, prin ruperea legăturilor de suzeranitate faţă de Imperiul Otoman, iar 
confirmarea lui depindea  şi de o conjunctură europeană favorabilă.  

Deşi factorii de răspundere şi decizie nu adoptaseră o strategie unitară, preconizând 
diverse momente de declanşare, mijloace de realizare sau căi ce trebuiau parcurse, 
emanciparea deplină a reprezentat principalul obiectiv al practicii guvernamentale şi al 
politicii externe în deceniul premergător războiului de independenţă.88   

Momentul favorabil s-a ivit în timpul „crizei orientale” din 1875-1878, determinată de 
ridicarea la lupta pentru eliberare naţională a popoarelor din Balcani, şi accentuată de 
interesele divergente în zonă a marilor puteri europene, prilej pentru lichidarea „legăturii 
seculare” cu Poarta.89 Decizia României de a folosi această ocazie pentru a dobândi 
independenţa, a determinat, încă din 1876, autorităţile române  să declanşeze o serie de 
acţiuni diplomatice, care însă nu au atras sprijinul internaţional dorit,90 la acţiunea 
ministerului de externe, din ianuarie 1876, prin care se sonda opinia puterilor garante asupra 
proclamării independenţei şi asigurării neutralităţii, acestea nepromiţând sprijinul politic 
solicitat, reacţionând, uneori, chiar ostil.91  

Însă, pe măsură ce relaţiile dintre Rusia şi Imperiul Otoman se deteriorau, pornind de 
la interesul naţional, guvernul român considera că era imperios necesar să se ajungă la o 
înţelegere cu „protectorul” slavilor ortodocşi din Balcani. După o serie de negocieri iniţiate 
încă din 1876, între care un rol decisiv l-a avut întrunirea de la Livadia, în Crimeea, în 
septembrie-octombrie,92 în condiţiile agravării atmosferei internaţionale şi a eşuării tentativei 
marilor puteri de a rezolva criza pe cale diplomatică, şi când intervenţia militară a Rusiei 
devenise iminentă, în aprilie 1877 s-a încheiat “Convenţia româno-rusă”, care reglementa 
relaţiile dintre cele două state. Astfel, în schimbul trecerii trupelor sale pe teritoriul României, 
în drumul lor către teatrul de operaţiuni militare din Balcani, Rusia garanta să respecte 
drepturile politice, legile şi integritatea teritorială a statului român.93  

Izbucnirea războiului în Balcani a determinat o efervescenţă deosebită, nu numai în 
interiorul clasei politice româneşti, ci şi în rândul opiniei publice. Astfel, proclamarea 
independenţei, la 9 mai 1877, de către ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu, care afirma 

                                                 
87 Dan Berindei, op. cit., p. 23. 
88 Gheorghe Platon, op. cit., p. 77.  
89 Gheorghe Iacob, Sub semnul politicii faptului împlinit. De la Unirea Principatelor la proclamarea regatului, 
în “Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişi”, vol. editat de Dumitru Ivănescu, Iaşi, 2005, p. 129.  
90 Dan Berindei, op. cit., p. 46-48. 
91 Gheorghe Iacob, op. cit., p. 129. 
92 Ibidem, p. 130. 
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în Cameră: „Aşadar, domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara…că 
noi suntem o naţiune liberă şi independentă…”, şi adoptarea moţiunilor care confirmau 
proclamarea independenţei de către Senat şi Camera Deputaţilor au reprezentat acte fireşti.94  

Ulterior, participarea la război, a cărei pondere în înfrângerea armatei otomane a fost 
incontestabilă, prin rolul armatei române la asaltul, apoi la asedierea şi capitularea Plevnei, 
precum şi la ocuparea Vidinului, a consfinţit pe câmpul de luptă, prin jertfa de sânge a 
soldaţilor români, dreptul la independenţa statului.95  

Tratatele de pace care au urmat, în 1878, la San Stefano, apoi la Berlin, desfăşurate 
fără participarea unei delegaţii româneşti, sub pretextul că România încă nu era stat 
independent,96 au conferit românilor şi motive de satisfacţie, prin recunoaşterea 
independenţei de stat, e drept, condiţionată, dar şi de frustrare, prin impunerea retrocedării 
judeţelor din sudul Basarabiei către Rusia, în schimbul acordării Dobrogei şi Deltei Dunării.97 
În ciuda anumitor îngrădiri, condiţionări sau rapturi teritoriale, pentru România, rezultatul cel 
mai important, a fost recunoaşterea independenţei. Dobândirea independenţei de către statul 
român, etapă decisivă în procesul de afirmare europeană, a contribuit substanţial la pregătirea 
desăvârşirii unificării statale a întregii naţiuni române.  

Dacă pe plan intern independenţa crea condiţiile consolidării regimului politico-
instituţional constituţional, monarhic şi parlamentar, precum şi ale progresului economic şi 
social, iar unificarea Dobrogei dădea o nouă perspectivă imboldului naţional, pe plan extern 
România devenea subiect cu drepturi depline în relaţiile internaţionale, putând încheia alianţe 
politico-militare sau stabili relaţii economice conform necesităţilor şi intereselor proprii, prin 
promovarea unei politici corespunzătoare intereselor sale.98 Independenţa a deschis astfel căi 
largi pentru dezvoltarea României pe calea modernă a progresului, a accelerat considerabil 
ritmul prefacerilor structurii societăţii. Participând, cu drepturi depline, la viaţa politică a 
Europei, statul român a putut desfăşura o politică în acord cu interesele sale naţionale.99 

Cucerirea independenţei de stat, obiectiv voalat sau direct formulat în documentele 
programatice elaborate la 1848, materializată după trei decenii, a însemnat o schimbare 
fundamentală pentru poziţia statului român în concertul statelor europene. Înlăturarea 
suzeranităţii otomane şi a regimului de garanţie colectivă, impus de marile puteri, a îngăduit 
realizarea unui salt calitativ, care aducea după sine o schimbare de esenţă în ceea ce priveşte 
poziţia statului român, prin trecerea de la statutul de autonomie la condiţia superioară a 
independenţei, factor decisiv în stimularea energiilor şi dezvoltarea ţării. Procesul de 
integrare a României în Europa vremii s-a intensificat, cuprinzând noi laturi şi aspecte ale 
vieţii social-economice şi culturale.100 

Completând actul istoric al Unirii din 1859, transformarea statului naţional modern 
dintr-un stat autonom într-un stat neatârnat, independent, a creat premisele desăvârşirii 
statului naţional unitar român. 

Astfel, în trei decenii de la revoluţia de la 1848, “generaţia paşoptistă”, care raliase 
programului naţional şi politicienii tineri, a transpus în realitate o parte importantă a acestui 
program – Unirea cea Mică şi Independenţa – transformând idealul paşoptist în realitate 
politică. 

În plan politic, generaţia paşoptistă, constatând şi afirmând ineficienţa rigidului, 
conservatorului şi autarhicului regim regulamentar, impus de puterile protectoare şi suzerană 

                                                 
94 Gheorghe Iacob, op. cit., p. 130. 
95 Petre P. Panaitescu, Istoria românilor, Bucureşti, 1990, p. 304-306.  
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97 Dan Berindei, op. cit., p. 117-120. 
98 Vasile Pascu, op. cit., p. 126. 
99 Gheorghe Platon, op. cit., p. 79. 
100 Gheorghe Iacob, op. cit., p. 131-132. 
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la începutul deceniului al patrulea, şi-a propus o reformă radicală, prin instaurarea unui regim 
reprezentativ, care să fie legitimat prin voinţa poporului, care să afirme şi să garanteze 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale (naturale) ale cetăţenilor, care să 
desfiinţeze privilegiile feudale. Dezideratul libertăţii politice, înscris sub diverse şi variate 
formule în programele revoluţionare, avea să rămână un obiectiv major în perioada 
postpaşoptistă, iar evoluţia istorică ulterioară a confirmat necesitatea şi viabilitatea tipului de 
regim politic preconizat şi prognozat. Regimul politic proiectat de paşoptişti, în care să fie 
reprezentate năzuinţele întregii naţiuni, a reprezentat una din cerinţele constant formulate în 
documentele programatice revoluţionare.  

Instituirea unui regim politic modern a constituit un obiectiv central al ideologiei 
revoluţiei române şi al programului de acţiune rezultat din ea. Abolirea  feudalismului trebuia 
completată cu constituirea “statului cel nou”. Astfel, responsabilitatea miniştrilor şi a 
funcţionarilor, organizarea justiţiei, stăvilirea abuzurilor şi corupţiei, instituirea unei Curţi de 
Conturi menită a controla cheltuielile statului, desfiinţarea pedepsei cu bătaia şi a celei cu 
moartea se aflau printre obiectivele revoluţionarilor.101 Referitor la forma de guvernare, de 
organizare politică, revoluţionarii, în preocuparea lor pentru organizarea unui stat modern, au 
oscilat între monarhia constituţională şi republică. „Cea mai mare dobitocie ar fi ca românii, 
după ce îşi vor câştiga cu sângele libertatea lor, să meargă de bunăvoie să se dea pe veşnicie 
sau pe viaţă unui  domn, crai sau împărat, care să-i joace, să-i chinuiască şi să-i despoaie după 
cum îi o va fi voia” spunea Nicolae Bălcescu, iar C.A. Rosetti, la câţiva ani după revoluţie, 
făcea următoarea declaraţie: „Voim o republică română şi o s-o dobândim îndată ce ne vom 
uni cu noi înşine.” Pentru aceşti revoluţionari, noul stat, indiferent de forma de guvernare, 
monarhie constituţională sau republică, trebuia să fie dotat cu o legislaţie modernă, la nivelul 
cerinţelor dezvoltării societăţii şi având în vedere experienţa statelor mai înaintate, fără însă 
ca, legislaţia, mai ales constituţia, să fie rezultatul unui import, unei imitaţii din afară, ci al 
cerinţelor concrete ale ţării.102  

Astfel, prin “Petiţiunea-proclamaţiune” prezentată la Iaşi, revoluţionarii moldoveni 
solicitau instaurarea unui regim politic moderat-liberal, în care prerogativele domnitorului 
erau limitate prin trecerea la un regim reprezentativ mai larg103, în cadrul căruia s-ar fi 
realizat o redistribuire a gestionării atribuţiilor publice şi juridice către instituţiile 
reprezentative. Cea mai sugestivă prevedere a petiţiei în acest sens, şi care a generat, într-o 
măsură determinantă, reacţia energică a domnitorului de reprimare a mişcării, a reprezentat-o 
aceea care solicita desfiinţarea vechii Adunări obşteşti şi alegerea unui nou corp legislativ, 
care să fie “adevărata reprezentare a naţiei”. Alte solicitări formulate de protestatari, precum 
desfiinţarea cenzurii, asigurarea libertăţii persoanei, eliberarea deţinuţilor politici, 
responsabilitatea ministerială, reprezentau elementele indispensabile ale tranziţiei către un 
regim democratic. Programul răspundea moderat unei necesităţi acute de reformare, vizând să 
pregătească accesul spre instaurarea unui regim reprezentativ. Caracterul moderat, care nu 
trebuie judecat în raport cu năzuinţele liberale, a reprezentat o expresie limitată a unor 
revendicări compatibile cu regimul regulamentar.104 Reprimarea promptă de către autorităţi, 
precum şi caracterul mult mai radical al documentelor elaborate ulterior de către 
revoluţionarii moldoveni exilaţi, reliefează, în acelaşi timp, într-un mod pregnant, necesitatea 
moderaţiei, a ajustării şi îngrădirii solicitărilor într-o anumită limită, precum şi obiectivele 
reale, mult mai generoase ale paşoptiştilor moldoveni. Cea mai elocventă dovadă în acest 
sens o reprezintă condamnarea Regulamentului Organic, în “Dorinţele partidei naţionale în 
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Moldova”, documentul elaborat la Cernăuţi, de către revoluţionarul exilat Mihail 
Kogălniceanu, în totală contradicţie cu „Sfânta păzire a Regulamentului” prevăzută în 
„Petiţiunea-proclamaţiune”.  

Considerând că „ne-au tăiat toată relaţia cu trecutul fără a ne întemeia presentul”105, 
autorul programului elaborat în spaţiul moldav septentrional sublinia că Regulamentul 
Organic constrânge societatea la imobilitate. Principala sa cerinţă, „neatârnarea 
administrativă şi legislativă în toate cele dinlăuntru fără amestec a orice puteri străine”106, 
relevă interdependenţa dintre obiectivele naţional şi politic. Autorul preconiza organizarea 
unui stat pe baze constituţionale, cu o monarhie electivă şi cu un regim parlamentar.107 
Celelalte cerinţe, între care Adunarea obştească alcătuită din reprezentanţi ai tuturor stărilor, 
egalitatea drepturilor civile şi politice, libertatea individuală, garantarea individului, libertatea 
tiparului, desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor, schiţează, în linii mari, organizarea unui 
regim politic modern, în consonanţă cu necesităţile noii lumi care se prefigura.108 Anterior, 
prin legământul redactat la Braşov, „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei”, 
revoluţionarii moldoveni refugiaţi în Transilvania se angajau să lupte pentru „întemeierea 
instituţiilor ţării pe principiile de libertate, de egalitate şi frăţietate”109.  

În Ţara Românească, evoluţia revoluţiei, prin preluarea puterii de către guvernul 
revoluţionar provizoriu, a determinat, chiar dacă temporar şi parţial, o încercare de aplicare a 
programului politic proiectat în documentul oficial elaborat de revoluţionari, „Proclamaţia de 
la Islaz”. Printre revendicările de natură politică formulate la Islaz, devenite apoi elemente ale 
programului de guvernare, se aflau  Adunare obştească reprezentativă, domnitor ales pe 5 ani, 
adoptarea unei constituţii, responsabilitate ministerială, egalitate în drepturi.110 Încercarea 
guvernului de a aplica programul de la Islaz, devenit adevărată „constituţie”, s-a dovedit, în 
cele mai multe cazuri însă, mai dificilă decât cucerirea puterii.111 Noul guvern a încercat să 
promoveze o serie de reforme şi să înfiinţeze noi instituţii, dar, cu unele excepţii, nu a reuşit 
să pună în practică promisiunile de la Islaz, tocmai, poate paradoxal, din dorinţa de a acţiona 
într-un spirit cât mai democratic. Din acest motiv, guvernul provizoriu n-a manifestat nici un 
moment tendinţa de a acapara puterea, el considerându-se un depozitar al acesteia, înzestrat 
cu o funcţie tranzitorie de pregătire a condiţiilor prin care puterea să fie redată unor 
organisme legal constituite.112 Considerând că elaborarea unei legi fundamentale este un pas 
esenţial către regimul politic propus, guvernul a organizat alegeri pentru o adunare 
constituantă, menită să redacteze o Constituţie care să înlocuiască Regulamentul Organic, dar 
intervenţia militară străină a pus capăt activităţii şi existenţei guvernului revoluţionar. Dacă, 
din această perspectivă, realizările practice ale guvernului nu s-au ridicat la standardele 
preconizate, modalităţile de acţiune demonstrează însă caracteristicile ce se doreau imprimate 
noului regim. Astfel, caracterul liberal al revoluţionarilor rezidă şi din atitudinea de menajare 
adoptată faţă de adversari, rezidă şi din amânarea aplicării unor articole ale “Proclamaţiei”, 
aplicare condiţionată de acceptarea de către forul legislativ în care urmau să-şi găsească locul 
reprezentanţii întregii naţiuni. Conducerea revoluţionară dovedea, în acest din urmă caz, o 
atitudine liberal-democrată prin faptul că se angaja să nu aplice principii importante ale 
programului ei fără sancţiunea prealabilă a forului legislativ,113 element esenţial al unei 
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guvernări democratice, bazată pe constituţionalism şi reprezentativitate. Mai mult, 
conducerea revoluţionară a asigurat climatul pentru libera exprimare, nerecurgând nici un 
moment la măsuri de cenzură sau la interzicerea unor reuniuni politice organizate de 
adversari,114 iar măsura liberalismului sincer împărtăşit de fruntaşii revoluţiei muntene a fost 
atitudinea faţă de presă, care a devenit o tribună liberă de exprimare a ideilor variate, 
diversificate, chiar potrivnice.115 Tocmai această atitudine, mai mult decât transpunerea în 
practică a programului de guvernare stabilit prin „Proclamaţia de la Islaz”, relevă dorinţa de 
instaurare a unui cadru politic democratic.    

Importanţa revoluţiei, sub aspectul proiectării reorganizării politice a statului, constă 
în programul clar formulat de a întemeia un regim democrat-liberal, fundamentat pe instituţii 
politice care să corespundă necesităţilor de constituţionalitate, reprezentativitate şi 
legitimitate, pe consacrarea drepturilor şi libertăţilor naturale, individuale sau de grup, un 
regim care să satisfacă, să asigure şi să corespundă nevoilor generale ale societăţii.   

Pe plan politic, înfrângerea revoluţiei a determinat reinstaurarea regimului 
regulamentar, în urma adoptării, în aprilie 1849, de către puterile suzerană şi protectoare, a 
Convenţiei de la Balta Liman. Prin natura şi dispoziţiile sale, între care numirea pe o perioadă 
de şapte ani a domnitorilor, consideraţi înalţi funcţionari ai Imperiului Otoman, suspendarea 
Adunărilor Obşteşti ordinare şi extraordinare şi înlocuirea lor cu două consilii, divanuri ad-
hoc, alcătuite din „boierii cei mai demni de încredere”, înfiinţarea unei comisii însărcinate cu 
revizia Regulamentelor Organice, noul act bilateral întărea poziţiile boierimii şi încălca grav 
autonomia internă, conferind celor două puteri atribute pe care nici regimul de suzeranitate, 
nici protectoratul, nu le presupuneau.116 Practic, Convenţia de la Balta Liman a reprezentat un  
instrument prin care cele două puteri şi-au restabilit dominaţia asupra spaţiului românesc 
extracarpatic.  

Exilarea liderilor revoluţionari, conjugată cu instaurarea unui control strict a situaţiei 
interne, mai ales în Ţara Românească, deşi nu a pus capăt elanului reformator, nu a mai 
permis, totuşi, în perioada ce a stat sub semnul Convenţiei de la Balta Liman, reluarea şi 
dezbaterea, cu aceeaşi energie ca la 1848, a necesităţii instaurării unui nou tip de regim 
politic. Cele două puteri, suzerană şi protectoare, au numit domnitori pe Barbu Ştirbei în Ţara 
Românească şi pe Grigore Ghica în Moldova, controlându-le îndeaproape activitatea pentru a 
asigura suprimarea liberalismului şi naţionalismului, pentru a menţine stabilitatea şi ordinea 
conservatoare. În timp ce Barbu Ştirbei era mai conservator şi aspira să devină un monarh 
absolut, dar luminat, Grigore Ghica era un adept al programului liberal moderat al revoluţiei 
şi a permis unor paşoptişti să se întoarcă din exil, iar pe unii chiar i-a cooptat în guvernul său, 
iar afirmaţia că activitatea în direcţie constituţională a progresat este justificată, mai ales, de 
reformele care au determinat o dezvoltarea economică, în special, 117 şi de o serie de iniţiative 
legislative, între care, mai ales, Aşezămintele agrare din 1851,118 Aşezământul pentru 
reorganizarea învăţăturilor publice în Principatul Moldovei,119 Condica criminalicească şi 
procedura ei, argumentează afirmaţia că activitatea în direcţie constituţională a progresat.120   

Problema reorganizării regimului politic redevine o importantă temă de aprinse 
dezbateri în perioada ce a urmat Războiului Crimeei. Astfel, Congresul de la Paris din 1856, 
prin Tratatul elaborat şi adoptat, a influenţat hotărâtor dezvoltarea politică a Principatelor. 
Deşi rămase sub suzeranitatea Imperiului Otoman, Principatele beneficiau acum de o 
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protecţie colectivă a marilor puteri, care interziceau unei puteri unice să intervină în 
problemele interne. Toate părţile semnatare recunoşteau independenţa administrativă a 
Principatelor, dreptul fiecăruia de a avea o armată naţională, de a emite legi şi de a face 
comerţ liber cu alte state. Marile puteri au decis crearea unei comisii speciale de anchetă, cu 
rolul de a strânge informaţii şi a propune recomandări asupra noii forme de guvernământ a 
Principatelor. Cea mai importantă decizie a fost, însă, fără îndoială, convocarea, în fiecare din 
cele două Principate dunărene, a unor adunări consultative speciale, Adunările ad-hoc, care 
aveau misiunea să exprime opţiunile românilor în problema organizării politice. Toate 
informaţiile urmau să fie prezentate unei Conferinţe a puterilor, desfăşurată tot la Paris, care 
urma să adopte deciziile finale referitoare la organizarea Moldovei şi Valahiei.121  

Dorinţele românilor din ambele Principate, exprimate prin rezoluţiile Adunărilor ad-
hoc din 1857, erau identice nu numai în problema unirii, dar şi în cea a organizării politice a 
viitorului stat românesc: autonomia şi neutralitatea noului stat, sub garanţia puterilor 
europene, prinţ străin ereditar, o putere legiuitoare încredinţată unei Adunări obşteşti 
reprezentative pentru toate interesele naţiei. Aceste principii defineau statutul intern şi 
internaţional al viitorului stat românesc organizat pe baze constituţionale. Pe lângă punctele 
comune ale celor două rezoluţii, Adunarea ad-hoc de la Iaşi a dezbătut şi adoptat şi alte 
principii de organizare internă, care statuau un regim constituţional: supunerea străinilor din 
Principate la jurisdicţia ţării, libertatea comercială, organizarea puterii armate naţionale ca 
sistem de apărare, libertatea culturală, egalitatea în faţa legii, în drepturi şi obligaţii, 
accesibilitatea tuturor cetăţenilor la toate funcţiile statului, respectul domiciliului şi 
garantarea libertăţii individuale, separarea puterii executive de cea legislativă, independenţa 
puterii judecătoreşti de administraţie, responsabilitatea miniştrilor.  Înzestrate cu atribute de 
reprezentanţe naţionale, cele două Adunări au manifestat, nu numai spirit naţional, ci, 
totodată, capacitate şi maturitate politică. Depăşind prevederile restrictive prevăzute în 
firmanele de convocare, cele două Adunări “s-au comportat ca organe de stat împuternicite de 
alegători să consacre pe cale legală voinţa maselor.” Actele adoptate, fundamentate pe 
principiul autodeterminării, au fost acte cu valoare şi forţă juridică constituţională, emanate 
de organe de stat reprezentative şi nu simple avize consultative cum le-au dorit marile puteri. 
Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc au reprezentat un important test preliminar al capacităţii 
societăţii româneşti de a se organiza în acord cu solicitările progresului, iar în procesul 
modernizării societăţii româneşti, ele reprezintă un salt valoric în privinţa alcătuirii actelor 
constituţionale, reprezentând rezultatul unor dezbateri şi al aprobării unanime a unor adunări 
reprezentative, cu caracter naţional.122 

Convenţia de la Paris, actul de organizare a Principatelor elaborat de puterile garante 
cu prilejul Conferinţei de la Paris din 1858, devine constituţia noii entităţi statale, „soluţia 
hibridă” concepută de „areopagul european”,123 “Principatele Unite ale Moldovei şi 
Valahiei”, care, în realitate, urmând să aibă, cu doar două excepţii, instituţii separate, 
rămâneau, de fapt, entităţi politice separate. Convenţia atribuia, separat în fiecare Principat, 
exercitarea puterii executive domnitorului, ales pe viaţă de către adunare, şi unui consiliu de 
miniştri, exercitarea puterii legislative, în comun, domnitorului, Adunării legislative alese pe 
o perioadă de 7 ani şi Comisiei Centrale de la Focşani, iar exercitarea puterii judecătoreşti 
magistraţilor numiţi de către domnitor şi Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie de la Focşani. De 
asemenea, erau abolite rangurile şi privilegiile boiereşti, era proclamată egalitatea în faţa legii 
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şi principiul ca fiecare cetăţean să poată ocupa orice funcţie publică pe baza meritelor sale. 
Limitarea dreptului de vot, la persoanele cu proprietăţi foarte mari, reducea numărul 
electorilor la câteva mii de persoane, reprezentând marii moşieri şi burghezia înstărită, şi avea 
să determine ulterior Adunări legislative predominant conservatoare, refractare adoptării 
reformelor politice şi economice necesare.124 Date fiind limitele restrictive ale actului 
internaţional, unele prevederi ale Convenţiei aveau să fie infirmate prin acte interne, ori de 
câte ori o reclamau cerinţele constituirii şi organizării statului naţional unitar român.125 Deşi 
departe de năzuinţele românilor, noul act fundamental reprezenta, comparativ cu 
Regulamentele Organice, un substanţial progres în chestiunea organizării politice, principiile 
democratice fundamentale, al separării puterilor în stat şi al afirmării şi garantării unor 
drepturi şi libertăţi personale, înregistrând o nouă etapă în evoluţia consacrării lor. 

Anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza sunt marcaţi de o evoluţie sinuoasă a 
principiilor democratice, datorită unor complexe conjuncturi politice interne şi externe. 
Astfel, în multe momente, domnitorul unirii, din necesităţi concrete, izvorâte din dorinţa de a 
materializa programul de reforme, necesar modernizării societăţii în toate structurile sale, a 
eludat prerogativele celorlalte instituţii ale statului. Dacă până în 1864 această practică a fost 
relativ pasageră, hotărârea fermă de a iniţia marile reforme, agrară şi electorală cu precădere, 
faţă de care Adunarea, în majoritate conservatoare, se dovedise atât de refractară, l-a 
determinat, în mod decisiv, pe domnitor să renunţe la unele practici democratice.  

În prima etapă a domniei lui Cuza, aceea a desăvârşirii unirii, preocupările esenţiale 
au fost orientate spre realizarea unificării pe plan legislativ şi administrativ intern. Reformele 
şi măsurile adoptate în această primă parte a domniei, înfăptuite pe baza afirmării principiului 
privind desfiinţarea privilegiilor feudale, a egalităţii în faţa legilor şi a impozitelor, a 
obligativităţii generale la satisfacerea serviciului militar, au reprezentat practic aplicarea 
unora din stipulaţiile Convenţiei de la Paris sau al unora dintre punctele suplimentare ale 
rezoluţiei Adunării ad-hoc din Moldova.126  

Etapa domniei constituţionale, până la 2 mai 1864 s-a caracterizat prin promulgarea 
unor legi, care consacrau unele proceduri şi practici, dar care erau insuficiente materializării 
programului de reforme preconizat de Cuza.127 Tocmai acest amănunt, al imposibilităţii 
realizării marilor reforme solicitate imperios de restructurarea modernizatoare a societăţii 
româneşti, datorită reacţiei refractare a majorităţii conservatoare, l-a determinat pe domnitor 
să analizeze şi să proiecteze soluţii pentru a depăşi impasul. Astfel, încă din 1863 Cuza a 
alcătuit un proiect de constituţie în care puterile domnitorului erau mult sporite, în special 
puterea executivă, dar acesta a fost întâmpinat cu ostilitate, fie de adversarii domnitorului, fie 
de adepţii, în orice circumstanţe, ai regimului democratic.128  

Etapa domniei autoritare s-a instaurat prin lovitura de stat de la 2 mai 1864. Regimul 
autoritar impus de Alexandru Ioan Cuza, dacă din perspectiva organizării sub aspectul 
constituţionalismului a însemnat un regres, în schimb, a permis domnitorului să materializeze 
alte coordonate ale reformării şi modernizării statului, indispensabile ulterior consolidării 
regimului constituţional. Actul a constituit “platforma politică pe care s-a întemeiat acţiunea 
de stat pentru afirmarea atributelor suveranităţii, pentru înfăptuirea reformelor fundamentale 
şi a organizării României moderne”.129   

Noua constituţie, Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, completată de o  nouă 
lege electorală, care sporea considerabil numărul alegătorilor, au consolidat poziţia 
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domnitorului, transformând-o într-una autoritară, prin subordonarea legislativului.130 
Consacrând deplina autonomie a ţării, Statutul Dezvoltător, prima constituţie a statului 
naţional România, a stabilit cadrul necesar pentru dezvoltarea noilor instituţii.131 Aşadar, 
realităţile şi necesităţile momentului l-au determinat pe Cuza să sacrifice aspectul politic al 
regimului democratic pentru a moderniza, printre altele, aspectul socio-economic, prin 
punerea rapidă în aplicare a reformelor sociale, economice şi instituţionale. Astfel, într-o 
perioadă scurtă de timp, Consiliul de Stat, care avea sarcina, conform Statutului Dezvoltător, 
să elaboreze legile, a reuşit să iniţieze, să elaboreze, să adopte şi să aplice numeroase decrete-
legi, între care reforma agrară (rurală), legea de introducere a sistemului de măsuri şi greutăţi, 
unificarea legilor penale şi civile, legea instrucţiunii publice, legea de organizare a Curţii de 
Casaţie, legea de organizare judecătorească, Codul penal şi de procedură penală, Codul civil 
şi de procedură civilă, Codul comercial,132 legi care s-au constituit într-un ansamblu de 
reforme ce au contribuit la o modernizare socio-economico-instituţională radicală. Legile şi 
decretele din această perioadă au reorganizat fundamental societatea, iar regimul monarhiei 
constituţionale, care s-a instaurat ulterior, s-a dezvoltat pe temeliile solide ale epocii Unirii.133  

Deşi Cuza a reuşit să pună în aplicare un exhaustiv program legislativ şi de organizare 
a unor noi instituţii, poziţia lui a fost progresiv subminată, iar adversarii săi s-au unit în 
„monstruoasa coaliţie”, alcătuită din elemente altfel incompatibile, conservatorii, care-l 
considerau ca fiind prea liberal, şi liberalii radicali, care apreciau că nu era destul de liberal. 
Lăsând la o parte diferenţele dintre ele, cele două aripi au acţionat conjugat pentru înlăturarea 
lui Cuza şi instaurarea unui principe străin. Conduşi de radicalii paşoptişti Ion C. Brătianu şi 
C.A. Rosetti, oponenţii domnitorului au organizat o lovitură de stat, în urma căreia acesta a 
fost silit să abdice, în februarie 1866.134 

Anul 1866 reprezintă, fără nici un fel de dubiu, un moment semnificativ în 
dezvoltarea politică a României moderne. Astfel, cele două importante evenimente politice, 
instaurarea pe tron a dinastiei străine, prin ramura Sigmaringen, a familiei Hohenzollern, şi 
adoptarea primei constituţii interne, ce va servi drept lege fundamentală, cu modificări 
impuse de unele circumstanţe, până în perioada interbelică, au constituit etapele decisive şi 
componentele esenţiale ale instaurării regimului democratic al monarhiei constituţionale. 
Instaurarea principelui străin crea perspectivele de stabilitate politică, de legitimare a unui 
regim politic, iar constituţia conferea statului o organizare modernă, instaura monarhia 
constituţională ereditară, legifera principiile moderne de guvernare a ţării, în care  „toate 
puterile statului emană de la naţiune”, consacra principiul separării puterilor în stat (conform 
căruia, puterea legislativă era exercitată de domnitor şi Reprezentanţa naţională, între care se 
realiza un echilibru, puterea executivă era atribuită domnitorului, care o exercita prin 
intermediul miniştrilor, iar puterea judecătorească era exercitată de către „curţi şi tribunale”), 
garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti democratice (libertatea individuală, a 
conştiinţei, a învăţământului, a presei, a întrunirilor, a asocierii, egalitatea în faţa legilor, a 
impozitelor, a sarcinilor publice, admisibilitatea în funcţiile publice, civile şi militare, dreptul 
de petiţionare, secretul corespondenţei, inviolabilitatea proprietăţii).135 

Actul de la 11 februarie 1866, completat de instaurarea principelui străin şi adoptarea 
constituţiei de la 1866, marchează începutul regimului monarhiei constituţionale în România, 
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prezentând o netăgăduită semnificaţie. Aducerea pe tronul României a unui principe străin, 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, a ilustrat hotărârea românilor de apune capăt stării de 
provizorat, sub semnul căreia fusese acceptată “dubla alegere” a lui Alexandru Ioan Cuza. În 
egală măsură ea reprezintă un protest împotriva regimului de garanţie colectivă care devenise 
o piedică în calea dezvoltării statului român. Instalarea unui prinţ străin, act ce consacra o 
doleanţă formulată de Adunările ad-hoc de la 1857, însemna, totodată, o nouă încălcare a 
dispoziţiilor Convenţiei de la Paris şi o nouă manifestare a hotărârii românilor de a câştiga 
independenţa.136 Constituţia, fapt incontestabil, a reprezentat un puternic instrument în 
dezvoltarea României moderne, în afirmarea independenţei, în accelerarea procesului de 
dezvoltare a societăţii, în consolidarea instituţiilor statului.137 

Deceniul care a urmat până la cucerirea independenţei de stat a fost o perioadă plină 
de căutări şi acumulări, de experimentare a aplicării noului tip de regim politic, de 
consolidare a instituţiilor statului modern, de demarare şi chiar definitivare a procesului de 
formare a partidelor politice, reprezentante ale intereselor diferitelor categorii ale populaţiei. 
Numeroasele convulsii şi tensiuni între oameni politici, între instituţii ale statului, momentele 
de instabilitate politică, desele schimbări ale guvernelor, mişcările antidinastice şi 
republicane, toate au reprezentat caracteristici fireşti, specifice consolidării şi desăvârşirii 
unui regim politic nou, bazat pe principiile moderne ale constituţionalităţii, reprezentativităţii, 
separaţiei puterilor, garantării drepturilor cetăţenilor.138  

Proiectat de generaţia paşoptistă, regimul politic democratic, constituţional, instaurat 
gradual, avea să fie definitivat în timpul „marii guvernări liberale” dintre 1876 şi 1888, când 
rolul premierului Ion C. Brătianu, reprezentat de seamă al paşoptiştilor, a fost de netăgăduit. 
Printre realizările de seamă ale guvernării „Vizirului”, s-a aflat proclamarea Regatului, la 
14/26 martie 1881, precedată de reglementarea succesiunii lui Carol I, prin desemnarea ca 
prinţ moştenitor a nepotului lui Carol, Ferdinand. Dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen 
avea astfel tronul asigurat în România, iar prestigiul internaţional al statului, independent din 
1878, sporise prin noul statut.139  

Concretizarea obiectivului general al paşoptiştilor, modernizarea societăţii româneşti, 
era indisolubil legată de problematica socio-economică. Necesitatea unei reformări radicale a 
sistemului socio-economic devenise, la jumătatea secolului al XIX-lea, o cerinţă imperativă a 
proiectului modernizator. Abolirea rangurilor boiereşti şi a privilegiilor de sorginte feudală 
conferite de acestea împreună cu soluţionarea, într-o formă sau alta, a problemei agrare, 
reprezentau elemente fundamentale pentru desprinderea de “vechiul regim” şi inaugurarea 
unei noi epoci. 

Astfel, pe tot întinsul teritoriului românesc cuprins în 1848 de flăcările revoluţiei, 
problemadesfiinţării rangurilor şi privilegiilor şi chestiunea agrară au jucat un rol central. 
Chestiunea desfiinţării relaţiilor feudale în agricultură, desfiinţarea iobăgiei şi a clăcii, ca şi 
împroprietărirea au reprezentat elemente centrale ale acţiunilor revoluţionare, iar ţărănimea a 
avut ca obiectiv fundamental eliberarea ei socială şi schimbarea statutului ei în societate.140 
Menţinerea ţărănimii în cătuşele feudale reprezenta principala piedică în calea unei 
restatorniciri sociale pe baze moderne. Revoluţionarii au fost perfect conştienţi că numai 
abolirea sistemului clăcii putea asigura succesul întregului lor program. De pe această poziţie, 
paşoptiştii au acordat rezolvării problemei agrare, desigur, în limitele condiţiilor socio-
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economice ale epocii, o importanţă primordială.141 Desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor (“a 
nu mai fi ranguri şi privileghiuri” se proclama în broşura munteană “Ce sunt meseriaşii”) , 
egalitatea (“aceleaşi drepturi politice şi civile pentru tot românul”, cum se scria în 
“Proclamaţia de la Islaz”), acordarea şi respectarea libertăţilor publice, erau importante 
deziderate de factură socio-economică.142  

Documentele programatice ale revoluţiei au abordat diferenţiat problematica agrară, în 
funcţie de conjunctura elaborării respectivelor programe. Astfel, solicitarea era vagă, sub 
formula “îmbunătăţirii stării locuitorilor săteni”, în “Petiţia-proclamaţie” de la Iaşi143, 
moderată, de împroprietărire cu despăgubire, în programul constituţional din “Proclamaţia de 
la Islaz”144, în “Dorinţele partidei naţionale în Moldova”145, în “Proiectul de constituţiune 
pentru Moldova”146 şi radicală, de împroprietărire fără despăgubire, în “Prinţipiile noastre 
pentru reformarea patriei”147. Deasemenea, desfiinţarea iobăgiei şi abolirea rangurilor şi a 
privilegiilor boiereşti feudale erau preconizate în “Proclamaţia de la Islaz”148, “Dorinţele 
partidei naţionale în Moldova”149, “Proiectul de constituţiune pentru Moldova”150, “Prinţipiile 
noastre pentru reformarea patriei”.151 

Dacă programele elaborate de revoluţionarii moldoveni au reprezentat doar proiecte 
teoretice, revoluţia munteană, în timpul guvernului revoluţionar provizoriu, a demarat, în 
limitele de constrângere impuse de contextul politic intern şi extern, o tentativă de soluţionare 
a problemei agrare. În acest sens, la 9 iulie 1848 guvernul provizoriu a decretat instituirea 
unei comisii a proprietăţii, formată dintr-un număr egal de deputaţi ţărani clăcaşi şi 
stăpânitori de moşii,152 câte unul din fiecare judeţ.153 Prezidată de Alexandru Racoviţă, 
Comisia a lucrat sub îndrumarea vicepreşedintelui Ion Ionescu de la Brad, fratele lui Nicolae 
Ionescu. După dezbateri intense, în cadrul cărora problema întinderii suprafeţei a provocat o 
deosebită înverşunare a discuţiilor, stăpânii de moşii au încercat să eludeze împroprietărirea 
ori cel puţin să obţină o diminuare extremă a ei, după care au convins locotenenţa domnească, 
instaurată în locul guvernului provizoriu, să desfiinţeze comisia. Referitor la rolul, activitatea 
şi rezultatele comisiei, Nicolae Bălcescu aprecia că “înfrânţi de ţărani pe tărâmul discuţiei, 
privilegiaţii şi-au întors nădejdile către locotenenţa domnească ; au izbutit să o intimideze şi 
la 19 august, locotenenţa a pus capăt comisiei înainte ca ea să fi încheiat ceva. Totuşi, înainte 
de a pieri, comisia pusese trei principii esenţiale: dreptul de proprietate, libertatea muncii şi 
exproprierea ca măsură de utilitate publică.” În semn de protest faţă de politica moderată în 
problema agrară, Nicolae Bălcescu a publicat studiul “Despre împroprietărirea ţăranilor”, iar 
Ion Ionescu de la Brad a publicat un amplu articol în “Pruncul român”, în care pledau ardent 
pentru împroprietărire, căutând să convingă pe stăpânii de moşii că aceasta era şi în folosul 
lor.154 

Problema agrară a constituit o piatră de încercare pentru revoluţia română de la 1848. 
Şi chiar dacă ea n-a fost soluţionată imediat, datorită conjugării unor factori interni şi externi, 

                                                 
141 Ibidem, p. 33. 
142 Ibidem, p. 30. 
143 Cornelia Bodea, op. cit., p. 359. 
144 Ibidem, p. 537. 
145 Ibidem, p.653. 
146 Anastasie Iordache, op. cit., p. 216. 
147  Cornelia Bodea, op. cit., p. 507. 
148 Ibidem, p. 537. 
149 Ibidem, p.653. 
150 Anastasie Iordache, op. cit., p. 216. 
151 Cornelia Bodea, op. cit., p. 507. 
152 Dan Berindei, Revoluţia română…, p. 56. 
153 Idem, 1848 în..., p. 84. 
154 Ibidem, p. 85-86. 
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revoluţia a impus conceptul că rezolvarea acestei probleme, fundamentale pentru viitoarea 
existenţă a naţiunii, era indispesabilă pentru orânduirea modernă ce se constituia, iar reforma 
agrară din 1864 îşi are izvorul în lupta revoluţionară de la 1848, în temeiurile ideologice 
impuse de revoluţia paşoptistă.155 

Preconizate de programul paşoptist, dar nematerializate în timpul revoluţiei, 
desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor, elemente fundamentale pentru consacrarea unui nou 
regim politic şi sistem socio-economic, şi-au găsit rezolvarea, mai repede decât reforma 
agrară, în 1858, prin Convenţia de la Paris, actul adoptat de Conferiţa puterilor garante pentru 
organizarea Principatelor dunărene.156 Abolirea rangurilor şi privilegiilor reprezenta o nouă 
etapă în procesul devenirii societăţii româneşti după principiile modernităţii. 

Unirea Pricipatelor, apoi desăvârşirea procesului de unificare politico-administrativă 
au creat premisele necesare pentru a se trece la reformele fundamentale, indispensabile 
modernizării, în primul rând reforma agrară. Dezbaterile declanşate în 1862, în jurul 
proiectului de reformă rurală au fost tumultoase, dar proiectul de reformă conservator, 
adoptat de majoritate, nu a fost sancţionat de domnitor, deoarece nu concorda cu programul 
revoluţionar paşoptist. Reluarea dezbaterii reformai agrare, după instaurarea cabinetului 
Kogălniceanu, a declanşat un violent conflict între domnitor şi guvern, de o parte, şi 
majoritatea conservatoare a Adunării, de cealaltă parte. Hotărât să-şi definitiveze programul 
reformator, domnitorul a intervenit decisiv şi, printr-o lovitură de stat, la 2 mai 1864, a 
dizolvat Adunarea. Sancţionată prin plebiscit şi recunoscută de puterile garante şi puterea 
suzerană, instaurarea noului regim, care conferea puteri sporite domnitorului, a creat 
posibilitatea decretării legii rurale în sensul programului paşoptist, desfiinţând relaţiile 
feudale în agricultură şi împroprietărind ţărănimea clăcaşă. Prin legea agrară din 14 august 
1864, peste 400 000 de familii ţărăneşti au fost împroprietărite cu loturi de muncă, iar 
aproape alţi 60 000 de săteni au primit locuri de casă şi de grădină. Cu tot caracterul ei 
limitat, reforma a stopat dominaţia relaţiilor feudale în agricultură şi a deschis drumul larg 
noilor relaţii capitaliste.157  

În ciuda insufucienţelor ei, legea rurală din 1864, constituie unul dintre cele mai 
importante evenimente, prin prisma consecinţelor sale, care s-a desfăşurat în spaţiul românesc 
al secolului al XIX-lea, din perspectiva procesului de constituire a statului român modern.158 
Reforma, cu toate lipsurile ei, a favorizat parţiala înnoire a agriculturii, statornicind noi relaţii 
în acest domeniu şi contribuind la o treptată modernizare.159 

Afirmate timid până la 1848, solicitate însă de o societate în plină transformare, 
reformele socio-economice au devenit obiective-cheie ale momentului paşoptist, iar abolirea 
rangurilor şi privilegiilor, desfiinţarea relaţiilor agrare feudale şi împroprietărirea ţăranilor au 
reprezentat împlinirea unor deziderate ale programelor paşoptiste de modernizare.     

În perspectiva istoriei, ideologia revoluţiei române de la 1848, ca şi programele de 
acţiune, se încadrează în procesul de transformări înnoitoare care au dus la constituirea 
României moderne. Prin ideologia ei, revoluţia, aparent înfrântă, a fost până la urmă 
biruitoare pe teritoriul românesc, căci obiectivul ei principal, întemeierea statului român 
modern, unitar şi independent, a fost realizat, în baza programelor revoluţionare, de către cei 
care în 1848 s-au situat în fruntea revoluţiei şi care apoi au fost creatorii României 
moderne.160  

                                                 
155 Ibidem, p. 87-88. 
156 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, op. cit., p. 377. 
157 Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 2000, p. 61. 
158 Nichita Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Bucureşti, 1967, p. 215. 
159 Dan Berindei, Evoluţia societăţii şi a economiei în satele româneşti (1848-1877), în Istoria românilor, vol. 
VII, tom I, Bucureşti, 2003, p. 604. 
160  Idem, 1848 în…, p. 38 
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Deşi desfăşurată regional, ca urmare a împărţirii românilor în urma vicisitudinilor 
istorice în ţări separate şi a menţinerii lor sub influenţa sau dominaţia imperiilor vecine, 
revoluţia română a păstrat puternice trăsături unitare, exprimate prin conlucrarea fruntaşilor, 
prin legăturile lor permanente, iar revendicările şi programele revoluţionare au reflectat, în 
linii generale, o problematică comună, dominată de năzuinţa fundamentală de a înlătura 
separatismul politic al naţiunii române, dominaţia străină şi organizarea feudală a societăţii şi 
de a făuri un stat naţional, unitar şi independent, creat pa baze moderne.   

Revoluţia paşoptistă a declanşat un proces ireversibil, iar năzuinţele şi obiectivele 
revoluţionarilor, care exprimau dezideratele naţiunii române, n-aveau cum să nu-şi găsească 
materializarea. Evenimentele care s-au desfăşurat în următoarele şapte decenii au demonstrat 
că programul şi obiectivele revoluţiei naţiunii române de la mijlocul secolului al XIX-lea au 
fost realizate. Procesul de constituire a României moderne s-a desfăşurat sub semnul 
revoluţiei de la 1848 şi a reprezentat transpunerea treptată în practică a programului 
revoluţionar.  

Unirea Principatelor s-a impus în deceniul următor ca obiectiv dominant al naţiunii. 
Manifestarea de solidaritate naţională a Adunărilor ad-hoc, dubla alegere şi înfăptuirea unirii 
depline au însemnat reflectarea practică a unei prevederi programatice paşoptiste. 
Constituirea statului naţional a determinat şi inaugurarea unei adevărate ere a reformelor. 
Astfel, făuritorii statului naţional au concretizat prevederile programatice ale revoluţiei în 
reformele menite a face din România un stat modern. Rând pe rând, stipulaţiile programului 
revoluţionar au fost transformate în realităţi istorice ireversibile, reformele fiind încununate 
prin legea rurală din 1864, în temeiul cărei articolul 13 al revoluţiei muntene a fost transpus 
în practică. Instaurarea unui nou regim politic, democratic, monarhia constituţională, în 1866, 
prin instalarea principelui străin şi adoptarea constituţiei, a reprezentat o nouă etapă, 
necesară, procesului proiectat de paşoptişti. Prin jertfa soldaţilor şi ofiţerilor români, aspiraţia 
neatârnării a devenit şi ea o realitate indestructibilă, ca şi desăvârşirea unificării statale a 
naţiunii, materializate în 1877-1878 şi, respectiv, 1918. 

Înscrisă în marile momente ale istoriei românilor, afirmându-se prestigios în procesul 
istoric universal al revoluţiei europene de la 1848, evidenţiind figuri ilustre intrate în legendă, 
deschizând şi proiectând procesul de constituire a României moderne, revoluţia paşoptistă 
română are un loc aparte în Panteonul istoriei naţionale.161 
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Summary 
 
 

Far-reaching event of the 19th century, the ’48 revolution, part of the European 
revolutionary wave, supporting liberty and equality, has prefaced and projected a programme 
of reforms which, in the second half of the “nationalities’century” would substantially change 
the configuration of the Romanian society. Thus, the act of Union which put the basis of a 
statal embrio, polarizating for all the Romanians, the reformatting work led by Alexandru 
Ioan Cuza – Mihail Kogalniceanu tandem that took part at the removal of the last feudal 
structures of the society and at its quick modernization, the setting-up of the foreign 
hereditary monarchy which provided inner stability and external prestige, concomitant with 
the setting-up of a democratic constitutional political system which provided the allegation of 
the democratic rights and liberties, the proclamation, fulfillment and international recognition 
of the statal independence that transformed Romania from an object into a subject of the 
international relations, into an active political factor not only in the South-Eastern European 
area, but also in the continental politics, into an active pawn, taking part at constituting the 
political-military alliances at the European level and, in the same time, into a supporter of the 
regional statut-quo, all of these represented the materialization of some objectives and ideals 
projected in the programmatic documents of the 1848 revolution. 
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ROMÂNIA ŞI BULGARIA ÎN TIMPUL 

RĂZBOAIELOR BALCANICE 
 

 
 

În criza antebelică, evenimentele din Balcani din anii 1912-1913 au demonstrat că lupta 
naţionalităţilor aflate sub ocupaţie străină ajunsese la o indiscutabilă maturitate şi că dorinţa lor 
de a se elibera sau  uni cu patria mamă nu mai putea fi stăvilită1 .  

Dezvoltarea naţională a Bulgariei, ultimul dintre statele balcanice care şi-a obţinut regim 
autonom sau independent în sec. al XIX-lea, a avut loc mai lent decât în alte zone balcanice. 
Probabil că cea mai importantă explicaţie a acestei situaţii se află în aşezarea geografică a 
pământurilor bulgăreşti, adică atât de aproape de Constantinopol încât controlul otoman a fost 
mai uşor de exercitat. 

Primul mare pas realizat de mişcarea naţională bulgară a fost înfiinţarea unor instituţii de 
educaţie laică care să nu fie supuse controlului grecesc. 

Mişcarea revoluţionară bulgară condusă de Gh. Rakovski, L.Karalev, Vasil Levski şi 
Hristo Botev s-a sfârşit într-o nereuşită totală.Tactica adoptată ar fi avut succes, în opinia 
autorilor2, numai dacă s-ar fi declanşat şi o răscoală ţărănească dar chiar şi atunci ar fi fost 
nevoie după toate probalităţile şi de o intervenţie străină. În ciuda nerealizării nici unui obiectiv 
politic, până în vara lui 1876 s-a creat totuşi o organizaţie ecleziastică separată şi anume 
exarhatul. Victoria în domeniul religios fusese câştigată prin negocieri şi cu sprijinul, în final, 
atât al Rusiei cât şi al Imperiului Otoman. 

Politica externă a întregii domnii a lui Ferdinand (1887-1918; din 1908-ţar) a fost 
dominată de problema macedoneană. În ciuda faptului că nu mai puteau fi câştigate acum noi 
teritorii, Ferdinand a putut să-şi atingă un alt scop. Cooperând îndeaproape cu Austro-Ungaria, 
care avea motive de îngrijorare în legătură cu Bosnia-Herţegovina, Ferdinand va exploata 
momentul- în Turcia izbucnise mişcarea revoluţionară promovată de grupul „ junilor turci” care 
va aduce la putere o nouă conducere. Ca urmare, în octombrie 1908, el a proclamat independenţa 
Bulgariei şi şi-a asumat titlul de ţar. În ziua următoare, monarhia habsburgică anunţa anexarea 
Bosniei şi Herţegovinei. Deşi a urmat o criză internaţională, acţiunea Bulgariei a fost în cele din 
urmă, acceptată de către Poartă, în schimbul unei despăgubiri financiare3. 

Prin realizarea independenţei, problema majoră care a continuat să concentreze atenţia 
guvernului a fost Macedonia. Până la această dată însă guvernul părăsise speranţa de a intra în 
posesiunea întregului teritoriu. Cea mai bună soluţie părea acum o împărţire a Macedoniei între 
statele balcanice adiacente ei, cu consimţământul Rusiei. 

Liga balcanică care urma să iniţieze conflictul menit să alunge Imperiul Otoman din 
Europa a fost formată la imboldurile iniţiale ale Rusiei. După ce Bosnia este anexată de Austro-
Ungaria, guvernul rus a început să acorde din nou prioritate politicii balcanice.              

Bulgaria şi Serbia au fost primele state care au început negocierile4. Între 1904-1907 între 
cele două naţiuni s-au dezvoltat legături economice, culturale şi chiar politice mai strânse. În 
discuţiile avute după criza  din Bosnia, fiecare avea însă obiective diferite. Guvernul bulgar 
dorea ca acordul care urma să fie semnat să fie îndreptat în primul rând împotriva Porţii şi să 

                                                 
1 Eliza Campus, State şi relaţii internaţionale, Editura Politică, Bucureşti,1988, p. 49. 
2 Charles şi Barbara Jelavich, Formarea statelor naţionale balcanice(1804-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1999, p. 172. 
3 Ibidem, p. 201. 
4 Ibidem, p. 212. 
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aibă drept scop principal stabilirea unei Macedonii autonome, care, se spera, ca mai târziu sau se 
va uni de bunăvoie cu Bulgaria, sau va fi pur şi simplu, anexată. Serbia respingea însă ideea 
autonomiei, cerând o înţelegere în privinţa împărţirii Macedoniei5. 

Următoarea înţelegere a avut loc între Bulgaria şi Grecia. În anii anteriori relaţiile se 
îmbunătăţiseră treptat între cele două ţări. Între 1911-1912 a existat mai multă cooperare între 
exarhat şi patriarhat, actele reciproce de teroare din Macedonia au fost curmate şi a existat şi un 
schimb de studenţi între cele două ţări. Inamicul comun era acum Imperiul Otoman. Spre 
deosebire de tratatul anterior, acordul greco-bulgar era pur şi simplu o alianţă defensivă. 
Guvernul bulgar nu a reuşit să obţină aprobarea Greciei în vederea unei Macedoniei autonome şi 
ambele state doreau Tesalonicul. Având pretenţii adverse ce nu puteau lăsa loc unui compromis, 
cele două state au semnat un document în care cuvântul Macedonia nu era pomenit. 

Acordurile finale au fost realizate de Serbia şi Bulgaria cu Muntenegru. Scopul acestor 
acorduri era doar pregătirea intrărilor în scenă, astfel încât Muntenegru să poată iniţia conflictul 
cu Poarta, iar celelalte state balcanice să-l ajute, asaltând teritoriile otomane. 

Aceste negocieri au durat mai bine de un an. Între timp guvernul rus a început să-şi dea 
seama că interesele sale pe care trebuia să le servească Liga Balcanică, adică blocarea Austo- 
Ungariei, căzuseră pe un plan secundar din punctul de vedere al statelor balcanice. În plus, 
pretenţiile teritoriale între care se includea şi pretenţia Bulgariei asupra Adrianopolului, oraş 
apropiat de Constantinopol şi Bosfor, cauzau îngrijorări serioase la Petersburg. Rusia nu-şi putea 
permite la acel moment să rişte o criză în care soarta acestei zone balcanice să fie din nou decisă 
de marile puteri. De aceea, în cooperare cu alte state europene, guvernul rus încerca acum să 
pacifice naţiunile balcanice propunând un nou program de reformă a Imperiului Otoman. Era 
însă prea târziu6. 

În aceeaşi zi Muntenegru începuse ostilităţile la care s-au alăturat cu entuziasm aliatele 
sale. Operaţiunile militare s-au desfăşurat fără probleme deosebite. În timp ce marina greacă 
avea grijă ca armata otomană să nu primească întăriri, armatele combinate ale aliatelor de peste 
700.000 de oameni au atacat pe cei 320.000 de apărători turci. Lovitura principală organizată de 
Bulgaria se îndrepta spre Constantinopol până la ale cărui limite externe s-a şi ajuns. Cu ajutorul 
unor forţe sârbeşti, armata bulgară a început asediul Adrianopolului7. Deşi bulgarii s-au grăbit 
înspre Tesalonic, grecii ocupaseră acest punct mult râvnit cu o zi înaintea ajungerii bulgarilor 
acolo, adică în 8 noiembrie. Între timp, trupele sârbeşti au avansat mult dincolo de presupusa lor 
sferă de influenţă ocupând oraşele Prilep, Bitola şi Ohrid  care se aflau la sud de linia Kriva 
Palanka-Veles-Ohrid. Forţele sârbeşti şi muntenegrene au asediat oraşul Shkoder (Scutari), în 
timp ce grecii au atacat Ianina. Aceste acţiuni au adus din nou soarta populaţiei albaneze a 
peninsulei în atenţia marilor puteri. Succesele militare ale statelor balcanice au dus la faptul că la 
începutul anului 1913, partea europeană a Imperiului Otoman fusese redusă la doar patru oraşe 
asediate : Constantinopol şi Adrianopol la est, Shkoder şi Ianina în vest.  

În această situaţie marile puteri au intervenit să oprească ostilităţile. În mai 1913, ele au 
impus tratatul de la Londra care a stabilit linia Enos-Meidia ca graniţă a Imperiului Otoman8. 

Bulgaria îşi extinsese acum stăpânirea până la ţărmurile Mării Egee, fapt care, o făcea să 
fie statul cel mai puternic din Peninsulă Balcanică.  

Guvernul grec, care nu era prea fericit având armata bulgară la doar câţiva km nord de 
Tesalonic a susţinut punctul de vedere al Serbiei. Era mai puţin dificil pentru Serbia şi Grecia să 
ajungă la o înţelegere între ele, fie pentru una, fie pentru cealaltă, decât să ajungă la un acord cu 
Bulgaria9. Atena şi Belgradul puteau împărţi Macedonia astfel încât Grecia să ia partea de sud şi 
Serbia partea de nord. Interesele bulgăreşti se întindeau de-a curmezişul Macedoniei până în 
Albania, retezând din ţinuturile pretinse de celelalte două state. Deoarece relaţiile dintre naţiunile 
                                                 
5 Ibidem, p. 217. 
6 Ibidem, p. 340. 
7 Ibidem, p. 261. 
8 Ibidem, p. 262. 
9 Ibidem, p. 263. 



Prof.Gabriela Aungurencei, Şcoala cu cl. I-VIII, nr.9, ,,Ion Creangă” Suceava  

69 
 

balcanice au devenit din ce în ce mai încordate a fost destul de natural pentru Grecia şi Serbia să 
înceapă să coopereze. Astfel ele au încheiat un acord secret că ele vor încerca să stabilească o 
graniţă comună în Macedonia la vest de râul Vardar, ceea ce lăsa zona estică a Macedoniei, 
Bulgariei. Cele două semnatare ale acestui acord secret mai promiteau să se ajute reciproc în 
eventualitatea izbucnirii unor lupte. Ele au reuşit să obţină şi sprijin din partea Muntenegrului şi 
chiar a României care dorea o parte din Dobrogea ce se afla în mâinile  bulgarilor. Au fost apoi 
iniţiate discuţii cu Imperiul Otoman. 

Între timp, atât conducătorii militari cât şi cei civili din Bulgaria deveneau tot mai 
convinşi că ar putea fi necesară o soluţie de forţă. Convins de superioritatea sa militară, guvernul 
bulgar a lansat în noaptea de 29-30 iunie 1913 un atac surpriză asupra Serbiei şi Greciei, 
declanşând astfel cel de al doilea război balcanic. Muntenegru, România au intrat şi ele în 
conflict împotriva Sofiei. 

De la bun început, trebuie subliniată poziţia României faţă de acest război, ca şi respectul 
de care se bucura. Astfel, dintr-un raport al primului ministru Titu Maiorescu către regele Carol 
I, aflăm10 că la 13 septembrie 1912, ministrul Turciei la Bucureşti, Sefa Bey a propus din partea 
guvernului său, o luare de poziţie, în sensul că România, „nu va rămâne indiferentă în cazul unei 
iniţiative de natură a tulbura pacea şi statu-quo-ul în Balcani”11. Iar la 19 septembrie, diplomatul 
turc, neprimind nici un răspuns, l-a întrebat direct pe primul-ministru ce crede despre pregătirile 
de război ale Bulgariei, Greciei şi Serbiei. Titu Maiorescu i-a răspuns net: „ suntem hotărâţi, 
pentru moment să păstrăm neutralitatea”12.  

Guvernul bulgar a mulţumit călduros, arătându-se mişcat de „atitudinea strălucitoare a 
guvernului român ca şi de noua mărturie a bunelor şi amicalelor sentimente13 ce România poartă 
Bulgariei. Aşadar, când primul război balcanic a izbucnit, România, care se bucură de un efectiv 
prestigiu, a fost de partea celor ce luptau pentru eliberarea naţionalităţilor asuprite . Spre 
Bucureşti s-au îndreptat atunci demersurile Turciei care, la 23 octombrie/ 5 noiembrie 1912, 
când armata bulgară ameninţa Constantinopolul, a cerut guvernului român „ să utilizeze toate 
mijloacele pentru a preveni intrarea bulgarilor la Constantinopol14”. Aceasta în timp ce Rusia, 
prin marele duce Nicolae Mihailovici îi arăta lui Titu Maiorescu foloasele ce ar avea România 
dacă ar intra în Confederaţia balcanică, iar primul ministru îi răspundea, ca de la egal la 
egal:,,pentru noi este chestie de prudenţă; să mai aşteptăm spre a vedea mai întâi, dacă această 
confederaţie este viabilă15”. 

Oficial, la Londra, se purtau negocieri pentru încheierea păcii între Turcia şi aliaţii 
balcanici16 . În acelaşi timp marile puteri doreau ca tot ele să medieze un aranjament pentru o 
nouă linie de frontieră în condiţiile în care se remarca „ o tendinţă la popoarele balcanice de a se 
emancipa cu totul de Europa. Rusia vede  că nici de ea nu mai ascultă17”. Problema era că aceste 
state mici cu evoluţii spectaculoase18 să nu se emancipeze într-atâta, încât să se rupă de influenţa 
şi de tutela marilor puteri. 

România a acceptat medierea, dar fondul notei din 9/ 22 februarie 1913, trimisă celor şase 
mari puteri vădeşte o schimbare fundamentală în comportamentul unui stat mic faţă de marile 
puteri. În primul rând, în notă se accentua faptul că oferta marilor puteri corespundea, în fond, 
articolelor  3-7 ale Convenţiei pentru reglementarea paşnică a conflictelor internaţionale semnată 
la Haga, la 18 octombrie 1907. În al doilea rând, era subliniată ideea că atunci când a semnat 

                                                 
10 Eliza Campus, op. cit., p. 49. 
11 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 16/1912, raportat M.S. regelui la 20 sept./3 oct. 1912, 
semnat Titu Maiorescu (manuscris), p. 1. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem, p.3. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Eliza Campus, op. cit., p. 53. 
17 Ibidem, p. 52. 
18 Idem, Din politica externă a României, 1913-1947, Editura Politică, Bucureşti, 1980, pp. 16-17. 



România şi Bulgaria în timpul războaielor balcanice  

70 
 

Convenţia, România „a fost fericită să se asocieze, la toate propunerile generoase ale puterilor, 
propuneri făcute în favoarea păcii”19. Pacea s-a încheiat la 13 mai 1913, la Londra. 

Încă din februarie 1913, România şi-a dat seama că influenţa nocivă a Austro-Ungariei 
asupra regelui Ferdinand al Bulgariei va duce la ruperea alianţei bulgaro-greco-sârbe. Oricum, se 
putea constata în iunie 1913, o stare de tensiune între foştii aliaţi, ceea ce a determinat 
Bucureştiul să ia unele măsuri de mobilizare şi să trimită concomitent note marilor puteri, 
arătându-le că, în cazul unui război, România nu va putea să rămână indiferentă20. 

Oameni politici români, ca Ion I.C.Brătianu, apreciau că telegrama lui Nicolae al II-lea 
,,accentuase caracterul european al conflictului de interese ce se dezbătea în Balcani”21. Acest 
război a dovedit că statele balcanice nu mai acceptau sfaturile Rusiei ţariste de care fuseseră atât 
de legate. Astfel, la 20 iunie/ 3 iulie 1913, Grecia şi Serbia considerau că situaţia era de aşa 
natură, încât războiul cu Bulgaria era ca şi început22. Mobilizarea României23, care a avut loc la 
20 iunie/ 3 iulie 1913, era departe însă de a fi motivată numai de evenimentele din Balcani. Au 
ieşit atunci la suprafaţă motivele adânci care aduseseră România alături de Grecia şi Serbia.       

De la începutul războiului s-a văzut independenţa deplină a participanţilor, fapt relevat 
întru totul de corespondenţa ce s-a purtat între monarhi în această perioadă. Pe de altă parte 
trebuie relevat, încă o dată faptul că România s-a bucurat de un mare prestigiu cât a durat  cel de 
al doilea război balcanic, Bucureştiul a devenit centrul tuturor negocierilor între statele 
beligerante. 

La 27 iunie /10 iulie 1913, primul ministru, Titu Maiorescu a trimis o notă guvernului 
bulgar, arătând motivele intrării în război. România „a prevenit Bulgaria că dacă  aliaţii balcanici 
s-ar găsi în stare de război, ea nu-şi va putea menţine rezerva”. „Guvernul bulgar- se arată în 
continuare- nu a crezut necesar să răspundă; dimpotrivă şi din nenorocire, războiul a izbucnit 
prin bruşte atacuri bulgare contra trupelor sârbe fără să se ţină seama în prealabil de cele mai 
elementare norme, ca cele ale notificării”24. A doua zi,  
la Ministerul  Afacerilor Străine, primul ministru, Titu Maiorescu, prezenta ministrului francez, 
dl. Blodel, celui german,  dl. Waldthausen, austro-ungar, Prinţul de Furstenberg, sârb, dl. Ristici, 
şi apoi celui rus, dl. Schebeko, scopul urmărit prin intrarea României în război :1) de a asigura de 
astă –dată Dobrogei noastre o frontieră militară, adică Turtucaia-Dobrici-Balcic, cu numărul de 
kilometri necesar la apus şi la miazăzi, deoarece pentru bulgari care au atacat pe proprii lor aliaţi, 
convenţiile internaţionale nu par a avea destulă însemnătate; 2) de a participa la Tratatul care va 
reglementa împărţirea teritoriilor cucerite de la turci, fie că acest Tratat se va încheia numai între 
actualii beligeranţi, fie că va fi supus unui Congres general european.  

Nici unul din miniştrii străini nu a ridicat vreo obiecţie în contra acestei îndoite declarări. 
Dl. Ristici a adăugat, că după părerea d-sale, noi, cele cinci state beligerante, ar trebui să 
reglementăm singuri între noi chestiunile ce ne privesc25. 

În Memoriile controversatului om politic, C-tin Argetoianu, care trebuie citite cu 
rezervele de rigoare, situaţia era prezentată astfel: „Într-o bună zi, la începutul lui iulie ( 20 iunie 
stil vechi) citesc că România a mobilizat şi că trecem Dunărea „pentru a restabili ordinea în 
Balcani. În realitate, voiam ( şi aveam dreptate) să ciupim şi noi ceva. Bulgarii continuau să ne 
facă mizerii cu Silistra (...) şi ne găseam ameninţaţi ca pacea să se facă fără participarea noastră. 
Bulgarii erau bătuţi. Adevărul era mai simplu- prazul bulgăresc nu mai vrea să se bată cu ceapa 
sârbească, şi planurile de Stat Major nu mai aveau ce căuta în defecţiunea sârbească datorată 

                                                 
19 Idem, State şi relaţii internaţionale, p. 53. 
20 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 36/1913, raport din 20 iunie 1913, s.n., de la Legaţia 
Franţei către Bucureşti. 
21 Idem, Dosar 34/1913. Manuscris semnat Ion I. C. Brătianu, Florica, 12 iunie 1913. 
22 Idem, Dosar 16/1913. Raportat M.S. regelui la 20 iunie/3 iulie 1913, semnat T.Maiorescu, p. 148. 
23 Idem, se supune regelui spre semnare decretul de mobilizare. 
24 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 37/1913, Notă către Guvernul bulgar din 27 iunie/10 iulie 
1913, semnată Titu Maoirescu, p. 154. 
25 Titu Maiorescu, România, războaiele balcanice şi Cadrilaterul, Editura Machiavelli, Bucureşti, pp. 219-220. 
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unei adevărate psihoze colective, cum trebuia să constatăm şi noi după ce am trecut Dunărea. E 
de neînţeles pentru ce soldatul bulgar care s-a bătut cu atâta dârzenie în 1912, nu mai voia să se 
bată după un an abia de război. Nu-i mai putea ţine nimeni pe front; După ce am trecut Dunărea, 
între Rahova şi Orhanie veneau pâlcuri-pâlcuri, fără arme, foarte bine îmbrăcaţi şi încălţaţi, cu 
merinde ( nu se plângeau de aprovizionare) şi se predau.  Acelaşi lucru se întâmpla şi spre liniile 
sârbeşti şi greceşti26”. 

Traseul urmat de trupele române, după trecerea Dunării a fost Rahova-Selanovice-Vrata-
Orhanie. Descrierea evenimentelor de către C-tin Argetoianu, el însuşi mobilizat şi participant la 
campania din 1913) arată astfel: „ dacă n-ar fi fost holera, Campania noastră din 1913 ar fi fost o 
simplă plimbare căci n-am avut prilejul să dăm o singură luptă. Holera ne-a secerat multă lume şi 
ne-a dovedit că serviciile  noastre sanitare erau nule”27. 

Campania din 1913 a durat puţin mai mult de o lună. Carol I le spunea, în fond, deschis 
aliaţilor : „ să ne grăbim să încheiem armistiţiul, pentru ca marile puteri să nu aibă nici timp, şi 
nici motiv să intervină. De aceea să nu diminuăm prea mult Bulgaria, păstrând un înţelept 
echilibru”28.  În aceste împrejurări, a avut loc un schimb de telegrame între regii României şi 
Bulgariei. 

Este limpede că sub înfluenţa României, se pregătea o pace destinată instalării unui 
climat de colaborare între statele peninsulei. Deosebit de grăitoare este, în acest sens, scrisoarea 
lui Mehmed al V-lea adresată lui Carol I prin care sultanul îşi justifica ocuparea unei părţi din 
vilaetul Adrianopole, „teritoriu restrâns şi ataşat prin legături indisolubile de patria otomană”29.  

În acest spirit, s-au purtat la Bucureşti negocierile de pace. Concomitent, se putea 
considera că se punea în aplicare un deziderat scump tuturor participanţilor, aşa cum afirmase 
Ristici, ministrul Serbiei la Bucureşti, „noi cele cinci state beligerante ar trebui să ne 
reglementăm singure, între noi, chestiunile ce ne privesc”30. Şi aşa s-a întâmplat. Totul a decurs 
atât de repede încât negocierile păcii de la Bucureşti au putut avea loc numai între statele 
beligerante, fără nici un alt amestec. Marile puteri s-au trezit în faţa unui fapt împlinit: micile 
state, ce purtaseră războiul, încheiaseră o pace a lor, o pace fără nici o presiune din afară. Iar 
România, care condusese, în fond, negocierile, deoarece toate statele beligerante apelaseră la 
bunele ei oficii, a anunţat, cu mândrie, la 10 august 1913, că pacea se încheiase31.  

Despre acest eveniment, acelaşi C-tin Argetoianu spunea : „Pacea de la Bucureşti, 
încununând opera norocului care ne dusese de mână un an de zile, a reprezentat momentul 
culminant al politicii noastre înainte de Marele Război. A fost o primă încercare, pe o scară 
limitată, de eliberare faţă de Puterile Centrale. Pe scara naţiunilor, poporul român a suit deodată 
zeci de trepte, înfăţişându-se Europei ca arbitrul popoarelor balcanice”32. Omul politic nu se 
dezminte când îşi continuă memoriile afirmând33 : „E păcat că procedura n-a fost mai sinceră şi 
mai simplă, dar se vede că Bucureştii sunt prea aproape de Bizanţ  (...) Ne jucasem de-a războiul 
dincolo de Dunăre- la Bucureşti ne-am jucat de-a Congresul de la Viena (...) În lipsa lui 
Talleyrand, principe autentic, superficialul şi sclivisitul Marghiloman, tip al parvenitului „tenait 
les des de la conservation”, cum zice francezul, iar Take Ionescu, Fouche modern, opera în 
fondurile secrete pentru procopsirea partizanilor. Concluzionează însă „ oricum, Pacea de la 

                                                 
26 Constantin Argetoianu, Memorii. Jurnale, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 11. 
27 Ibidem. 
28 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 43/1913, telegrama din 4/16 iulie 1913, semnată Ferdinand 
către Carol I. 
29 Ibidem, dosar 457/1913, scrisoare din 28 iulie 1913, semnată Mehmed V către Carol I. 
30 Ibidem, dosar 16/1913, Raportat M.S. regelui din 28 iunie / 11 iulie 1913, semnat Titu Maiorescu. Ristici a mai 
adăugat: ,, Numai în caz de nevoie, dacă stăruiesc marile puteri să se amestece şi ele, să participăm la un congres 
european.” 
31 Ibidem, dosar 40/1913, telegrama din 10 august 1913, semnată Carol I, către regii Greciei, Serbiei şi 
Muntenegrului. 
32 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 41. 
33 Ibidem. 
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Bucureşti din 1913 a fost un mare succes pentru România şi ar fi trebuit să fie şi un mare succes 
pentru guvernul Maiorescu.” 

Spre România s-au îndreptat şi felicitările marilor puteri, nevoite să accepte ideea că un 
stat mic avea şi capacitatea şi prestigiul de a conduce cu succes negocieri atât de dificile. 
Împăratul Wilhem al II-lea34 şi ţarul Nicolae al II-lea au ţinut să sublinieze că „ acest rezultat 
binefăcător este în acelaşi timp un indubitabil succes al României”35. De asemenea, preşedintele 
Franţei şi-a exprimat caldele sale aprecieri faţă de eforturile României, pentru restabilirea liniştei 
în peninsulă36. Astfel, România considera justificată, anexarea, conform prevederilor Titlului II  
şi a Protocolului anexat la acest articol, a Cadrilaterului, iar în 15 zile executarea noii graniţe  
între cele două state. Din august 1913 şi până la 7 septembrie 1940  cei 5.500 kmp, reprezentând 
suprafaţa Cadrilaterului, vor fi utilizaţi de statul român. 

Evident pentru Bulgaria toate cele zece articole ale Tratatului de Pace vor reprezenta 
pierderi teritoriale. Nu degeaba s-a spus că la vremea respectivă Balcanii reprezentau „butoiul cu 
pulbere al Europei”. 

Se poate spune, deci, că lupta pentru emancipare, faţă de marile puteri, a acestor state 
mici a avut nu numai efecte salutare asupra propriei lor situaţii, ci şi un larg ecou în viaţa 
internaţională, ca şi imediate repercursiuni pe arena politică europeană.                         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Ibidem, Telegrama din 13 august 1913, semnată Carol I către Wilhelm al II-lea, ( Îi mulţumeşte pentru felicitări). 
35 Ibidem, telegrama din 10 septembrie 1913, semnată Nicolae către Carol I. 
36 Ibidem, Scrisoare fără dată, Carol I. 
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Summary 
 

 
In the pre-war crisis, the events in the Balkans between 1912-1913 proved that the fight 

of the occupied nations got undoubtedly matured and that their desire to get free or get united 
with their mother land could not be stopped. The situation in the Balkans hadn’t been worked out 
after the Russian-Turkish war in 1877-1878 or the Peace Congresses from San Stefano and 
Berlin. 

The Great Powers, Russia and Austria-Hungary had certain interests in the area. They 
also took advantage from the revolutionary movement promoted by the so-called ”The Young 
Turk” group which was to bring along a new political system. 

In the first Balkan war Montenegro and its  allies, Serbia, Bulgaria and Greece fought 
against Turkey. The military operations took place without any special problem.  The 700,000 
soldiers of the Allies achieved the victory against the 320,000 Turkish soldiers. In May 1913 The 
Great Powers demanded an immediate cessation of hostilities by imposing the Treaty of London. 

 Romania did not take part in this event but it played a significant role in the second 
Balkanic conflict. This time Bulgaria declared war on the former Allies (on the night of 29-30 of 
June) being convinced of its military superiority. The campaign did not last long because cholera 
started, as the politician Constantin Argentoianu wrote in his ”Memoirs”. On the 10th of August 
1913 peace was established among the five belligerent states which ”had worked out their issues 
by themselves”, as Rustici, the minister of Serbia declared at Bucharest. 

It was obvious that for Bulgaria all the ten articles of The Peace Treaty meant territorial 
losses. It was for certain reasons that the Balkans were called ”the powder keg of Europe” at that 
time. 
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PARTICIPAREA ROMÂNILOR LA RĂZBOIUL RUSO-TURC DIN 1768-

1774 ŞI ÎNCEPUTUL FORMĂRII ARMATEI NAŢIONALE 
 
 

Secolul al XVIII-lea ampretează istoria Principatelor Române cu instaurarea regimului 
fanariot. Exploatarea directă a societăţii româneşti de Înalta Poartă, prin funcţionarii greci şi 
albanezi, va avea consecinţe negative în privinţa evoluţiei economice şi instituţionale a statelor 
feudale româneşti. Un aspect evident, în acest sens, îl reprezintă reducerea şi chiar desfiinţarea 
armatei. 

Fenomenul este semnalat încă din secolul al XVI-lea când deposedarea pământurilor 
obştilor libere de către boieri, micşorează numărul răzeşilor (moşnenilor), afectând armata 
Moldovei şi a Ţării Româneşti. Pe de o parte scade posibilitatea financiară de înarmare, iar pe de 
altă parte, pierderea pământului diminuează zelul de apărare al gliei strămoşeşti. 

Măsurile de sporire a fiscului în secolul al XVIII-lea determină reducerea simţitoare a 
cavaleriei la 4000-5000 de luptători1. Domnitorii renunţă treptat la chemarea ţăranilor sub arme, 
preferând să-i înlocuiască cu lefegii, plătiţi cu leafă şi profesionişti în arta războiului.  

O dată cu instaurarea domniilor fanariote, numărul elementelor autohtone din armată este 
redus simţitor, permiţând diminuarea forţei armate, până la dispariţia ei.  Constantin 
Mavrocordat trece în 1739 la înlocuirea căpitanilor aflaţi la conducerea teritoriilor cu funcţionari 
civili numiţi ispravnici. Slujitorii militari de la căpităniile de judeţ au fost reduşi la atribuţii de 
jandarmi rurali, perceptori sau curieri. 

Regimul fanariot va păstra în fiecare Principat un număr de cca. 300 de ostaşi, care vor 
deţine rolul unei ,,trupe de paradă”2. 

Măsurile de diminuare a forţelor armate, îi determină pe unii ofiţeri români să emigreze şi 
să slujească în oştile diferitelor ţări creştine. 

Deschiderea conflictelor armate dintre Rusia şi Turcia, în secolul al XVIII-lea, va da 
posibilitatea românilor să-şi alimenteze speranţa obţinerii independenţei de sub suzeranitatea 
otomană şi să-i poată îndepărta pe domnitorii şi boierii fanarioţi din Principate. 

Vorbind de apariţia primelor detaşamente de voluntari  şi de acţiunea lor împotriva 
armatelor otomane, nu trebuie uitat faptul că, lupta de rezistenţă  face parte dintr-un context mai 
larg, al mişcării de eliberare de sub suzeranitatea Porţii Otomane. 

Evoluţia mişcărilor de rezistenţă debutează cu alcătuirea unităţilor haiduceşti, care 
acumulează forţe în creştere, ajungând la detaşamente de luptă puse la dispoziţia trupelor 
regulate ruseşti în momentul când Imperiul Ţarist va declara război Imperiului Otoman. 

În 1768 se vor deschide conflictele armate ruso-turce. Pentru a-şi asigura sprijinul şi 
ajutorul Principatelor Române, Curtea de la Sankt Petersburg va trimite în interiorul teritoriului 
românesc, agenţi militari şi politici cu scopul obţinerii sprijinului domnitorilor şi pentru 
mobilizarea unui număr cât mai mare de potenţiali luptători. Într-o astfel de misiune este trimis 
Alexe Iancorov în Moldova, despre care Nicolae Iorga ne relatează că ,, a întreprins o asiduă 
muncă la Iaşi pentru a recruta arnăuţi domneşti”. 

Pentru Ţara Românească, ,,Genealogia Cantacuzinilor” ne dă mai multe amănunte despre 
activitatea maiorului Nazarie Carazin. Acesta îşi face apariţia în Valahia pentru prima oară în 
17673. Maiorul intră în legătură cu boierii patrioţi români, în special cu Pârvu Cantacuzino şi cu 

                                                 
1 Filitti C. Ioan, Role diplomatique des phanariotes de 170 a 1821, Paris, 1901, p.29. 
2 Ibidem, pP. 34-35. 
3 Cantacuzino Mihai, Genealogia Cantacuzinilor, Editura Nicolae Iorga, Bucureşti, 1902, p. 387. 
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reprezentanţii bisericii ortodoxe, în persoana Arhimandritului de Argeş, Damaschin şi preotul 
Sofronie4. 

Anul 1769 va găsi Ţările Române într-o febrilă activitate de recrutare a cât mai mulţi 
voluntari. În Moldova jafurile pricinuite de armata turcă determină retragerea spre zona 
împădurită a ţăranilor, dar şi  organizarea unor cete înarmate. Românii din: Kogalnic, Chişinău, 
Lăpuşna, Câmpulung, Fălticeni, au alcătuit unităţi de voluntari sub comanda unor căpitani aleşi 
din mijlocul lor5. Înarmarea unei părţi din populaţie se extinde până în sudul Moldovei, la Chilia 
şi Galaţi6. 

La 26 septembrie 1769, ruşii cuceresc Hotinul şi intră în Moldova, ceea ce intensifică 
acţiunea de recrutare şi pregătire de luptă a moldovenilor. Maiorul Pavel Vicici, emite un ordin 
la 5 octombrie 1769, prin care căpitanul de voluntari Lupu Giuşcă, urma să păzească, cu ceata sa, 
partea de nord a Moldovei, pe marginea Prutului, împotriva năvălirii tătarilor7. 

În aceiaşi lună, octombrie, un alt căpitan de voluntari Ilie Lăpuşneanu de loc din 
Basarabia, coboară spre Focşani cu 50-60 de oameni, fiind trimis de Nazarie Carazin, pentru a 
strânge voluntari, rezultatul fiind recrutarea a cca. 700 de oameni8. 

Importanţa pe care o acorda Rusia voluntarilor români, este dovedită din desele ordine 
date de feldmareşalul Rumiantev subalternilor săi, privind mobilizarea cât mai rapidă a 
grupurilor de rezistenţă româneşti, grupuri folosite împotriva atacurilor organizate de tătarii aflaţi 
în Bugeac9. 

Eforturile de strângere a voluntarilor în Ţara Românească de către boierii Cantacuzini şi 
preoţii ortodoxi, sunt confirmate de vizita făcută de Nazarie Carazin la începutul anului 1769. 
Acesta aduce din partea împărătesei Ecaterina a II-a, o medalie cu chipul său, medalie dăruită lui 
Pârvu Cantacuzino şi două cruci de aur bătute cu pietre scumpe, înmânate Arhimandritului 
Damaschin şi egumenului Sofronie de la Mănăstirea Vieroşani10. 

Ocuparea Moldovei de armatele ruse este urmată de chemarea trupelor ţariste în Ţara 
Românească de către boierii Cantacuzini, Pârvu Cantacuzino adresează o scrisoare prinţului 
Galiţin, subliniind faptul că: ,, mulţi voluntari vor păzi marginile Dunări, spre a nu fi calicite de 
turcii megieşi”11. 

În acest context se produce intrarea în Bucureşti a căpitanului Zgurali, cu 100 de arnăuţi, 
în timp ce armata rusă ataca Galaţiul. În noaptea de 7 noiembrie 1769, după Genealogia 
Cantacuzinilor, Ilie Lăpuşneanu pătrunde în Bucureşti cu voluntari, arnăuţi şi o grupă de cazaci, 
reuşind să-i alunge pe turci din capitala Ţării Româneşti. În urma acestui atac, este luat prizonier 
domnitorul Grigore Ghica al II-lea şi fiul său. Cei doi vor fi trimişi la Petersburg12. 

Acţiunea de mobilizare a voluntarilor în Ţara Românească a fost concretizată şi prin 
manifestul lansat de Ienăchiţă Văcărescu, la îndemnul colonelului Nazarie Carazin şi a banului 
Pârvu Cantacuzino. Manifestul poate fi considerat primul imn revoluţionar de chemare şi ridicare 
la luptă a românilor, anterior ,,Proclamaţiei de la Padeş” lansată de către Tudor Vladimirescu. 

Manifestul, datat la începutul anului 1769, alcătuit sub forma unor versuri, reprezintă o 
chemare generală la luptă: 

,,Fraţi creştini, săriţi fierbinte 
Puneţi crucea înainte, 
Pe vrăşmaşi să năvălim 
Sau balaurul să piară 

                                                 
4 Ibidem, p. 395. 
5 Stan Apostol, Renaşterea Armatei Naţionale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1979, p.33. 
6 Stan Apostol, op.cit., p.34. 
7 Codrescu Theodor, Uricariul, vol. X, Buciumul Românesc, Iaşi, 1889, pp. 121-122. 
8 Dumitrache Stolnicul, Istoria evenimentelor din Orient cu referinţă la Principatele Moldovei şi Valahiei,  
9 Stan Apostol, op.cit., pp. 34-35. 
10 Ionaşcu Ion, Despre judeţele Olt şi Argeş în Catagrafia anilor 1773-1774, de la Moscova, extras din Revista 
Mitropoliei Olteniei, Bucureşti, 1958, p. 10. 
11 Cantacuzino Mihai, op.cit., p.437. 
12 Eudoxiu Hurmuzachi, Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene, Bistriţa, Braşov, Sibiu, vol. XV, p. 437. 
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Şi să scape astă-ţară 
Sau toţi săn- e omorâm. 
 
Fraţi creştini, acum e vremea 
De păgâni a nu ne teme 
Săriţi, săriţi să scăpăm, 
Ticăloasa noastră ţară 
Ce aproape e ca piatra, 
Săriţi toţi să ne-narmăm.”13 
După ocuparea Bucureştiului, voluntarii au fost integraţi în armata rusă, sub conducerea 

lui Nazarie Carazin. Acesta ordonă reorganizarea judeţelor Ţării Româneşti şi chemarea 
locuitorilor sub arme. În judeţele Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi, acţionau Arhimandritul Damaschin, 
egumenul Sofronie şi căpitanul Constantin Fălcoianu, conducător al unui grup numeros de 
panduri14. 

Alături de forţele menţionate s-au adăugat şi cei 700 de voluntari veniţi din Moldova sub 
comanda lui Ilie Lăpuşneanu, completate şi de alte grupuri trimise în zona Dunării pentru a păzi 
hotarul pe linia Dunării.  

Voluntarii existenţi în Ţara românescă au fost împărţiţi în cavaleri şi pedestraşi15, 
respectând organizarea pe etnii, fiecare detaşament cu propriul comandant, unităţile armate 
subordonându-se planului general de luptă al comandamentului rus. În cadrul armatei ţariste, 
cazacii, voluntarii români şi arnăuţii, reprezentau avangarda, fiind folosită ca element de şoc. 

În 1770, când turcii atacau Bucureştiul, sunt trimişi în întâmpinare voluntarii români16. În 
august 1771, noul comandant al trupelor din Bucureşti, Fan Essen, pleacă să cucerească Giurgiu:  
,,înainte mergând cazacii şi volintirii”17. În octombrie 1771 turcii atacă din nou Bucureştiul, fiind 
îmtâmpinaţi de ,,cazaci şi volintiri”18. La 20 octombrie 1771, Fan Essen ataca din nou Giurgiu, 
având ca avangardă formaţiuni de voluntari19. 

Gruparea numeroasă a voluntarilor români, prefigurând o viitoare armată naţională, este 
demonstrată şi de evenimentele înregistrate cu ocazia războiului din 1768-1774. La 11 decembrie 
1769, în urma luptei de la Comarna, Pârvu Cantacuzino este ucis iar conducerea voluntarilor 
revine fratelui celui decedat, Răducanu Cantacuzino, ispravnicul judeţului Dâmboviţa. Acesta se 
prezintă generalului Repnin şi îi solicită încredinţarea grupurilor de voluntari. În mai 1770, 
Răducanu Cantacuzino, trece sub comanda generalului Repnin, participând la luptele 
antiotomane. În urma faptelor de arme, Răducanu Cantacuzino este avansat la gradul de colonel 
de feldmareşalul Rumiantev. Acesta îi pune la dispoziţia tânărului colonel ,,tineri voinici, 
români, moldoveni şi ardeleni” din care se va constitui un corp de armată numit ,,URSACOI 
VOLOSCOI POLK”20. 

Din cele prezentate se poate evidenţia rolul jucat de voluntarii români în perioada 
războiului ruso-turc din 1768-1774, evenimente care se înscriu în lupta pentru cucerirea 
independenţei faţă de suzeranitatea otomană. Momentul analizat marchează şi încercarea de 
reconstituire a armatei naţionale, fapt care se va materializa  peste aproape100 de ani, în urma 
formării României moderne şi a efortului domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

 
 

                                                 
13 Dumitrescu Al. Teodor, Trâmbiţa Românească, manifest public şi revoluţionar de Ienăchiţă Văcărescu, 
Bucureşti, 1914, pp. 21-43. 
14 Dumitrache Stolnicul, op. cit., p. 21. 
15 Simionescu Dan, Cronici şi povestiri româneşti versificate (sec. XVII-XVIII), Bucureşti, 1967, p. 136. 
16 Dumitrache Stolnicul, op. cit., p.23. 
17 Ibidem, pp. 45-46. 
18 Ibidem, p. 48. 
19 Ibidem, p. 50. 
20 Cantacuzino Mihai, op. cit., pp. 184-188. 
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Summary 
 
In the article may highlight the role played by Romanian volunteers during the Russo-

Turkish War of 1768-1774, events that are part of the fight for independence from Ottoman 
suzerainty. The Russian-Austrian-Turkish wars, part of the Eastern question, demonstrates the 
desire of military leaders of the Romanians' national reconstruction, which will materialize over 
aproape100 years after the formation of modern Romania and Prince Alexandru Ioan Cuza effort 
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Competenţe specifice: 
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de 
comunicare scrisă sau orală; 
3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor,desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza 
surselor istorice. 
3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice 
3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în 
vederea acceptării unor puncte de vedere diferite; 
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea,pe baza surselor 
istorice; 
 
Obiectivul general: 

• Dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de abordare a evenimentelor istorice din perspective multiple;  
Obiective operaţionale: 

• cognitive-elevii să fie capabili : 
-să utilizeze cunoştinţele/noţiunile istorice fundamentale dobândite anterior în contexte de comunicare diferite; 
-să demonstreze capacităţi de comparare,analiză,aplicare,asociere şi argumentare a faptelor istorice pe baza valorificării informaţiilor asimilate în 
lecţiile precedente.                                                                                                                                                   

• atitudinale -elevii să fie capabili : 
-să-şi dezvolte gândirea critică şi abilităţile de comunicare în contextele de învăţare indicate; 
-să demonstreze spirit critic,originalitate şi creativitate în abordarea evenimentelor istorice ;  

• metodologice-elevii să fie capabili : 
-să colaboreze eficient cu colegii de grup prin asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup;  
Condiţii prealabile: 

• elevii deţin cunoştinţe despre evenimentele desfăşurate în România interbelică fapt care permite plasarea lor în ipostaza de a 
completa,exersa,aplica şi valoriza informaţiile în contexte noi de învăţare şi comunicare;   ; 

Resurse de timp-50 minute 
Resurse materiale: 
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• imagini; 
• harta istorică;  
• fişe de lucru;  
• markere;  
• flipchart;  
• post-it-uri; 
• calculator,videoproiector;                                            

Resurse umane:  elevii clasei a VIII-a C; 
Resurse procedurale: 

• Conversaţia;  
• Organizatorul grafic secvenţial;  
• Organizatorul grafic cauză-efect;  
• Exerciţiul de recunoaştere a personalităţilor;  
• Termenii-cheie; 
• Exerciţiul de asociere; 
• Cubul; 
• Eseul de cinci minute;  
• Autoevaluarea; 

Forma de organizare a activităţii:  
• frontală,pe grupe şi individuală; 

Evaluarea: 
• de conţinut-va viza corectitudinea,aria de cuprindere şi gradul de valorificare/valorizare a informaţiilor istorice; 
• de utilizare a operaţiilor gândirii-va urmări modul de prelucrare şi aplicare a informaţiilor istorice dobândite anterior; 

Bibliografie: 
- Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică:dimensiuni didactice inovative, 

Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2006; 
- Valentin Băluţoiu, Istoria secolului al XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie democratică, Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2006; 
- Internet; 
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SCENARIUL DIDACTIC 
 
 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL 
DIDACTIC 

TIMP 
 

STRATEGII DE REALIZARE FORMA 
DE 
ORGANIZARE 
A ACTIVITĂŢII 

EVALUARE 

PROCEDURALE MATERIALE 

I.Organizarea clasei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spargerea gheţii. Crearea 
unui climat relaxant şi stimulativ pentru 
desfăşurarea actului 
didactic 
 

3 min. 
 

Exerciţiul  Activitate  
frontală 

• Spiritul  
critic manifestat de către 
elevi în realizarea unei 
retrospective a prestaţiei 
intelectuale şi 
comportamentale din  
ziua respectivă pe baza 
căreia vor completa oral  
câte o frază care  
începe cu: 
,,Din fericire,azi 
………….”,  
,,Din păcate, 
azi……………….”; 
 

II.Captarea  
atenţiei 
 
 

Anunţarea titlului lecţiei noi şi 
a obiectivelor operaţionale 

2 min. Expunerea 
 
Explicaţia 

Laptop 
Videoproiector 

Activitate 
frontală 

• Receptivitatea 
elevilor faţă de  
conţinutul aspectelor 
teoretice enunţate de  
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către profesor;    

III. Desfăşurarea 
lecţiei.  

România între democraţie şi 
autoritarism 

• Reactualizarea informaţiilor 
referitoare la evenimentele şi 
personalităţile istorice care au 
marcat  România în perioada 
interbelică;  

 

15 
min. 

Organizatorul  
grafic secvenţial 
  
Organizatorul  
grafic cauză-efect 
  
Exerciţiul de 
recunoaştere a 
personalităţilor  
 
Termenii-cheie 
 
Exerciţiul de  
asociere 
 

Imagini 
 
Harta istorică 
  
Fişe de lucru 
  
Markere 
  
Flipchart 
  
Post-it-uri 
 
Laptop 
 
Videoproiector                                            
 

Activitate în  
cadrul grupelor 

• Recunoaşterea 
personalităţilor pe  
baza observării 
 imaginilor; 

• Asocierea 
personalităţilor de mai  
jos cu evenimentele/ 
formaţiunile politice 
menţionate; 

• Ordonarea 
pe organizatorul grafic 
secvenţial a  
evenimentelor/ 
formaţiunilor politice; 

• Definirea 
termenilor/noţiunilor 
istorice; 

• Realizarea 
relaţiilor de cauză-efect; 

• Integrarea  
personalităţilor/ 
termenilor istorici în  
texte coerente, sintetice  
şi corecte din punct de 
vedere istoric; 

  
  

 
 

   
  

 
 

  

 

 

 

 
 

 



Proiect de lecţie:,,România între democraţie şi autoritarism” 

83 
 

• Abordarea 
evenimentelor 
desfăşurate în perioada 
interbelică din perspective multiple. 

20 
min. 

Cubul Laptop 
 
Videoproiector                                            
 

Activitate în  
cadrul grupelor 

• Descrierea  
României după Marea 
Unire din 1918 
(legislativ, economic şi 
social); 

• Compararea  
constituţiei din 1923 cu  
o altă lege fundamentală 
 învăţată anterior; 

• Analizează 
regimul politic specific 
perioadei interbelice din 
perspectiva pluralismului 
politic; 

• Aplicarea 
cunoştinţelor dobândite 
pentru a prezenta 
principalele caracteristici 
ale regimului de 
guvernare personală a lui 
Carol al II-lea; 

• Asocierea  
contextului extern cu   
rapturile teritoriale din  
1940; 

• Argumentarea  
PRO ŞI CONTRA a  
regimului antonescian; 
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IV. Constatarea 
feed-back-ului 

România interbelică. 
Pilde pentru prezent. 

5 min. Eseul de cinci  
minute 
 

Test de  
evaluare finală 
 

Activitate 
individuală 

• Aprecierea  
capacităţii de relaţionare  
cu trecutul din  
perspectiva prezentului  
şi a formulării unui  
punct de vedere argumenta  
despre evenimentele 
desfăşurate  
în România în perioada 
interbelică; 
 

V. Încheierea 
activităţii 

Aprecierea activităţii de  
către elevi . 
 

5 min. Autoevaluarea Scara de clasificar  
a întregii activităţi  
desfăşurată în  
cadrul  
grupelor; 

Activitate 
individuală 

• Autoevaluarea 
 obiectivă a întregii  
activităţi prin 
completarea scării de 
clasificare; 
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Grupa I 
 

Recunoaşteţi personalităţile politice din imagini. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 

2………….. 

1.………… 

4…………. 

7.……………
 

8……………
 

9……………
 

6……………
 

5………….. 

3………….. 
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Grupa a II-a 

Asociaţi personalităţile de mai jos cu evenimentele/formaţiunile politice 
menţionate. Notaţi în casetele libere cifrele corespunzătoare evenimentelor/ 
formaţiunilor politice. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdinand 
,,Întregitorul”

 

 Mihai I 
 

Ion 
I.C.Brătianu 

Ion 
Antonescu 

Gheorghe 
Cristescu. 

Corneliu Zelea 
Codreanu 
 

 
1 Partidul Social Democrat 
2. Partidul Naţional Liberal 
3.Proclamaţia către ţară 
4.Dictatură militară  
5. Garda de Fier 
6.Partidul Naţional Ţărănesc 
7. Guvernul Miron Cristea 
8.Partidul Comunist Român 
9. România Mare 
 

Constantin 
Titel Petrescu 
 

Carol al 
II-lea 

 

Iuliu Maniu 
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                                                                                   Grupa a III-a 
Ordonaţi pe organizatorul grafic secvenţial evenimentele /formaţiunile politice menţionate folosind cifrele cu care au fost numerotate. 
  
 
 
 
 
 
 

9. Partidul 
Social Democrat 
 

8. Partidul 
Naţional Liberal 

 

7.Proclamaţia 
către ţară 

6.Dictatură 
militară 

5.Garda de 
Fier 

4.Partidul  
Naţional Ţărănesc 
 

3. Criza dinastică 
 

2.Partidul  
Comunist Român 
 

1. România  
Mare 
 

1925 

1918 

1921 

1930 

1926 

1941 

1875 

1944 

1927 
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Grupa a IV-a 
 
 
 
Definiţi termenii/noţiunile istorice de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Constituţie  
 

2.,,Prin noi 
înşine” 

3. Criză 
dinastică 

4. Dictatură 
militară 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Grupa a V-a 
 
Indicaţi câte o cauză şi o consecinţă pentru evenimentele menţionate mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 Adoptarea constituţiei din 1923  

Criza dinastică 

Rebeliunea legionară 

………………………………
…………………………….. 
 

………………………………
…………………………….. 

 
 

………………………………
…………………………….. 
 

………………………………
…………………………….. 
 

………………………………
…………………………….. 
 

………………………………
…………………………….. 
 



Prof. Maleş Nadia Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3„Mihai Eminescu” Rădăuţi 

90 
 

Grupa a VI-a 
 
Elaboraţi un text sintetic, coerent şi corect din punct de vedere  istoric, în care să 

integraţi următoarele personalităţi, date şi termeni istorici: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criză 
dinastică 

 
Regenţă 

 

Regim 
autoritar 

Carol al II-
lea 

 

1938 
 

Constituţie 

 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cubul 

 
 

Grupa I 
• Descrie România după Marea Unire din 1918 (legislativ, economic şi 

social). 
 
 
 

Grupa a II-a 
• Compară  constituţia din 1923 cu o altă lege fundamentală învăţată anterior. 

 
 
 
 

Grupa a III-a 
• Analizează  regimul politic specific perioadei interbelice din perspectiva 

pluralismului politic. 
 

 
 
 

Grupa a IV-a 
• Aplică  cunoştinţele dobândite pentru a prezenta principalele caracteristici 

ale regimului de guvernare personală a lui Carol al II-lea. 
 
 
 

Grupa a V-a. 
•  Asociază  contextul extern cu  rapturile teritoriale din 1940. 

 
 
 

 
Grupa a VI-a 

• Argumentează  PRO ŞI CONTRA regimului antonescian. 
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Evaluare finală 
 
 
 
 
 
Şcoala cu cl. I-VIII Nr. 3,,Mihai Eminescu” Rădăuţi 
 
Disciplina:  Istorie românilor 
 
Profesor:  Maleş Nadia 
 
Subiectul lecţiei : ,,România între democraţie şi autoritarism” 
 
Numele şi prenumele elevului:………………………………… 
 
Timp de lucru: 5 minute 

 
Formulaţi o opinie personală argumentată despre unul/ una din evenimentele/ personalităţile 

politice vehiculate în cadrul acestei ore. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 

 
 

Ce înseamnă performanţa? Mai întai o luptă a ideilor şi a convingerilor că poţi fi între 
cei mai buni. Apoi presupune dorinţă, studiu, perseverenţă, strategie. Şi, nu în ultimul rand, se 
fundamentează pe o întalnire fericită între un elev pasionat de o anumită disciplină şi un 
dascăl onest, serios, care îşi respectă deontologia. 

Pe de altă parte, performanţa presupune muncă multă, sacrificii, dar şi bucurie şi 
satisfacţie. 

Olimpiada de Istorie, dar şi celelalte concursuri specifice acestei nobile discipline de 
studiu, trebuie privite ca pe o provocare profesională căreia să-i răspundem cu multă 
abnegaţie şi cu bucuria de a pregăti un elev talentat, pasionat de lectură, dornic să se exprime, 
să-şi pună în valoare cunoştinţele şi creativitatea şi să ajungă în echipa învingătorilor.  

Potenţialul profesorilor, cât şi al elevilor din judeţul Suceava, este unul destul de 
ridicat, ceea ce crează premisele necesare obţinerii unor rezultate de excepţie, atât la 
olimpiada şi concursurile şcolare cât şi la examenele naţionale sau de admitere în 
învăţământul superior. 
 

Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Olimpiadei de Istorie,  
Alba Iulia – 2011 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului  

M
ed

ia
 

ob
ţin

ut
ă 

la
 

et
ap

a 
ju

de
ţe

an
ă 

 C
la

sa
 

Unitatea şcolară Rezultatul 
obţinut la 

etapa 
naţională 

Profesor 
coordonator 

1.  Lavric Ioana 9,40 VIII Şcoala  cu cls. I-VIII 
Nr.3 Rădăuţi 

Menţiune Maleş Nadia 

2.  Vasileniuc 
Eduard 

9,30 VIII Şcoala cu cls. I-VIII 
Nr.9 Suceava 

- Prelucă Oltea 

3.  Huţu Sabina 
Ştefana 

9,20 VIII Şcoala cu cls.. I-VIII 
Nr.10 Suceava 

Menţiune Lupuca Petru 

4.  Juravlea Petru 
Andrei 

9,30 IX C.N”Petru Rareş” 
Suceava 

Menţiune Preda Lorin 

5.  
 

Nesteriuc 
Cristina 

9,40 X C.N”Ştefan cel 
Mare”Suceava 

Menţiune Petrişor Didina 

6.  Timofte 
Alexandra 

9,10 X C.N”Nicu Gane” 
Fălticeni 

Menţiune Benţa Codrin 

7.  Socol Ştefan 9,30 XI C.N”Nicu Gane” 
Fălticeni 

Premiul I Benţa Codrin 

8.  Huţanu Daniela 
Nicoleta 

9,50 XII C.N”Mihai 
Eminescu” Suceava 

- Fărcuţ Eugenia 

9.  Vamanu Ionela 
Daniela 

9,40 XII C.N”Nicu Gane” 
Fălticeni 

Premiul III Vasiliu Anişor 

10   Mihalaş Cristina 
Daniela 

9,30 XII C.N”Mihai 
Eminescu” Suceava 

- Fărcuţ Eugenia 
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Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a 
Sesiunii de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din învăţămantul liceal , Călăraşi 

2011 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Şcoala de 
provenienţă 

Titlul lucrării Rezultatul 
obţinut la 

etapa 
naţională 

Profesor 
îndrumător 

1. Nistor 
Diana 

XI Colegiul 
Naţional”Nicu 

Gane” 
Fălticeni 

Istorie orală:Câteva 
aspecte referitoare la 
impactul colectivizării 

asupra mentalului 
locuitorilor din 

comuna Bogdăneşti, 
judeţul Suceava 

- Vasiliu 
Anişor 

 
Benţa 

Codrin 

2. Petrachi 
Oana 

X Colegiul 
Militar 

Liceal”Ştefan 
cel Mare” 

Câmpulung 
Moldovenesc 

Mişcarea de partizani 
din Bucovina 

Menţiune Tanasă 
Bogdan 

 
Concursul cu cel mai mare impact, atât în rândurile elevilor cât şi a cadrelor didactice, 

continuă să rămână  olimpiada de istorie, care s-a desfăşurat în bune condiţii în toate etapele 
ei. 

La faza judeţeană din 19 martie 2011, găzduită de Colegiul Tehnic”Al. I. Cuza” 
Suceava, au participat un număr de 113 de elevi din diferitele zone ale judeţului S-au acordat 
35 de premii şi menţiuni, după cum urmează: 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III şi 20 de 
menţiuni. S-au remarcat următoarele unităţi şcolare:  C.N.”Nicu Gane” Fălticeni,  C.N.”Ştefan 
cel Mare” Suceava, C.N.”Petru Rareş” Suceava, C.N.”Mihai Eminescu” Suceava, C.N. 
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Militar „Ştefan cel Mare ”Câmpulung 
Moldovenesc, Grupul Şcolar”Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Teoretic”Ion Luca” Vatra 
Dornei, C.N.”Dragoş Vodă”Câmpulung Moldovenesc, Şcoala cu cl. I-VIII  Nr. 3 Rădăuţi, 
Şcoala cu cl. I-VIII Nr. 10 Suceava, Şcoala cu cls. I-VIII  Nr. 9 Suceava, Şcoala cu cl. I-VIII  
Poiana Micului, Şcoala cu cl. I-VIII Pîrteştii de Sus, Şcoala cu cl. I-VIII  Nr. 2 Fălticeni, ş.a. 

La faza naţională desfăşurată la Alba Iulia, cei zece reprezentanţi ai judeţului nostru au 
reuşit, prin rezultatele lor merituoase, să situeze Suceava pe locul doi în clasamentul pe 
judeţe.  

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat la începutul lunii mai 2011 la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” 
Suceava,  s-au prezentat opt lucrări de la licee din   judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul 
mediu şi tocmai datorită acestui fapt, aria de selecţie pentru etapa naţională a fost destul de 
restrânsă. În final, experienţa şi competenţa celor care au jurizat şi-a pus amprenta, fiind 
selectate cu adevărat cele mai valoroase două lucrări din concurs, care aveau să confirme 
ulterior. La etapa naţională, desfăşurată în luna iulie la Călăraşi, cele două lucrări care ne-au 
reprezentat judeţul s-au bucurat de aprecierea unanimă a membrilor juriului, strădania 
dascălilor şi a elevilor fiind răsplătite cu o menţiune şi o clasare în prima jumătate a 
clasamentului pentru cea de-a doua lucrare. Pentru viitor se impune o mai largă implicare 
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pentru acest concurs a cât mai multor elevi şi implicit, profesori de la liceele cu profil umanist 
din judeţul Suceava. 

În încheiere, adresăm sincere felicitări tuturor participanților la concursurile şcolare, 
elevi şi profesori deopotrivă, care prin pasiune, muncă şi dăruire mențin prestigiul disciplinei 
Istoria în judeţul Suceava. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


