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LA ANIVERSARĂ 
 

 
„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi 

viitorul”. Nemuritoarele cuvinte ale lui Nicolae Bălcescu sunt pe deplin actuale în această 
epocă alexandrină dominată aproape total de desacralizare, de amalgamare a naţiunilor, 
religiilor şi ideologiilor, de confuzie morală şi spirituală.  

În epocile de acest tip – care intervin ciclic în istoria omenirii – popoarele mici, cu 
importanţă redusă pe eşichierul geopolitic al planetei, nu îşi pot menţine identitatea etno-
spirituală (uneori nici pe cea biologică!) fără recursul la credinţa în Dumnezeu şi la păstrarea 
în memorie a faptelor de arme şi a faptelor de cultură ale înaintaşilor lor. Istoria a demonstrat 
convingător până în prezent că altă cale viabilă de conservare a unui popor, în afara acesteia, 
nu există.  

Totodată, în momentele istorice dificile pentru neamul său, istoricul onest nu se poate 
sustrage de la misiunea de „îmbărbătare a inimilor”, aşa cum a fost înţeleasă şi asumată de 
marele cunoscător al istoriei Poloniei medievale, care a fost Henryk Sienkiewicz. De aceea, 
scrierea istoriei este un proces esenţial, niciodată întrerupt, prin care vechiul se împleteşte cu 
noul, în care o serie de concepţii istoriografice sunt reactualizate sau respinse iar altele noi se 
afirmă, în care însă învăţămintele moral-civice ale istoriei nu trebuie însă să fie uitate sau 
ocultate. La urma urmei, aşa apar „revoluţiile ştiinţifice”, în conformitate cu învăţămintele 
epistemologiei. 

Într-o vreme în care conceperea, scrierea şi mai ales predarea istoriei este pusă în 
România (deseori sistematic) sub semnul întrebării, apariţia unei publicaţii care îşi asumă 
promovarea valenţelor ştiinţifică, metodico-didactică şi moral-civică ale istoriei merită 
salutată, apreciată şi sprijinită. O astfel de publicaţie există şi în judeţul Suceava, 
continuându-şi până în prezent, în mod strălucit, activitatea. 

În anul 2004 apărea numărul 1 al revistei „Cetatea de Scaun”, în care au fost publicate 
numeroase articole de istorie universală, istorie naţională şi locală, metodica/didactica predării 
istoriei. Aceste articole, cu conţinut subsumat misiunii duble a istoriei – de aflare a adevărului 
şi de îmbărbătare a inimilor – reprezintă în majoritatea cazurilor, fragmente ale unor lucrări de 
doctorat, gradul I sau masterat, realizate de o serie de dascăli suceveni pasionaţi de istorie. 

În al zecelea an de „aniversară” (în forma, sensul şi înţelesul eminescian),   dorim 
revistei „Cetatea de Scaun” mulţi ani de apariţie iar talentaţilor şi harnicilor săi redactori, 
inspector de istorie - geografie Anişor Vasiliu şi prof. Didina Petrişor, multă sănătate şi putere 
de muncă pentru continuarea nobilei lor misiuni, plenar asumate. 

Vivat, cresceat, floreat et multiplicamini! 
 
 
 Cu stimă, 

conf. univ. dr. Florin Pintescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
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CUM S-A FĂCUT COLECTIVIZAREA ÎN HORODNIC DE SUS, 

JUDEŢUL SUCEAVA 
 
 

După război ţăranii din Horodnic de Sus au primit terenurile germanilor plecaţi din sat, 
precum şi a maghiarilor ce au părăsit Măneuţiul, aproximativ 170 ha, cât şi pădure în Hardic. 
În urma reformei agrare din 1945, au fost împroprietărite 333 familii din sat1, însă oamenii nu 
s-au bucurat mult timp deoarece au fost introduse cotele, iar teroarea asupra lor se va 
amplifica începând cu anul 1949, odată cu începutul colectivizării.  

După acapararea şi consolidarea puterii în martie 1949, regimul comunist s-a lansat în 
ceea ce avea să fie cea mai lungă, mai dificilă şi mai criminală campanie socială implementată 
în România: colectivizarea agriculturii. Scopul declarat al colectivizării era modernizarea 
agriculturii româneşti şi introducerea structurilor socialiste la sate. Procesul de colectivizare a 
fost de departe cea mai amplă campanie politică desfăşurată între anii 1949-1962. Ea a afectat 
întreaga populaţie rurală a României, care în 1948 reprezenta majoritatea populaţiei ţării2.    

Ţăranii, proprietari de terenuri, animale şi alte bunuri, trebuiau să-şi “dea de bună 
voie” toate acestea Gospodăriilor Agricole Colective (G.A.C.), sau Cooperativelor Agricole 
de Producţie (C.A.P.), cine se împotrivea avea de suportat diferite măsuri de represiune, ce se 
încheiau cu confiscarea tuturor bunurilor, deportări, sau chiar crime. Practic ţăranii au fost una 
dintre categoriile sociale care a suferit cele mai mari traume sociale, psihologice şi culturale. 

În primul an al constituirii G.A.C.-urilor, ţăranii colectivişti au crezut totuşi că îşi vor 
recăpăta pământurile şi bunurile date ,,de bună voie” gospodăriei colective. Neavând loc 
această revenire, în multe sate au avut loc răscoale ţărăneşti împotriva cotelor, G.A.C.-urilor 
şi întovărăşirilor. Astfel de răscoale cu victime oemeneşti au avut loc în mai multe comune 
din jurul Rădăuţiului 3. 

În Horodnic de Sus s-a constituit în 20 iunie 1950, Gospodăria Agricolă Colectivă 
(G.A.C.) “Răsăritul Nou”, ce îşi avea sediul în vechea clădire a primăriei4. 

G.A.C. Horodnic de Sus a luat fiinţă pe terenurile confiscate de la familiile deportate 
în vara lui 1949, au fost însă şi săteni care s-au înscris şi şi-au dat pământurile şi animalele la 
colectiv de bună voie, aceştia  erau cei mai săraci oameni din sat, cei cu pământ puţin, ,,calici” 
cum le spuneau ceilalţi.  

Astfel s-a născut o ură între oameni: cei săraci, înscrişi primii în colectiv, împotriva 
celor cu pământ mult ,,chiaburi”, ce şi-l lucrau singuri. Regimul comunist a reuşit astfel să 
stârnească un conflict între oamerni, lupta de clasă la sate. Însă mare parte a ţăranilor au 
rămas uniţi împotriva activiştilor comunişti, care erau numiţi „cozi de topor”. Cu toate 
acestea, G.A.C.-ul a mers mai departe, dintr-o primă situaţie statistică din anul 1949, am aflat 
că acesta deţinea deja 171, 91 ha5. 

                                                 
1 Macovei Octavian (fost profesor de istorie în Horodnic de Sus), Monografia satului Horodnic de Sus, 
(manuscris),  
1959. Arhiva personală, prof. Onica Veronica. 
2 Vladimir Tismăneanu (preşedinte), Comisia Prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste. Raport final, 
Bucureşti, 2006, p. 424. 
3 Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România, în revista „Arhivele Totalitarismului”, an I, nr.1/1993,  
pp.146-168. 
4 Ion Prelipcean, Monografia comunei Horodnic, vol. I, Istorie. Antichitate, Evul Mediu, Epoca Modernă, p. 112. 
5 Ibidem. 
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Printre măsurile represive la sate puse la cale de statul comunist, s-au numărat şi 
deportările forţate ale ţăranilor. Colectivizarea a început cu un atac împotriva celor cu peste 
10 ha de teren, a chiaburilor. Din pământurile lor s-a început înfiinţarea gospodăriilor 
colective. Au fost expropriate atât pământul, cât şi inventarul viu, instalaţiile agricole, 
produsele agricole, creanţele, titlurile şi participările decurgând din activitatea exploatărilor 
moşiereşti. Rezistenţa la confiscarea, sau tăinuirea bunurilor se pedepsea cu 5 - 15 ani de 
muncă silnică şi confiscarea averii. Prin acest decret moşierii, sau chiaburii (n. a. ţăran bogat, 
în limba rusă) şi familiile lor au fost dislocaţi, fixându-li-se domiciliu obligatoriu pe termen 
nelimitat în diferite localităţi din ţară6.  

În această situaţie s-au încadrat şi cinci familii din Horodnic de Sus: Zub Ionel; 
Cojocar Ion; Prelipcean Gavril; Ciobanu Gheorghe şi Onica Gheorghe. ,,Halip a făcut prostia 
asta că a deportat ! Din Horodnic de Jos nu a fost nimeni deportat, tocmai de aceea, pentru că 
era atât de servil partidului, el a fost numit primar atunci când s-au unit comunele (n.a. 
1950)”7. Această opinie a fost împărtăşită de toţi sătenii, deportările au constituit o mare 
dramă şi un cap de acuzare pentru acest personaj atât de urât de către comunitate în anii 
comunismului, primarul Ioan Halip. 

Ionel Zub, a făcut parte din cea mai numeroasă şi mai bogată familie din sat, tatăl său 
Ion Zub, a fost primar la Horodnic de Sus timp de 36 de ani la cumpăna secolelor XIX – XX. 
Fiica lor Felicia (căsătorită Popescu), era învăţătoare la Vicov în acea perioadă, ea a povestit 
în urmă cu câţiva ani scriitorului Ion Prelipcean, prin ce a trecut familia sa în august 1949: 
,,Camionul cu miliţieni s-a oprit l-a poarta lor, i-a luat părinţii şi i-a dus la Primărie. Apoi au 
fost duşi la Rădăuţi şi îmbarcaţi într-un tren cu destinaţia Dobrogea în comuna Independenţa 
şi apoi în satul Cochirleni lângă Cernavodă. Fiica lor nu a fost niciodată la ei, nu avea voie. La 
întoarcerea din deportare, primarul Halip s-a împotrivit înapoierii bunurilor şi a 
gospodăriei”8.  

La fel s-a întâmplat şi cu familia lui Cojocar Ion, născut în 1905 şi Zenovia, născută în 
1910. “Tata a fost printre cei mai gospodari din sat, asta o ştiu de la oameni… . Pe 23, sau 25 
august 1949 a fost deportat, a fost luat din casă împreună cu mama şi cu fratele meu care avea 
şase luni. Primarul Halip era şi el acolo, i-a făcut tatei inventarul. Tata avea: 14 ha de pământ, 
doi cai, şase vaci, porci..., linguri, oala cu smântană..., cu untură, tot, tot... . Apoi au făcut din 
casa noastră sediu C.A.P., în ’49 de la casa noastră a început colectivizarea în Horodnic.  

I-au dus pe ai mei la Constanţa, în Adamclisi, cu domiciliu forţat..., la un domn Ene.. . 
Au plecat cu câţiva lei, goi..., nici măcar nu l-a lăsat pe tata să i-a o pernă pentru fratele meu. 
Tata fiind foarte harnic, a lucrat pe la el în schimbul mâncării..., a lucrat şi la canal (n.a. 
Canalul Dunăre-Marea Neagră) cu şapte lei pe zi, mânca marmeladă din cutii de lemn..., cu 
asta am trăit acolo.  

Eu m-am născut în deportare..., nu sunt horodnicean (n.a. plânge!)... . Aveam 5 ani 
când ne-am întors..., nu ne-au lăsat în casa noastră că era cooperativa acolo, am stat la bunica, 
Cojocar Paraschiva..., lângă biserică.  

După ce ne-am întors..., într-o seară, tata s-a apucat să are pământul nostru din spate, 
dar a fost arestat din cauza asta şi a făcut şase luni de puşcărie la Rădăuţi. Eu şi fratele meu 
mergeam la dânsul..., ţin minte că odată i-a zis gardianului dacă îl lase să ne sărute. Apoi, 
părinţii au fost la C.A.P., tata a umblat cu caii. Eu am făcut şcoala de tâmplărie..., ne-am 

                                                 
6 Vladimir Tismăneanu, op. cit., p. 427. 
7 Interviu cu Vlădean Vasile, născut la 16 iunie 1924 în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava, naţionalitatea 
română, religia creştin-ortodox, studii: 7 clase, agricultor C.A.P./pensionar. Interviul realizat în Horodnic de Sus, 
2 mai 2012. 
8 Ion Prelipcean, Monografia comunei Horodnic, vol. I, Istorie. Dictatura comunistă, Editura Little, Suceava, 
2010, p. 145. 
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revenit apoi..., m-am căsătorit, am lucrat la I.M.I.L. Rădăuţi, eram şi muzicant..., fratele meu 
s-a făcut pădurar..., na, aşa a fost...”9. 

O altă familie deportată în Dobrogea, a fost cea a lui Prelipcean Gavril cu toate că nu 
erau chiaburi. Fiul mai mare al acestora Gheorghe, născut la 18 septembrie 1929, a povestit 
scriitorului Ion Prelipcean cum a fost ridicat împreună cu familia sa, părinţii şi 4 fraţi, în 5 
august 1949, de către opt miliţieni. Aceştia au fost luaţi cu un camion şi după acelaşi scenariu, 
duşi la Primăria Horodnic de Sus, apoi la Miliţia Rădăuţi, iar a doua zi la tren, după ce au stat 
o noapte în remorca acelui camion. Au ajuns la Bucureşti, iar de aici la Basarabi în judeţul 
Constanţa. De aici au fost luaţi cu maşini în comuna Independenţa, unde au fost cazaţi la un 
sătean. După un timp Gheorghe, fiul cel mare, a fost dus la muncă la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră. Familia lui Prelipcean Gavril, nu a stat foarte mult în Dobrogea, fiind expediată acasă 
cu un tren. Ajunşi în Horodnic, au stat o perioadă la un unchi până li s-au înapoiat bunurile10. 

Familia lui Ciobanu Gheorghe şi Trandafira a fost deportată în Dobrogea la 8 august 
1949. Se spunea despre aceştia că erau printre cei mai bogaţi oameni din sat, ei locuiau lângă 
podul Avrameni, având aproximativ 20 ha de teren, astfel că au fost vizaţi printre primii 
pentru confiscarea bunurilor şi mutarea cu domiciliu forţat. Fiica acestora, Maria (născută la 7 
decembrie 1932), căsătorită Pomohaci, a povestit în urmă cu câţiva ani acele zile când au 
venit miliţienii şi i-au luat cu camionul împreună cu ceilalţi chiaburi. Interesant este şi faptul 
că Maria s-a căsatorit în deportare, soţul ei era liber şi a dorit să o ia cu el înapoi în Bucovina, 
dar nu au lăsat-o, ea împreună cu familia întorcându-se abia după şapte ani11. 

A cincea familie, cea a lui Gheorghe Onica zis şi Putneanu, a fost deportată din 
,,greşeală”, deoarece trebuia deportată o altă familie Gheorghe Onica, însă acesta din urmă 
propus pentru deportare era cumnat cu primarul Halip Ioan şi astfel a scăpat, lucru datorat şi 
potrivirii de nume12. 

Familia Onica a avut patru copii, trei fete: Maria, Elena şi Paraschiva şi un băiat, 
Onica Petru, ce s-a născut în deportare, la 1 august 1954 în localitatea Cochirleni, raionul 
Medgidia13. 

Colectivizarea a început cu forme simple de asociere în anii ‘50, aşa cum au fost 
comasările, sau întovărăşirile agricole, ce s-au desfăşurat şi în Horodnic de Sus. Acestea erau 
forme intermediare spre colectivizare, pământul era al ţăranilor şi recolta era tot a lor, dar în 
măsura în care rămânea ceva după ce achitau statului diferitele lucrări agricole. 

Comasarea loturilor şi circulaţia bunurilor agricole a apărut în 1950, în opinia 
Ministerului Agriculturii, această legislaţie trebuia să oprească parcelarea terenurilor şi să 
uşureze extinderea G.A.C.-urilor. Cei care nu se supuneau erau pedepsiţi cu închisoarea. 
Recolta de pe terenurile comasate aparţinea celui care a semănat, adică G.A.C.-ului, totul spre 
ai forţa pe ţărani să se înscrie la colectiv14. 

Mulţi horodniceni au avut de suferit cu întovărăşirile agricole, această găselniţă a 
regimului comunist (1952), a apărut la Horodnic de Sus în 1956, numită Întovărăşirea 
Agricolă ,,Drum Nou”15. 
                                                 
9 Interviu cu Cojocar Gheorghe, născut la 14 aprilie 1950 în Adamclisi, judeţul Constanţa, naţionalitatea română, 
religia  
creştin-ortodox, studii: şcoala profesională de tâmplărie Marginea, cursuri de muzică, muncitor I.M.I.L. Rădăuţi 
/ pensionar. Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, 5 mai 2012. 
10 Ion Prelipcean, op. cit., pp. 130-133. 
11 Ibidem, pp. 134-141. 
12 Ibidem, p. 134. 
13 Copie a Certificatului de Naştere a lui Onica Petru (fiul lui Onica Gheorghe), născut la 1 august 1954 în 
localitatea  
Cochirleni, raionul Medgidia, (judeţul Constanţa).  
14 http://www.legex.ro/Decretul-151-1950-203.aspx . 
15 Documentul 144, Primăria Horodnic (Horodnic de Jos),  Cerere către Întovărăşirea agricolă „Drum Nou” din  
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Oamenii nu înţelegeau şi nu voiau să îşi lase pământurile pe mâna comuniştilor. 
,,Aveam o livadă pe care au comasat-o. Dar noi am arat livada..., eram eu cu tata... şi o venit 
vreo 12 oameni, adică activişti..., eu când am văzut, am dat drumul la cai să fugă acasă, dacă 
nu îi confiscau. Apoi ne-au luat într-un loc unde arau nişte tractoare..., acolo am văzut cum 
unii oameni ce li s-a luat pământul, se aruncau în faţa lor. Acolo..., Halip, zice către tata: 
<<Vezi bade Gheorghe ! uite arătură frumoasă cu tractorul, nu cu caii..., aia e arătură ce faceţi 
voi !?! >> Apoi ne-au luat la sediu şi ne-au băgat în camere diferite şi tot ne puneau cu faţa la 
perete pentru că am violat perimetrul gospodăriei, am stat două ore cu faţa la perete. 

După asta m-am gândit să scriu o scrisoare lui Dej, dar în numele lu’ tata, pentru că au 
comasat livada noastră de 1 ha şi ceva şi ne-au lăsat doar în spatele casei. Atunci tata era 
bătrân şi bolnav. Factorul poştal nu a vrut la început să îmi dea adresa..., îi era frică, dar mi-a 
zis până la urmă, cu condiţia să pun scrisoarea în Rădăuţi.  

Acolo am scris tot..., două foi..., tata se temea să nu-l bage la puşcărie din cauza ei. 
Am scris tot adevărul. După un timp a venit un expert de la Bucureşti să vadă locul şi apoi am 
primit răspunsul că pământul nu se comasează..., dar ce folos că l-am mai ţinut doi ani şi apoi 
ne l-au luat la colectiv. 

Apoi pe tata l-au păcălit cu doi ani înainte de ’62 şi s-a înscris la întovărăşire cu tot 
pământul, asta datorită presiunilor..., eu l-am certat..., apoi el era tare supărat..., se simţea 
vinovat, s-a îmbrăcat şi s-a dus la primărie în Horodnic de Jos. Mi-a fost frică şi mă gândeam 
că poate se îneacă în părău, dar l-am ajuns şi am fost împreună la primărie, aici Halip ne-a 
arătat actele..., nu am mai avut ce face şi ne-am întors acasă. Eu atunci eram cu nunta şi mă 
gândeam că odată rămas fără pământ o să mă lase fata, dar până la urmă m-am căsătorit”16. 

Sectorul socialist a înregistrat o creştere în agricultură în anii 1957-1958, mai ales în 
forma mai acceptabilă pentru ţărani a întovărăşirilor. Regimul nu renunţase însă la ideea 
colectivizării, pregătindu-se pentru definitivarea procesului, ceea ce avea să ducă la noi 
violenţe în mediul rural17. 

Sătenii din Horodnic de Sus cu care am stat de vorbă în 2012, îşi aduc aminte foarte 
bine vremurile colectivizării, atunci când erau vânaţi să se înscrie la gospodăria colectivă să 
îşi dea pământurile, pământul care însemna atât de mult pentru ţăranul român, mândria lor. 

„Pe când eram în armată..., un coleg din Galaţi a primit o scrisoare şi a început deodată 
să plângă..., eu l-am întrebat ce este..., mi-a răspuns că la el în sat s-a făcut colectivizare şi că 
tata şi fraţii lui s-au opus şi că i-au băgat la închisoare..., nu uit cât trăiesc ! aşa a început... . 
După eliberare am venit în sat, era colectiv..., dar mic..., pe noi ceilalţi (n.a. ţăranii care nu 
erau înscrişi la colectiv) ne-au obligat să prestăm..., dar din ’60 a început cu presiunea, erau 
aduşi băieţi străini..., activişti..., veneau câte 10 - 20 într-o casă..., oamenii fugeau, prin pădure 
peste tot”18. 

,,Am stat pe ogoare ca să nu mă înscriu… . Într-o dimineaţă au venit la mine vreo 
opt… şi s-au băgat în casă…, noroc că era şi unul cu care am făcut armata…, era plutonier 
major…, dacă nu era el mă schingiuiau. Am depus cerere, eu…, cumantu’ Gheorghe Onica, 
Tiron Iustin, Trifan Onica…, am fost vreo cinci…  şi ne-am înscris. Am mai avut nişte 
lemne…, după ce m-am înscris, mi-a luat şi lemnu’…, nu ne-a lăsat nici o bucaţică de 
lemn”19.       

                                                                                                                                                         
Horodnic de Sus. Cerere de înscriere a lui Zub Zaharia Artemie, 24 noiembrie 1959. 
16 Interviu cu Ilie Nichiforel , născut la 8 mai 1935 în Horodnic de Sus, naţionalitatea română, religia creştin-
ortodox,  
studii: 7 clase, agricultor C.A.P., tâmplar la I.M.I.L. Rădăuţi. Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, 30 mai 
2012. 
17 Vladimir Tismăneanu, op. cit., p. 434. 
18 Interviu cu Ilie Nichiforel, 30 mai 2012. 
19 Interviu cu Vlădean Vasile, 2 mai 2012. 
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„Eu mă scundeam…, aveam copchila mică… . Ei umblau câte 20…, profesori, oameni 
din sat…, ziceau că îi dă afară din servici dacă nu merg cu lămurirea pe la oameni. Femeia 
mea făcea mâncare şi eu m-am ascuns…, am fugit în şură, m-am băgat sub grindar şi am tras 
o poartă după mine. Ei intră în ograndă, intră unu…, intră doi…, şase…, intră toţi ! Şi 
întreabă unu: <<Unde e ? >> femeia mea îi spune că nu ştie unde mă aflu şi atunci au pus-o 
pe femeie să semneze, ea a zis că nu, că omu meu semnează…, apoi au ieşit. Era unu Didiţă, 
ăsta a stat şi a pândit la poartă…, da eu l-am văzut de acolo, de sub grindar. Atunci copchila a 
ieşit din casă şi strigă: <<Tătu ! ... hai şi mănâncă că îşi duşi ! >> şi ăla se uită peste poartă…, 
da o prins a râde şi nu-o mai zis nimic…, s-a dus”20. 

Acestea erau vremurile şi oamenii, unii puşi împotriva celorlalţi datorită regimului. 
Ichim Tatiana a făcut parte din cei care trebuiau să meargă cu lămurirea pentru înscrierea la 
colectiv: “Aveam de plătit o amendă…, omul meu lucra la fabrica de spirt (n.a. în Rădăuţi)… 
şi mi-a zis: <<Descurcă-te…!>> Şi apoi am fost la sediu…, era acolo… Dumnezeu să-l ierte ! 
Dumitru a lui Todirică, era avocat, şi îmi spune: <<Tovarăşa Ichim…, i-a vino încoace…, te 
iertam de amendă, dar mergi cu doamna şi cu domnul ăsta ca să se înscrie oamenii la 
colectiv>>. Doamne ! Am mers…, eu nu ziceam nimic, da nu îmi plăceau cum se purtau (n.a. 
activiştii), erau prea, prea… aspri. Am venit acasă şi api mă râdeau toţi… . Aşa era… nimeni 
nu vorbea nimic, oamenii erau ascunşi… şi apoi după ce au trecut la colectiv, ei erau cei mai 
mari comunişti”21. 

„Fratele meu, Dumitru Jacotă, s-a înscris în ’50..., era şef contabil, a dat pământul..., 
vaca... . Eu m-am înscris cu 1 ha şi 30 de ari..., soţul meu nu prea a vrut..., dar ne-a ameninţat 
că îl dă afară pe băiat de la servici. Apoi soţu a devenit membru de partid..., dar a 
renunţat...”22. 

„M-am înscris la C.A.P. în ’57 pentru că nu mai suportam regimul cotelor..., am intrat 
la colectiv de nevoie de asta ne-am înscris mai devreme... . La început era cu duşmănie între 
particulari şi cei din colectiv, asta a fost până în ’62, după... toţi erau din nou prieteni, au 
dispărut diferenţele. Chiar şi eu am mers cu colectivizarea..., să se înscrie lumea la colectiv. 
Mama nu a ştiut că fratele meu a înscris-o la colectiv... şi când a auzit a început a plânge”23. 

„Nu voiam să mă înscriu, aveam 2 ha..., luam copilul în spate şi fugeam să nu vină 
echipele, fugeam la soacră-mea....”24. 

„Ne-am înscris printre ultimii..., tot fugeam. Odată mi-a zis cel la care stăteam când 
fugeam: <<Bă Ifrime ! Toţi sunt înscrişi..., nu ai scăpare !>> Atunci eu vin acasă, scot cârlanii 
din casă, nu bine am terminat că au şi venit la mine..., erau mulţi..., ne-au urmarit: <<Unde 
umblii ? >> Şi mi-au zis că nu am scăpare”25. 

                                                 
20 Interviu cu Mironesei Constantin, născut la 25 aprilie 1924 în Horodnic de Sus, judeţul Suceava, naţionalitatea 
română, religia creştin-ortodox, studii: 6 clase, agricultor C.A.P./pensionar. Interviul a fost realizat în Horodnic 
de Sus, 11 mai 2012. 
21 Interviu cu Ichim Tatiana, născută Ciobanu, la 22 ianuarie 1938 în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava, 
naţionalitatea română, religia creştin-ortodox, studii: 4 clase, agricultor C.A.P./pensionară. Interviul a fost 
realizat în 13 iunie 2012. 
22 Interviu cu Popescu Maria, născută Jacotă, la 5 august 1918 în Horodnic de Sus, judeţul Suceava, religia 
creştin – ortodox, studii: 7 clase, agricultor C.A.P./pensionară. Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, la 7 
mai 2012. 
23 Interviu cu Morosan Dumitru, născut la 7 iunie 1932 în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava, 
naţionalitatea română, religia creştin-ortodox, studii: 7 clase, ocupaţia: agricultor C.A.P., consilier local, contabil 
la Primărie/pensionar. Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, 5 mai 2012. 
24 Interviu cu Moroşan  Aspazia, 9 mai 2012. 
25 Interviu cu Moroşan Ifrim, născut la 19 ianuarie 1924 în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava, 
naţionalitatea română, religia creştin-ortodox, studii: 7 clase, tâmplar la I.M.I.L. Rădăuţi/pensionar. Interviul a 
fost realizat în Horodnic de Sus, 9 mai 2012. 
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“Eu m-am înscris aproape ultimul…, tot auzeam câţi sau înscris…, câţi mai sunt…, 
mai eram eu şi Ionel Popescu. Cei din Securitate îţi dădeau tratament… . Era o zăpadă… şi 
m-am pornit cu Ionel să ne înscriem, erau vreo 8 – 9 (n.a. activişti), veneau şi ziceau: <<Uite ! 
ăştia nu sunt înscrişi !>> Ne-au luat şi ne-au băgat în casă la Luţa, au completat în numele 
meu:  … eu Sfirschi Dumitru, nu sunt capabil (…), trec de bună voie în Cooperativa Agricolă 
Horodnic…. . Aşa m-au pus… . Activiştii ăştia erau din Rădăuţi, dar şi câte unul din sat…, a 
intrat panică în oameni…, sau înscris toţi până la urmă”26. 

Caracterul criminal şi efectele tragice ale colectivizării agriculturii sunt bine cunoscute 
de toţi românii şi trebuie acum aflate şi de cei tineri. Consecinţa cea mai tragică, cu efecte pe 
termen lung a colectivizării a fost desfiinţarea clasei ţărăneşti, ţăranii mijlocaşi şi aşa-zişii 
„chiaburi”, care erau cei mai mulţi la acea vreme, precum şi schimbarea mentalităţii, practic 
dispariţia unei lumi rurale româneşti care ne-a definit în secolele trecute27. 

Procesul de colectivizare a fost ca un război împotriva ţărănimii, represiunea 
comunistă a cunoscut toate formele sale în perioada 1949-1962, nenumăraţi horodniceni, ca şi 
ceilalţi români din toată ţara, având de suferit în deportare, închisori, lagăre de muncă, sau au 
fost chiar ucişi.  

În ianuarie, februarie şi martie 1962, pe când se încheia procesul de colectivizare al 
agriculturii, în Horodnic de Sus înscrierea mergea prost în ciuda presiunilor, însă în aproape 
două săptămâni tot satul s-a colectivizat, asta după ce horodnicenii au aflat de uciderea lui Ion 
Nichiforel. Acest episod tragic a rămas în memoria satului. Ion Nichiforel a fost omorât în 
bătaie de către echipa de activişti ce se ocupa cu lămurirea înscrierii la colectiv.  

„Pe fratele meu l-a luat o echipă de comunişti ce se ocupa de colectivizare şi l-au dus 
la şcoala veche şi aici l-au omorât ! De acolo: Moroşan Gheorghe (zis Lipotan), Ion Medrihan 
şi Cârstian Dumitru, l-au dus pe linia trenului, lângă şcoala de felşteri de la Horodnic de Jos. 
Erau acolo urme de sanie învârtită şi de doi cai nepotcoviţi..., probabil cum l-au dus şi l-au 
pus pe linie să-l taie trenul. În dimineaţa aceia eram de gardă în sat, când am terminat m-am 
dus la un văr. Şi tot veneau maşini..., caravana, din care răsuna la megafoane numele 
oamenilor care s-au înscris la colectiv, tot anunţa că s-a mai înscris unul... şi încă unul, dar de 
el nu a pomenit nimic. Atunci, cumnata mea, Aspazia (soţia lui Ion Nichiforel), o luat 
mâncare şi s-a dus la Halip: <<Unde e bărbatul meu ? >>, iar el i-a răspuns: << Caută-l şi-l 
vei găsi ! >>  

Tata m-a trimis în Rădăuţi..., aveam acolo o mătuşă, soră de a mamei..., mi-a zis să-l 
caut la ea, că poate o scăpat şi o fugit să se ascundă, sau s-a înscris şi se teme de soţie să vină 
acasă. Atunci eu m-am dus peste ţarnă spre Rădăuţi şi pe drum m-am întâlnit cu un om din 
Tecioară, dar nu mi-a zis nimic. Când am ajuns la calea ferată... parcă am avut aşa un 
sentiment..., dar nu mi-am dat seama şi mi-am continuat drumul. Când am ajuns la mătuşa..., 
era la ea un fin, acesta probabil i-a zis de frate-miu, pentru că ea plângea... şi o întreb: << De 
ce plângi, s-a înscris Ion la colectiv ? >> eu râdeam..., dar ea mi-a zis: <<Ion e mort tăiat de 
tren, iar tu râzi... !?! >> 

Eu atunci am încremenit..., nici nu putem să plâng. Ea s-a îmbrăcat şi am ieşit toţi..., 
oamenii pe stradă o întrebau: Unde mergi doamna Popescu ? nu te duce degeaba că l-au luat şi 
l-au pus într-o sanie, oprise un om ce trecea pe acolo cu calul.  

Aşa că noi ne-am întors, iar când eram prin faţa Policlinii, am văzut sania trasă 
acolo..., da niciun om..., niciun miliţian. În sanie erau paie..., le dau într-o parte şi când mă 
uit..., era acolo o grămadă de carne, împărţită în trei..., craniul era gol..., eu i-am tras pielea 
înapoi pe faţă. Apoi l-am luat şi l-am băgat în morgă. Apoi tot eu l-am scos din morgă, nu i-au 
                                                 
26 Interviu cu Sfirschi Dumitru, născut la 10 iulie 1932 în Horodnic de Sus, judeţul Suceava, naţionalitatea 
română, religia creştin-ortodox, studii: 7 clase, agricultor 1 an la C.A.P., tâmplar I.M.I.L. Rădăuţi/ pensionar. 
Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, la 4 mai 2012. 
27 Vladimir Tismăneanu, op. cit., p. 162. 
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făcut autopsie acolo..., un picior nu l-am mai găsit, am cumpărat vreo patru pachete de vată şi 
am făcut forma piciorului... atunci când l-am pus în sicriu. 

Am fost să văd şi la calea ferată. Costică Cojocar, un cumnat, o zis către mine: << Hai 
bă Ilie să vedem ! >>, iar acolo erau liniile de cale ferată cu sânge şi carne, dar în rest nu era 
sânge..., vorba aia: tai o găină şi tot vezi sânge peste tot !      

A doua zi am mers la Procuratură, pe drum ne-am întâtnit cu plutonierul Vlas, care 
zice către mine: << Bă ! tu eşti frate cu ăla care s-a dat sub tren ? Api i-a buletinul, că o să vă 
trebuiască la înmormântare >>. 

Buletinul era tot murdar de motorină, cum a fost dat pe jos pe podele şcolii. Fratele 
celălalt era inspector financiar pe la Dorna, a venit şi el..., se cunoştea cu procurorul Ivancov, 
cel cu ancheta..., au stat oleacă singuri de vorbă, apoi am intrat şi noi. Atunci Aspazia a 
început să strige că i-au omorât omul, dar procurorul îi zice: << Aţi venit să-l înmormântaţi, 
sau aţi venit să faceţi teatru ? dacă vreţi, daţi în judecată, dar degeaba ! >> Şi atunci celălalt 
frate a zis să mergem. Ne-au dat actele şi l-am adus acasă.  

Când venim de la înmormântare, pe stradă, activiştii ne-au luat cu forţa..., pe mine, pe 
tata şi pe fratele meu. Pe fratele cel mare l-au băgat într-o cameră, iar pe mine şi pe tata în 
alta. Şi zic ăia către noi: << Fratele merge la puşcărie dacă voi nu vă înscrieţi ! Noi tremuram 
şi ne-am înscris…, asta a fost înscrierea la colectiv >>”28. 

Printre acei criminali despre care nu ştim nimic sigur, se spune că se aflau probabil ca 
martori şi primarul Ion Halip şi preşedintele C.A.P. Ion Rotar. Însă, ca o pedeapsă divina, toţi 
cei implicaţi au avut un sfârşit tragic, în chinuri, asta probabil datorită blestemelor aruncate de 
văduvă, aşa cum vorbea ,,gura satului”, pentru că despre acest episod tragic ştia tot satul, toţi 
vorbeau, a rămas în memoria colectivă a acestuia.  

„Rotar s-a spânzurat, se spune că femeia lui Ion, Aspazia Nichiforel, a cântărit un 
kilogram de grâu şi în fiecare zi..., pentru fiecare bob de grîu, a bătut mătanii..., când a gătit..., 
era în Joia Mare, iar a doua zi, în Vinerea Mare, înainte de Paşte, Rotar s-a spânzurat! Ceilalţi 
care l-au dus cu căruţa s-au chinuit şi ei câţiva ani înainte să moară..., uite Dumnezeu i-a 
pedepsit”29. 

În martie 1962 s-a încheiat colectivizarea, fiind înscrise toate familiile din Horodnic de 
Sus (329 familii), în total cele două G.A.C.- uri, „Răsăritul Nou” din Horodnic de Sus şi 
„Pământ Desţelenit” din Horodnic de Jos, aveau o suprafaţă de 4459 ha de teren, din care 
suprafaţa agricolă era de 4351 ha: terenul arabil de 3871 ha; păşuni 159 ha; fâneţe 313 ha; 
livezi 18 ha şi 5 ha de pădure30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Interviu cu Nichiforel Ilie, 30 mai 2012. 
29 Interviu cu Moraşan Ecaterina, născută Sandi, la 18 februarie 1936 în comuna Horodnic de Sus, judeţul 
Suceava, naţionalitatea română, religia creştin-ortodox, studii: 4 clase, ocupaţia: agricultor C.A.P., gestionar 
magazin COOP /pensionară. Interviul a fost realizat în Horodnic de Sus, 5 mai 2012. 
30 Prelipcean Ion, op. cit., vol.I, Istorie. Antichitate, Evul Mediu, Epoca Modernă p. 113.  
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Summary 
 
 

The study of local community is for the history teacher a professional task and at the 
same time a matter of soul. These pages in the memory of the communist period of the the 
village of Horodnic de Sus, county of Suceava, archived only through the study of classical 
resources, as well as the oral history method, reveals to the public the horrors of the most 
important communist policy – collectivization process. This process dramatically left his 
mark on the community from Horodnic de Sus. 
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AUREL ONCIUL, PARLAMENTAR ÎN DIETA BUCOVINEI 
 

 
Controversatul om politic bucovinean 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 (cavaler) 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 Lupu1. 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.  

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.  Anul următor (1 
aprilie 1902) apărea primul număr din ziarul său politic „Privitorul”2. 

Aurel cavaler (Ritter) von Onciul s-a afirmat în viaţa politică bucovineană începând cu 
anul 1903, activitatea sa politică luând practic sfârşit în 1918, odată cu unirea Bucovinei cu 
România. În această perioadă, el a fost, ca şi Iancu Ritter von Flondor, un adevărat catalizator 
al vieţii politice bucovinene. În tot cazul, Nicolae Iorga considera în 1905 că Aurel Onciul 
„ţine stăzi în mâna sa politica românească a ţerii, sau mai bine pe Românii din această ţară 
(Bucovina) pentru a face politica sa personală”3. 

În istoriografia recentă s-a arătat chiar că „liniile programatice” şi „conduita politică” 
a lui Aurel Onciul au avut o strânsă legătură cu deciziile şi acţiunile lui Iancu Flondor4. Şi mai 
tranşant, Mihai Iacobescu arată că Aurel Onciul a fost omul politic „cel mai versat şi mai 
                                                 
1 Aurel Constantin Onciul, Aurel Ritter von Onciul und der nationale Ausgleich in 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”. 
2 Ibidem, p. 10. 
3 Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Bucureşti, Editura Semne, 2006, p. 57. Ediţia reproduce textul 
(inclusiv ilustraţiile) lucrării cu acelaşi titlu publicată de Nicolae Iorga în 1905, la Editura Institutului de Arte 
Grafice „Minerva” din Bucureşti. 
4 Vlad Gafiţa, Iancu Flondor (1865-1924) şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina; Iaşi, Editura 
Junimea, 2008, p. 157. 
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controversat, dar renegat, care s-a dovedit cel mai abil şi mai versatil dintre potrivnicii lui 
(Iancu, nota ns.) Flondor”5.   

Pe parcursul acestui articol vom încerca să vedem dacă aceste aprecieri emise asupra 
activităţii politice a lui Aurel Onciul sunt valabile, determinând totodată şi rolul său în Dieta 
(Landtag) Bucovinei. Menţionăm că Aurel Onciul a fost, în Landtag, deputat al curiei 
comunelor rurale (Suceava) în legislatura a IX-a (1903), deputat al curiei comunelor rurale 
(Câmpulung-Dorna) în legislatura a X-a (1904-1910), deputat al curiei a III-a (română) în 
legislatura a XI-a (1911-1914). În plus, el a fost şef al acestei ultime curii, iar începând cu 
1911 membru în Comitetul ţării şi şef al Comisiei administrative a Dietei. În camera 
legislativă a Dietei a reprezentant fracţiunea „democrată” română din Alianţa Liberală şi, mai 
cu seamă, Partidul Democrat Român, al cărui şef era6.  

Demersul ştiinţific din acest articol va conţine două părţi: situaţia socială şi politică 
din Bucovina, în perioada 1900-1914; Activitatea lui Aurel von Onciul în Dieta Bucovinei. 
Prima parte a articolului are rolul de a-l introduce pe cititor în atmosfera politică a acelor 
timpuri, de a descrie pe scurt forţele politice aflate în luptă. Totodată, în această primă parte 
vor fi descrise doctrina şi strategia Partidului (Ţărănesc) Democrat, deoarece acest partid a 
fost instrumentul prin intermediul căruia Aurel Onciul a ajuns deputat în Dieta (Landtag) 
Bucovinei.  

La începutul secolului XX, Nicolae Iorga zugrăvea un trist tablou al societăţii din 
Bucovina care, credem, corespundea în linii mari realităţii: „De-oparte aristocraţia (subl. 
ns.), alcătuită din coborâtori ai mazililor, boierinaşilor celor mici şi mai mici ai Moldovei, din 
Armeni şi Evrei bogaţi, cari au fost şi ei înfăşuraţi în mătasa unui titlu de cavaler şi baron – 
culmile până la care se înalţă „aristocraţia” băştinaşă. În sfârşit, din străinii pe cari-i aduc 
funcţiile, căsătoriile cu Bucovinene şi afacerile. ... „Aristocraţii” au pierdut în mare parte 
moşiile lor, pe care le ţin Evreii, ei s-au ruinat răpede, adică Românii şi Armenii. Sunt siliţi a 
începe cariera administrativă obişnuită şi se văd întrecuţi de alţii ce se ridică din rândurile 
celor „mai jos” decât dânşii ... Toate neamurile se înfrăţesc în aristocraţie prin vorbirea 
limbii germane (subl. ns.). Româneşte vorbesc cei mai mulţi dintre români când nu vreau să-i 
înţeleagă cineva. Toate neamurile se înfrăţesc prin spoiala culturii germane ... „Inteligenţa” 
(subl. ns.) se socoate ca a doua castă a ţării, castă de preoţi şi de învăţători mai ales, la care se 
adaug câţiva avocaţi şi funcţionari mici. Ei nu se simt una cu poporul pe care nu-l înţeleg 
şi-l iubesc prea puţin (subl.ns.) Crescuţi „austrieceşte”, adică formalist şi materialist, ei 
vreau înainte de toate „mai mult”, cât mai mult. Jos zace poporul (subl. ns.), a cărui voinţă se 
tipăreşte, al cărui nume se speculează, dar al cărui bine nu-l caută nimeni (vădită exagerare, 
nota ns.). Societăţile de cetire pentru dânsul sunt nume ... oamenii din sate orbecăiesc între 
ispitele deznaţionalizatorilor, ei gem greu sub povara cametei boiereşti”7.  

O parte a boierimii române (asimilată nobilimii Imperiului) suferise un proces de 
aculturaţie datorită formaţiei ei intelectuale preponderent germană. I.G. Sbiera nota că, în 
1861, odată cu constituirea Comitetului Ţării în Dieta (Landtag) Bucovinei, membrii români 
ai acestui organism „ştiau vorbi nemţeşte mai bine decât româneşte, căci studiile şi le făcuseră 
prin şcoli unde toată învăţătura se preda numai în graiul nemţesc; lor dară le lipseau nu numai 
expresiuni potrivite pentru cunoştinţele ce le aveau, dar şi stilul românesc în care să-şi 
exprime cugetările”8. Din punct de vedere material, lucrurile nu stăteau cu mult mai bine 
                                                 
5 Mihai Iacobescu, Elita românilor bucovineni între anii 1862-1918, în Ştefan Purici (editor), Procese politice, 
sociale, cultural şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită?, Suceava, 
Editura Universităţii din Suceava, 2002, p. 203. 
6 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. 508. 
7 Nicolae Iorga, op. cit., pp. 215-218.  
8 I.G. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiune şi istorie şi amintiri din viaţa autorului, Cernăuţi, Societatea 
Tipografică Bucovineană, 1899, p. 30. 
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pentru boierimea română, cel puţin pentru marii proprietari. Într-adevăr, la 1914, marii 
proprietari români nu stăpâneau nici măcar 3,5% din suprafaţa Bucovinei, restul marii 
proprietăţi (96,5%) aflându-se „în mâini străine”...9. De aceea, „boierimea românăî nu putea 
influenţa decisiv viaţa politică românească a Bucovinei datorită aculturaţiei parţiale realizată 
de cultura germană, datorită amalgamării – parţiale, de asemenea, cu nobilimea polonă din 
Galiţia, datorită numărului ei restrâns şi sărăciei materiale accelerate”10. 

Clasa de mijloc românească din Bucovina (funcţionari, meseriaşi şi negustori) era la 
începutul secolului XX restrânsă numeric, în special în comparaţie cu cea evreiască. La 
nivelul anului 1910 existau în acest ducat 4.941 funcţionari în următoarele domenii: justiţie, 
administraţie, şcoli, poştă şi telegraf, cale ferată, medici şi farmacişti. Dintre aceştia, 1.180 
erau români, 965 evrei şi 2.796 străini. În 1912 existau în Bucovina 9.322 meseriaşi, dintre 
care 737 români, 5.091 evrei şi 9.322 străini şi 10.312 negustori, dintre care 444 români, 
8.642 evrei şi 1.226 străini11. 

În general, ţărănimea română din Bucovina o ducea mai bine decât în Vechiul Regat, 
însă nu o ducea la fel de bine precum ţăranii germani din Bucovina. 

Situaţia socială, economică, politică şi culturală a românilor bucovineni în primele 
două decenii ale secolului XX putea fi prezentată în felul următor: 

„Elitele populaţiei române aveau o forţă economică şi politică net inferioară celei 
deţinute de elitele similare ale alogenilor, consideraţi ca totalitate; nivelul de trai al populaţiei 
româneşti – deşi superior celui din Regat – era totuşi inferior celui similar al germanilor şi 
evreilor, mai ales slavizarea etnică – spontană sau întreţinută – a nordului Bucovinei a slăbit 
în general naţiunea română din această provincie; germanizarea culturală (această sintagmă 
treubuie folosită, credem, cu mare precauţie) a scindat elitele româneşti, care nu au putut 
astfel să opună unite o contraideologie pan-românească celei integratoare, practicată de curtea 
vieneză. La acest lucru a contribuit şi faptul că viaţa politică din Bucovina apărea drept 
coruptă, balcanizată, în comparaţie cu cea austriacă, nivelul de trai din Regat fiind mai scăzut 
decât în Bucovina; discordia dintre partidele politice româneşti a permis manevrelor abile ale 
Vienei să descurajeze lupta naţională”12. 

În acest context, încercările partidelor politice româneşti de a câştiga preeminenţa în 
viaţa politică a ducatului şi în cadrul Dietei (Landtag) erau destul de limitate, fiind sprijinite 
mai mult pe calcule politicianiste decât pe realităţi practice. 

Analizând situaţia politică a Bucovinei în 1913, Ion Nistor spunea următoarele cuvinte 
în faţa unei adunări din Câmpulung, publicate în coloanele „Gazetei Mazililor şi Răzeşilor din 
Câmpulung: 

„O mână de politicieni, toţi salariaţi săraci, dezbinaţi în trei partide sau mai bine zis în 
trei cete înduşmănite şi anume nu pe tema unei idei conducătoare, ci pe tema intereselor 
meschine. „Apărăriştii” prin organul lor „Viaţa Nouă”, „Democraţii” prin „Foaia Poporului” 
împroaşcă zilnic veninul neîncrederii şi vrajbei în masele populare. Ei bine, oamenii aceştia, 
vreo 20 la număr, revendică pentru ei monopolul politic în Bucovina, se urăsc, se 
suspicionează, se batjocoresc şi-şi reproşează cele mai urâcioase şi culpabile fapte. Şi, durere, 
multe din aceste învinuiri sunt riguros exacte – oferind pe calea aceasta atât guvernului cât şi 
celorlalte naţiuni conlocuitoare cel mai dezgustător tablou de decadenţă morală şi josnicie 
sufletească. Dacă ar fi ca românii din Bucovina să fie judecaţi după vorbele şi faptele acestor 
pretinşi reprezentanţi ai lor – şi această judecată se va face de oameni prea puţin orientaţi 
asupra referinţelor reale din Bucovina – atunci în adevăr am merita cel mai adânc dispreţ şi 
                                                 
9 I.E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, Biblioteca Bucovina, 1916, p. 413. 
10 Florin Pintescu, Viaţa politică românească în Bucovina: Loialism, autonomism sau iredentism? (1900-1914), 
în „Codrul Cosminului”, serie nouă, nr. 2 (12), 1996, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, p. 262. 
11 I.E. Torouţiu, op. cit., tabelele de la paginile 302 şi 393. 
12 Florin Pintescu, op. cit., p. 271. 
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compătimire, ca nişte oameni netrebnici şi decăzuţi. Dar o asemenea apreciere ar fi pe cât de 
pripită, pe atât de nedreaptă. Copleşite de buruiana acestui politicianism netrebnic, vegetează 
elemente cinstite, harnice, muncitoare şi iubitoare de ţară ale neamului nostru care aşteaptă să 
fie izbăvit de coşmarul politicianismului bucovinean”13. În prima parte a articolului nostru ne 
vom strădui să arătăm că această caracterizare era doar parţial viabilă. 

Pentru înţelegerea situaţiei politice din Bucovina anilor 1900-1914 trebuie studiată 
îndeosebi activitatea Partidului Naţional Român (aripa conservatoare), a Partidului Popular 
Naţional şi a Partidului Ţărănesc Democrat. 

Partidul Naţional Român se formase în 1892, când elitele românilor (în special nobili 
şi intelectuali) au înţeles să se solidarizeze pe linie naţională şi bisericească. Liderii cei mai 
activi ai acestui partid, „tinerii români” („Jung Rumänen“) voiau să implice politic toate 
clasele sociale ale românilor bucovineni. Aceşti lideri se vor separa în 1897 de elementele 
conservatoare, de „bătrânii români” („Alt Rumänen”), care doreau să facă în continuare o 
politică restrânsă, la nivelul elitelor. Din gruparea „tinerilor români” făceau parte George 
Popovici, Gr. Filimon, Constantin Isopescu, Florea Lupu, Constantin Moraru, nume ce se vor 
ilustra ulterior în politica bucovineană. 

În 1899 gruparea „Alt Rumänen” va încheia un pact politic cu guvernatorul 
(preşedintele) ducatului, baronul Friedrich von Bourguignon-Bamberg (1846-1907), care 
căuta să ucrainizeze şcolile primare în contra voinţei populaţiei româneşti, să introducă un 
spirit antiromânesc în universitatea din Cernăuţi, să interzică portul tricolorului în public 
etc14. Promiţând acestei grupări unele avantaje pentru români la ocuparea posturilor 
conducătoare din şcoli, baronul obţine încetarea atacurilor conservatoare în contra sa, 
publicate în ziarul „Patria”15. 

Fruntaşii politici români nemulţumiţi de pact s-au retras din partid, fondând în august 
1900 Partidul Poporal Naţional, condus de George Popovici şi Iancu Flondor16.  

Principalele prevederi programatice ale acestui partid erau următoarele: „... deplina 
autonomie a bisericii noastre; conservarea neştirbită a caracterul etnic al bisericii noastre; 
cerem creşterea şi instruirea poporului nostru pe baza învăţământului naţional: cerem 
dregătorii imparţiale şi obiective cu cunoştinţa ţării, neamului şi limbii noastre: ne vom opune 
cu toată puterea contra ocupării posturilor la dregătorii cu bărbaţi străini de ţară: cerem 
separarea completă a Bucovinei în toate afacerile sale publice de influenţa galiţiană, prin 
urmare înfiinţarea neîntârziată a unei Curţi de Apel şi a unei Direcţiuni a Căilor Ferate 
Bucovine în ţară; vom lupta din răsputeri ca ţăranul român să rămână stăpân al pământului şi 
averii sale, conştienţi fiind că dânsul este temelia neamului nostru: ... pretindem ca poporul 
român să fie reprezentat în corpurile legiuitoare nu numai corespunzător numărului şi 
importanţei sale istorice, ci şi a principiilor sale politice; ne vom interpune deci pentru 
dobândirea sufragiului universal şi direct”17. 

Interesat de remarcat este faptul că baza socială a acestui partid, condus începând din 
1901 numai de un boier (Iancu Ritter von Flondor) era formată din ţărani, meseriaşi, preoţi, 
funcţionari, învăţători şi profesori18. Acelaşi nobil a apărat cu tărie tricolorul, atacat de 
guvernatorul ţării şi dezavuat de elementele conservatoare ce încheiaseă pactul politic cu 
guvernatorul Friedrich von Bourguignon-Bamberg. Iancu Flondor i-a declarat textual 
preşedintelui (guvernatorului) ţării: „Domnule preşedinte, te rog să iei la cunoştinţă că culorile 
                                                 
13 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1991, pp. 337-338. 
14 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918), Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul 
Silvestru, 1926, p. 161. 
15 Ibidem, p. 162. 
16 Ibidem, p. 163. 
17 „Deşteptarea”, Cernăuţi, nr. 48, 15 noiembrie 1900. 
18 I.V. Cocuz, Hulubei Matei, Presa românească în Bucovina (1809-1944), Bacău, 1991, p. 38. 
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roşu-galben-albastru le privim drept culori naţionale române şi că e sub demnitatea noastră de 
a discuta cu dumneata de o putem dovedi prin fapte istorice sau ba, chiar şi în caz că aceste 
culori ar fi identice cu culorile regatului român”19. 

„Pactiştii” (gruparea Alt Rumänen) se împacă la 2 iunie 1902 şi fuzionează cu Partidul 
Popular Naţional. Acest partid îmbrăţişa din punct de vedere sentimental cauza tuturor 
românilor (inclusiv din Transilvania, Basarabia şi Regat) însă, din punct de vedere politic, 
liderii săi erau adepţii unui fel de autonomism politic, care să-i confere Bucovinei largi 
posibilităţi de dezvoltare”20. 

Partidul (Ţărănesc) Democrat condus de Aurel Onciul apare în 1902, în toiul luptelor 
dintre „pactişti” şi „naţionali”. Acest partid, care a fost sprijinit de preşedintele Bourguignon, 
dezaproba politica Partidului Poporal Naţional şi preconiza o colaborare paşnică cu toate 
minorităţile din Bucovina. Putem spune că principiile programatice ale acestui partid apar în 
„Voinţa Poporului” din 10 octombrie 1902. Cităm în continuare din acest ziar. 

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

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 să 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 
cănţălării, 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)”21. 
Lansând o campanie paroxistică de presă în contra liderilor Partidului Conservator 

(Pactist) şi ai Partidului Poporal Român, Aurel Onciul considere că tricolorul nu era decât 
„păcatul Partidului Poporal Naţional faţă de împărăţie” iar lupta contra ucrainizării „păcatul 
faţă de ucraineni”22. În plus, Aurel Onciul îi învinuia pe liderii celor două partide de „acte de 
neloialitate faţă de coroană, iredentism şi înaltă trădare”23. În mod surprinzător însă, românii 
fuseseră apăraţi de acuzaţia de iredentism în Parlamentul de la Viena de către deputatul 
german Ellenbogen. „Seamănă că de pe piaţa Austriei s-a lansat lozinca de a-i stigmatiza pe 
români ca pe nişte trădători de patrie, spre a putea rectifica sus politica de prigonire în contra 
poporului românesc. Poporului românesc însă, care este un popor pacinic şi extrem de loial şi 
credincios împăratului său, nu-i va strica această tractare ... Ce cere aşadară poporul românesc 
– cere numai o şchioapă de progrese în privinţa naţională şi culturală, spre a se apropia de 
apusul monarhiei care e mai mult mai înaintat în această privinţă...”24. 
                                                 
19 „Deşteptarea”, Cernăuţi, nr. 61, 9-22 august 1901, p. 1. 
20 Florin Pintescu, op. cit., pp. 265-266. 
21 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 318. 
22 Ion Nistor, op. cit., p. 315. 
23 Ibidem, p. 306. 
24 „Deşteptarea”, nr. 18, 8-21 martie 1901, p. 2. 
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Partidul (Ţărănesc) Democrat a atras de partea sa ţărănimea bucovineană şi 
învăţătorimea prost plătită şi „organizată” de către Mihai Chisanovici. În plus, Aurel Ritter 
von Onciul şi-a apropiat de partea sa conducerea politică a minorităţilor germană, ucraineană 
şi evreiască. Implicarea învăţătorilor bucovineni în luptele politice pentru revendicări sociale 
a fost rău privită de către liderii Partidului Poporal Naţional, care avertizau că noul curent 
„tinde să capteze învăţătorii români spre a-i preface în factori distructivi faţă de naţiune”25. 

În 1903 are loc o încercare de împăcare între Partidul (Ţărănesc) Democrat, Partidul 
Conservcator (Pactist) şi Partidul Poporal Naţional. Considerând însă că Aurel Onciul este 
nesincer, Iancu Flodor refuză împăcarea26. Datorită acestei situaţii, Aurel von Onciul se 
îndreaptă spre germani, ucraineni şi evrei, întemeind „Tovărăşia Ţărănească (Progresistă” – 
Freisinniger Verband, alcătuită însă din cluburi (grupări) naţionale distinncte. Alegerile 
dietale din 1904 sunt câştigate de această alianţă. În consecinţă, Partidul Poporal Naţional se 
autodizolvă27.  

În 1905 se consituia Partidul Naţional Român, format prin fuziunea dintre partidul lui 
Aurel Ritter von Onciul şi Partidul Conservator (Pactist). Liderii fostului Partid Poporal 
Naţional nu aderă la această împăcare, iar în 1906 reîncepe lupta în contra oamenilor lui Aurel 
Onciul prin ziarul „Apărarea Naţională” (de aici şi numele de „apărărişti”, dat foştilor membri 
ai Partidului Poporal Naţional).  

În 1907 se formează Partidul Creştin-Social Român, rezultat al fuziunii dintre 
conservatori (pactişti), democraţi şi „apărărişti”. La 19 noiembrie 1908 se votează statutul 
acestui partid care, la punctul 1, prevedea: „Partidul Creştin Social din Bucovina are ca scop a 
promova în cadrul credinţei pentru împărat şi împărăţia Austriei interesele naţionale, 
confesionale, politice şi economice ale românilor bucovineni”28. 

În 1909, acest partid revine la vechiul nume de Partidul Naţional Român, condus de 
Iancu Flondor. Datorită disensiunilor interne, Iancu Flondor demisionează din nou, 
motivându-şi demisia printr-o scrisoare scurtă trimisă din Storojineţ lui Aurel Onciul, la 7 
noiembrie 1910: „Stimate d-le Vicepreşedinte. Discordia şi lupta între fraţi, care au causat 
neamului nostru în Bucovina, în ultimul deceniu multe şi dureroase scăderi, consumând cu 
desăvârşire puterile Românilor şi resistenţa lor contra desnaţionalizării, încep din nou a se 
încuiba în rândurile naţiunii noastre. 

În faţa acestor împrejurări de tot triste, îmi este peste putinţă a răspunde pentru viitorul 
neamului românesc în Bucovina şi trebuie cu inimă întristată să mă retrag dela conducerea 
partidului naţional. Publicând această hotărâre tot-o-dată în foaia partidului, Vă rog să 
binevoiţi a o lua în mod potrivit la cunoştinţă”29. 

În 1912, conservatorii şi naţionalii s-au împăcat din nou, arătând însă că nu se pot 
împăca şi cu (ţărănist)-democraţii, în condiţiile în care aceştia propagă „sciziunea şi ura dintre 
stări”30. În fond, (ţărănist)-democraţii şi naţionalii s-au duşmănit până în 1918. 

Gazeta „Vremea Nouă” din Cernăuţi făcea la 12 septembrie 1912 un aspru rechizitoriu 
politicii duse de Aurel Onciul, în contextul amânării deschiderii Dietei Bucovinei. 

„De ce nu spui dumneata domnule Aurel şi cauzele pentru care nu s-a deschis dieta, ca 
să ştim şi noi? Trei ani de zile a-ţi dormit domnilor democraţi şi a-ţi aşteptat să vie alţii şi să 
vă cureţe bârlogul vostru! Unde e dragostea voastră către ţărani, dacă voi a-ţi lăsat regularea 
apelor Siretului şi a Sucevei, trei ani de zile baltă? ... Aţi făcut deficite în bănci şi a-ţi grijit ca 

                                                 
25 “Deşteptarea”, nr. 83, 24 octombrie – 6 noiembrie 1902, p. 1.  
26 Florin Pintescu, op. cit., p. 267. 
27 Ibidem, pp. 267-268. 
28 Ibidem, p. 268. 
29 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond Iancu Flondor, dosar nr. 11, 1919, fila 94. Anii extremi 
ai dosarului: 1908-1919. 
30 Ion Nistor, op. cit., p. 336. 
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să piardă bieţii gospodari ... A-ţi lucrat pentru punga voastră şi a lingăilor voştri. De ţărani n-
aţi avut nici o grijă şi acuma a-ţi vroi să vă spălaţi feţele voastre vânzătoare de neam ... Aţi 
fost stăpâni în ţară, aţi jefuit pielea bietului ţăran ca cei mai cruzi barbari, şi astăzi cutezaţi a 
vă spăla? Ce ironie! Încurcă Aurică beţele şi iţele şi crede că va prosti ţărănimea ca până 
acuma! Făgăduieli minciunoase ca acestea le-au mai făcut democraţii ... După ce aţi luat 
poporului mămăliga de pe fund, voi făţarnicilor şi fariseilor, voiţi să-i mai luaţi şi biserica şi 
şcoala şi limba ... Voi batjocoriţi în tot locul şi în tot timpul pe toţi românii ... voi aţi batjocorit 
preoţimea şi toată suflarea românească din Bucovina şi voi aveţi obrazul să îndreptaţi stările 
în şcoală, biserică şi limbă?!”31.  

La nivelul anului 1914, Aurel Onciul simţise nevoia unei schimbări în contextul în 
care Centralele raiffeisiene pentru care militase atâta ajunseseră la faliment, Banca Ţării şi 
afacerile cu lemn falimentaseră – toate aceste afaceri păguboase pentru ţăranii bucovineni 
fiind supervizate de către liderii democraţi. În consecinţă, el înfiinţează la 26 aprilie 1914 
Partitul Ţărănesc Român, cu organul de presă „Foaia Poporului”. În conformitate cu statutul 
partidului, scopul său era următorul: „de a-i învăţa pe ţărani să fie toţi pentru unul şi unul 
pentru toţi; de a deştepta mândria ţărănească şi iubirea pământului strămoşesc; de a îndrepta 
starea politică, economică şi culturală a ţăranilor”32. În vederea atingerii acestui scop, Partidul 
Ţărănesc presupunea că „va lumina poporul prin rost şi în scris, ţinând adunări şi scoţând 
gazete; va numi şi sprijini candidaţi potriviţi pentru alegerile în comună, dietă şi în sfatul 
împărătesc; va apăra prin deputaţii ce se ţin de partidul ţărănesc toate interesele ţărăneşti şi, în 
urmă va da sfat şi ajutor ţăranilor în toate trebile lor”33. Acest partid nu a mai apucat să 
desfăşoare activitate politică, datorită izbucnirii Primului Război Mondial. 

Activitatea Dietei Bucovinei s-a desfăşurat în perioada 1861-1914, perioadă în care 
documentele istorice atestă faptul că în această instituţie au activat 240 deputaţi34. Fiecare 
„ţară a Coroanei” (Kronland) din Cisleithania avea o adunare regională, Dieta sau Landtag, 
care trimitea reprezentanţi în Camera Deputaţilor (Abgeordnetenhaus) din  Consiliul Imperial 
(Reichsrat) de la Viena. Funcţionarea ei era bazată pe anumite reguli şi principii, pe care le 
prezentăm succint în continuare. 

Legislaţia imperială şi Legea electorală pentru ducatul Bucovinei, ce data din 26 
februarie 1861 „declarau Dieta provincială dept cel mai înalt organ al puterii în reprezentarea 
şi administrarea intereselor provinciei. Exercitarea împuternicirilor aparţinând sferei de 
influenţă a reprezentanţei provinciale urma a fi făcută fie prin Dietă însăşi, fie prin Comitetul 
Ţării, văzut ca un organ colectiv de conducere. Dieta provincială sau Camera legislativă a 
Bucovinei era compusă din 30 membri şi avea în fruntea sa un „căpitan al ţării” 
(Landeshauptmann). Mandatele erau împărţite între episcopul greco-unit al Bucovinei, care 
avea loc şi drept de vot în adunare, ca virilist, fiind numit de împărat în Dietă pentru funcţia sa 
ecleziastică, şi 29 de deputaţi. Aceştia erau aleşi pentru o durată de şase ani consecutivi, de 
ansamblul populaţiei provinciei, în cadrul a trei mari curii electorale, împărţite conform 
principiului reprezentării proporţionale a intereselor”35. 

Dieta Bucovinei trimitea în Parlamentul de la Viena 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 
                                                 
31 Apud Ioan Cocuz, op. cit., pp. 444-445. 
32 Ioan Cocuz, Partidele politice româneşti din Bucovina 1862-1914, Suceava, Editura Cuvântul Nostru, 2003, p. 
439. 
33 Ibidem, pp. 439-440. 
34 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., pp. 469-540. 
35 Ibidem, p. 99. 
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Parlamentul vienez. 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)36. 

În virtutea prerogativelor sale constituţionale, împăratul numea în Bucovina un 
„căpitan al ţării”  (Landeshauptmann) în calitate de conducător al lucrărilor Dietei, ca şi pe 
locţiitorul acestuia. Conform legislaţiei imperiale austriece, căpitanul ţării şi locţiitorul său 
conduceau lucrările Dietei pe toată durata unei legislaturi normale, care ţinea atunci şase ani. 
Căpitanul ţării avea 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 diete. În tot cazul el funcţiona atât între 
sesiunile Dietei, cât şi după dizolvarea ei. Membrii Comitetului Ţării erau aleşi din rândul 
deputaţilor Dietei, păstrându-se însă un anumit tipic: un deputat reprezenta marea proprietate, 
altul oraşele plus Camera de Comerţ şi Industrie, altul comunele rurale, altul reprezenta Dieta 
în ansamblul său. Deputaţii din Comitetul Ţării trebuiau însă aleşi cu majoritate absolută. Atât 
Căpitanul Ţării, cât şi membrii Comitetului Ţării aveau câte un înlocuitor37. Ca o consecinţă a 
influenţei de care se bucurau românii în afacerile politice ale Bucovinei, menţionăm că, 
exceptând o singură situaţie, Căpitanii Ţării au fost întotdeauna, în perioada 1861-1914, 
români (Eugeniu Hacman, 1861-1862; Eudoxiu, cavaler von Hurmuzaki, 1864-1869; 
Alexandru Vasilco, baron von Sereţchi, 1870-1871; Eudoxiu, cavaler von Hurmuzaki, 1871-
1874; Anton Kochanowski, cavaler von Stawczan, polon, 1874-1883; Alexandru Vasilco, 
baron von Sereţchi, 1884-1892; Ioan Lupul, 1892-1903; George Vasilco, baron von Sereţchi, 
1904-1910; Alexandru, baron von Hurmuzaki (1911-1914)38. 

Ascensiunea politică a lui Aurel von Onciul în Landtag începe odată cu anul 1903. În 
toamna acelui an, el s-a prezentat la alegerile de completare a unui loc din Landtag, rămas 
liber după decesul arhimandritului Emanuel Ciuntuleac (1841-1903). Cîştigănd aceste alegeri, 
Aurel von Onciul devine primul deputat al Partidului (Ţărănesc) Democrat în Landtag39. 
Extrem de mobil în planul acţiunilor politice imediate, el iniţiase deja în vara anului 1903, 
împreună cu politicianul evreu Beno Straucher (1854-1941) şi cu politicianul ucrainean 
Stepan Small-Stocki (1859-1938) fracţiunea „Alianţa Liberală”, ce postula schimbarea legii 
electorale în Bucovina. „Alianţa Liberală” se constituie într-un club parlamentar, care 
cuprindea pe lângă cei trei politicieni fondatori ai acesteia, pe majoritatea deputaţilor 
ucraineni, mai puţin pe dr. Eugen Hackman (acesta se retrage oficial din acest club pe 18 
septembrie 1903)40.   

În luna iulie 1904 au fost desfăşurate noile alegeri pentru Dieta Bucovinei, puse pentru 
prima dată sub supravegherea preşedintelui (guvernatorului) ţării, prinţul Konrad Hohenlohe.  

În ziarul „Voinţa Poporului” nr. 24 din 17 iunie 1904 a fost publicat un apel intitulat 
Alegătorilor Bucovinei, în ideea mobilizării acestora pentru alegerile dietale. 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: 

                                                 
36 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., pp. 165-166. 
37 Ibidem, pp. 108-109. 
38 Ibidem, p. 541, anexa VI. 
39 Ibidem, p. 349. 
40 Ibidem, p. 350. 
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Deputaţii românilor, rutenilor, nemţilor şi ovreilor aleşi pe temeiul programului de 
faţă, se împreună în Tovărăşia Ţărănească (Progresistă)41. 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 – Stepan, nota ns.) Smal-Stocki, (Arthur, nota ns.) Skedl, 
(Benno, nota ns.) Straucher42. 

Partidul Ţărănesc Democrat a nominalizat candidaţi pentru alegerile dietale din 1904 
următoarele persoane: 

Tit Onciul – Districtul Suceava. Nu a obţinut sufragiul 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 ales43. 
Baronul Alexandru von Hurmuzaki, reprezentant al Paridului Conservator („Pactist”) 

a câştigat aceste alegeri dietale, însă va trece ulterior de partea democraţilor. Pe data de 10 
octombrie 1904 s-a deschis oficial prima sesiune a celei de-a X-a perioade legislative a Dietei 
Bucovinei. „Asociaţia Liberală” (Freisinniger Verband) deţinea atunci majoritatea cu 17 
deputaţi. În plus, mai exista un deputat al social-democraţilor, un independent, nouă 
reprezentanţi ai marii proprietăţi şi doi „virilişti” (membri de drept, nealeşi în urma unui 
scrutin electoral) – mitropolitul Vladimir Repta şi rectorul universităţii din Cernăuţi, Theodor 
Tarnavscki. Împăratul numeşte la 11 septembrie 1904 în funcţia de Landeshauptmann 
(căpitan al ţării) pe baronul George von Vasilco, iar ca locţiitor al său pe profesorul 
universitar Stepan Small-Stocki. Demn de remarcat este faptul că ambii demnitari făceau 
parte din „Asociaţia Liberală”44. 

Beneficiind de majoritate în cadrul Dietei, membrii „Asociaţiei Liberale” reuşesc să-şi 
impună programul lor politic. În primul rând, se impune o nouă lege electorală (care o 
modifica pe cea din 1861), prin care ducatul Bucovinei era împărţit în curii naţionale (români, 
ucraineni, germani, evrei, polonezi), fiecărei curii revenindu-i un anumit număr de mandate. 
Deşi contribuia la democratizarea vieţii politice din Bucovina, noua lege electorală susţinută 
de adepţii lui Aurel von Onciul contribuie la pierderea temporară de către români a majorităţii 
în Dietă45.  

                                                 
41 Denumirea românească “Tovărăşia Ţărănească” echivalează imperfect de fapt denumirea Freisinnigen 
Verband (“Alianţa Liberală”) întemeiată, aşa cum arătam anterior, în vara anului 1903. 
42 Ioan Cocuz,  op. cit., pp. 322-323. 
43 Ibidem, pp. 325-326. 
44 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 363. 
45 Marian Olaru, Activitatea politică a lui Aurel Onciul, 1904-1918, în “Analele Bucovinei”, an II, nr. 2, 1995, p. 
279. 
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Totodată, împreună cu ucrainenii, germanii şi evreii, democraţii lui Aurel Onciul au 
acţionat şi pentru îndeplinirea programului lor în materie de învăţământ. Pe baza consensului 
„naţional” realizat între cluburile naţionale din „Asociaţia Liberală”, Inspectoratul General al 
Învăţământului din Cernăuţi a fost divizat în trei secţii: română, germană şi ucraineană. 
Învăţământul în limba ucraineană ia un avânt deosebit, în contextul în care, în Cisleithania, 
„deputaţii ucraineni devin o forţă parlamentară demnă de luat în seamă şi ale căror revendicări 
naţionale guvernul ucrainean nu le-aputut împlini în Galiţia dar le-a împlinit, pe seama 
românilor dezbinaţi, în Bucovina”46.  

Noua lege electorală propusă de Freisinniger Verband urma să crească numărul 
deputaţilor din Cernăuţi de la 29 la 59, la care se adăugau doi „virilişti” (mitropolitul şi 
rectorul universităţii din Cernăuţi). Teritoriul ducatului este împărţit în curii naţionale, în care 
românii urmau să deţină 22 mandate, rutenii (ucrainenii) 17, evreii 10, germanii 6. Noua lege 
electorală îi favoriza în special pe ucraineni, care câştigau în plus 11 mandate în comparaţie 
cu vechea lege. Evreii câştigau în plus 8 mandate, iar românii numai 6 mandate47. 

În cadrul legislaturii a X-a (1904-1910) a Dietei din Cernăuţi, Aurel von Onciul a fost 
membru al comisiei constituţionale (preşedinte Iosif Wiedman), a fost preşedinte al Comisiei 
Economice şi  membru al comisiei de finanţe (preşedinte Nicolae Vasilco)48. Totodată, el a 
prezentat pe lângă proiectul de reformă electorală mai sus descris şi un proiect de asanare a 
finanţelor provinciei49. 

După ce „Asociaţia Liberală” s-a desfăcut în 1905 (în principal din cauza orgoliilor 
personale şi a tensiunilor dintre cluburile componente, organizate pe criterii etnice), Aurel 
Onciul a încercat să desfăşoare o altfel de activitate în Dieta Bucovinei, mai cu seamă după ce 
se împăcase cu Iancu Flondor şi se părea că, începând cu 1907, partidele politice româneşti 
din Bucovina vor merge pe un drum comun. 

În şedinţa Dietei din 20 octombrie 1908, Aurel Onciul va propune un proiect de 
reformare a legii electorale din Bucovina, pe baza legii votului universal (doar pentru bărbaţi), 
sancţionată de către bătrânul împărat Franz Joseph în anul 1907. În esenţă, Aurel Onciul 
propunea mărirea numărului de mandate ce reveneau în cadrul districtelor electorale ale marii 
proprietăţi laice şi ecleziastice, ale oraşelor, ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi 
şi ale comunelor rurale. În plus, deputatul român propunea înfiinţarea a două colegii electorale 
generale (pentru oraşe şi comunele rurale), după modelul colegiului înfiinţat pentru 
Reichsrath în 1896. În consecinţă, în cadrul Dietei urmau să intre 55 deputaţi. 20 mandate 
urmau să revină românilor, 14 ucrainenilor, 8 germanilor, 8 evreilor şi 5 polonilor. Această 
propunere a provocat discuţii aprinse în Landtag-ul de la Cernăuţi, iar începând cu luna iulie 
1909, o comisie specială s-a ocupat cu analiza acestui proiect de lege50. 

Cu elaborarea proiectului noi legi electorale a fost însărcinatul baronul Alexandru 
Hurmuzaki, considerat ca fiind un jurist capabil. Acesta a alcătuit proiectul legii electorale, 
conform căruia viitoarea Dietă trebuia să includă 59 deputaţi, aleşi în cadrul a 5 curii 
naţionale (22 români, 16 ucraineni, 8 germani, 8 evrei, 5 deputaţi în curia armeano-polonă. Se 
propunea ca în Comitetul Ţării să intre 8 membri, plus Căpitanul Ţării. Fiecare grup etnic 
urma să primească nişte „cărţi de alegător”, cu culori diferite: roşu închis pentru români, 
albastru închis pentru ucraineni, galben pentru germani, verde deschis pentru poloni şi alb 
pentru evrei. Trimis spre aprobare la Viena, acest proiect a suferit o uşoară rectificare, în 
sensul că Ministerul de Interne nu era de acord cu crearea unei curii naţionale pentru evrei 
deoarece aceştia nu erau recunoscuţi în calitate de naţionalitate distinctă în imperiu. Pe lângă 

                                                 
46 Ibidem. 
47 Ioan Cocuz, op. cit., pp. 329-330. 
48 Ibidem, pp. 328-329. 
49 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 364. 
50 Ibidem, pp. 372-374. 
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desfiinţarea curiei evreieşti, legea a mai suferit un amendament, în sensul că numărul de 
deputaţi a crescut la 63 (câte un mandat în plus pentru români, ucraineni, germani şi poloni). 
Datorită faptului că districtele electorale rămăseseră neschimbate, evreii au putut să obţină 
acelaşi număr de locuri (8) ca în proiectul iniţial al legii, deşi nu mai exista curia naţională 
evreiască51. 

Această lege electorală a fost votată în Dieta Bucovinei pe data de 15 octombrie 1909, 
cu 23 voturi pentru şi 7 voturi contra (deputaţii germani şi evrei)52. 

În ianuarie 1910, Aurel von Onciul face trei propuneri în Dieta Bucovinei. 
„1. Votarea unei noi legi electorale pentru oraşul Cernăuţi, motivată prin faptul că 

oraşul avea cel mai reacţionar sistem electoral, care excludea de la administrarea Cernăuţiului 
mare parte a populaţiei contribuabile. 

2. Asanarea Băncii Ţării, care numai cu numele era a ţării, deoarece sub conducerea 
directorului Paschkis, devenise o instituţie de credit pentru cămătarii evrei şi un mijloc de 
spoliere a ţărănimii bucovinene. 

3. Arendarea moşiilor Fondului Religionar gr(eco)-ort(odox) direct ţăranilor”53. 
Ultimul punct nici nu a putut fi luat în discuţie deoarece mitropolitul a conchis că 

Dieta nu are dreptul legal de a se amesteca în afacerile Fondului. S-a obţinut însă (şi aceasta 
poate fi considerat un succes personal pentru Aurel Onciul) aprobarea proiectului de reformă 
privitoare la alegerile din Consiliul oraşului Cernăuţi. Românii, ucrainenii şi polonezii 
obţineau câte 10 mandate în acest consiliu (total: 30 mandate) iar germanii şi evreii cumulau 
42 mandate54. 

În aprilie 1911 au avut noi alegeri pentru Dieta Bucovinei. În cadrul acestor alegeri, 
Aurel Ritter von Onciul a fost ales deputat în „districtul sufragiului universal” din Gura 
Humorului-Solca, fiind votat de 6.773 alegători, dintr-un total de 6.97255. În Dieta Bucovinei 
intră acum 20 deputaţi români (8 democraţi, 7 „apărărişti”-naţionali şi 5 conservatori). Prima 
sesiune a acestei diete s-a deschis la 26 iunie 1911. Aurel Onciul a făcut atunci propunerea, 
acceptată în cele din urmă, ca toţi deputaţii români din Landtag-ul de la Cernăuţi să 
alcătuiască un „Club Român”56. O altă iniţiativă depusă de către Aurel Onciul în cadrul 
Dietei, în 1912, prevedea înfiinţarea unie „Case Centrale”, unde spera să ajungă personal 
preşedinte şi să primească un salariu anual de 36.000 coroane57. În cadrul acestei Diete, Aurel 
Onciul a fost ales preşedinte la Comisia Constituţiei58. Aurel Ritter von Onciul nu s-a mai 
putut „bate” cu aceeaşi energie în timpul sesiunii acestei Diete, deoarece gruparea democrată 
pe care o conducea era grav compromisă în afaceri şi, totodată, în 1914 s-a declanşat primul 
război mondial ce a scurtat practic cu trei ani perioada de desfăşurare normală a lucrărilor 
acestei Diete. 

Încercând o concluzie (în acest stadiu al cercetării) asupra rolului activităţii politice 
interne (viaţa de partid şi Dieta Bucovinei) a lui Aurel Onciul, credem potrivit să inserăm, în 
calitate de concluzie finală, câteva aprecieri ale istoricului sucevean Vlad Gafiţa. Acesta arată 
că nu îşi propune să nege sau să desconsidere „inteligenţa şi abilitatea ca om politic a lui 
Aurel Onciul, în condiţiile în care, datorită acestor calităţi, Iancu Flondor şi poporalii naţionali 
au fost înfrânţi temporar de către democraţi şi aliaţii lor (ruteni, germani, evrei) în alegerile 
din 1904. În acelaşi timp însă, trebuie să luăm în calcul şi preţul plătit de mişcarea naţională 

                                                 
51 Ibidem, p. 375. 
52 Ioan Cocuz, op. cit., p. 372. 
53 Ibidem, p. 374. 
54 Ibidem. 
55 Mihai-Ştefan Ceauşu, op.cit., p. 382. 
56 Ioan Cocuz, op. cit., pp. 382-383. 
57 Ibidem, p. 434. 
58 Ibidem, p.435. 
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românească în ansamblu, pentru succesele de moment ale democraţilor conduşi de către Aurel 
Onciul, secondat de Florea Lupu: scăderea în intensitate a procesului de emancipare a 
românilor din Bucovina, accentuarea fracţionismului în tabăra politică a autohtonilor, 
deschiderea unei întregi serii de compromisuri faţă de celelalte etnii (în special în raport cu 
ucrainenii), înclinarea temporară a balanţei dinspre lupta politico-naţională către cea social-
economică, dezagregarea Partidului Poporal Naţional Român etc” 59.  

Rămâne un deziderat de viitor ca, pe baza surselor arhivistice, a presei şi literaturii de 
specialitate ce poate fi folosită pentru această temă să realizăm ceea ce postula cu o deosebită 
intuiţie şi acuitate ştiinţifică istoricul Mihai-Ştefan Ceauşu: „doar o lucrare monografică, 
realizată „sine ira et studio”, ce ar analiza întreaga sa activitate politică, în contextul 
realităţilor epocii existente în Bucovina şi în Monarhia de Habsburg, ar putea da adevărata 
imagine a acestei personalităţi politice, cu luminile şi umbrele sale”60. 

 
 

Summary 
 
 

The scientific endeavor of this article is divided into two parts: the social and political 
situation in Bukovina in the period 1900-1914; Aurel von Onciul’s activity in the Diet (i.e. 
Landtag) of this Romanian historical province. First, it is presented a short biography of Aurel 
Onciul. Also, the political atmosphere in Bukovina, at the end of “la belle epoque” is 
described. Afterwards are briefly presented the political forces in combat and is analyzed the 
doctrine and strategy of the Democrat (Peasant) Party, a true “instrument” through the deputy 
Aurel Onciul entered in the Landtag of Bukovina. Finally, Aurel Onciul’s initiatives in the 
Diet are presented.  

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
59 Vlad Gafiţa, Iancu Flondor (1865-1924) şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina, p. 157. 
60 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 347, nota 320.  
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
DIN BUCOVINA. ACTIVITATEA PE TĂRÂM ŞCOLAR 

 
 

După răpirea nordului Moldovei de către austrieci, în teritoriul denumit mai târziu de 
aceştia Bucovina, s-a cristalizat, dezvoltat şi afirmat şi o activitate culturală, adaptată noilor 
condiţii.  

După revoluţia de la 1848-1849, circulaţia cărţilor româneşti sau străine, pulsa şi 
accelera ritmul vieţii spirituale în Bucovina. Era nevoie de o bibliotecă modernă, ceea ce 
intelectualii bucovineni reuşesc să realizeze în septembrie 1852. Primul conducător al acesteia 
a fost tânărul I.G. Sbiera, unul dintre ucenicii şi continuatorii lui Aron Pumnul, crescut în 
spiritul ideilor paşoptiste şi militant fervent pentru realizarea autonomiei naţionale depline. 
Alte realizări împlinite după 1848, a fost şi înfiinţarea Muzeului provincial al Bucovinei, în 
18631, cu filiale la Siret şi Suceava.  

Activitatea comitetului pentru fondarea Bibliotecii ţării, a pregătit, premisele apariţiei 
unei alte instituţii culturale şi anume Reuniunea de lectură, în denumirea sa de la început, mai 
apoi Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina. 

Principiile de bază ale societăţii erau inserate în statutul acesteia şi anume, în articolul 
1: ,,Reuniunea va fi un centru de adunare pentru bărbaţii care doresc să se familiarizeze cu 
progresele limbii şi literaturii române. Reuniunea va avea şi o sală de lectură şi o bibliotecă, 
cu gazete, reviste, cărţi. Ca membri: tineretul şcolar, orice bărbat cult, nepătat, fără deosebire 
de naţionalitate”2. 

De fapt din statut, am înţelege că această societate, a fost o simplă societate de cultură 
şi nu una cu un pronunţat caracter naţional. Dar românii trebuiau să înşele chiar prin 
denumirea acestei societăţi, vigilenţa autorităţilor austriece şi astfel, nu s-a scris, s-a spus de 
Al. Hurmuzachi, în cuvântul de deschidere şi anume că: ,, Reuniunea pe care o inaugurăm 
astăzi, este cea mai vie, mai fericită şi binecuvântată mărturie, c-am simţit adânc acestă 
trebuinţă, că ne-am pătruns de necesitatea de a ne deştepta din amorţirea în care am căzut un 
timp prea îndelungat şi a începe o viaţă nouă, mai că aş zice o viaţă vie, adică nu lâncedă, ci 
una deşteptă, cugetătoare”3. 

Scopul Reuniunii române de lectură era formulat public astfel: ,,De a da inteligenţei 
naţionale din patrie posibilitatea de a cunoaşte produsele literaturii naţionale din toate 
ramurile”4. Înfiinţarea Reuniunii române de lectură, avea loc în climatul psihologic în care, 
cu numai câţiva ani înainte, în 1857, bătrânul Doxachi Hurmuzachi, în testamentul care era 
tipărit şi difuzat în secret, printre intelectualii din zonă, lăsa urmaşilor săi, ca pe o poruncă 
sacră, îndemnul: ,,Să nu uitaţi că aveţi de îndeplinit trei mari datorii şi sfinte, pentru care aveţi 
a răspunde înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor şi urmaşilor voştri. Aceste datorii sunt: 
patria, limba şi biserica. Românească este ţara aceasta, în care trăim, câştigată şi păstrată cu 
sângele străbunilor noştri şi înzestrată cu drepturi româneşti care nu au putut să apună pentru 
că sunt o proprietate nepieritoare a ei.(...) Să vă nevoiţi cu toată virtutea, nu numai să apăraţi 
drepturile, religia şi limba patriei noastre, ci să le lăsaţi urmaşilor voştri într-o stare mai 
înfloritoare decât le-aţi primit, numai astfel fiii şi urmaşii săi vor contribui la binele şi 
fericirea naţiunii române”5. 

                                                 
1 Iacobescu Mihai, Din istoria Bucovinei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 455. 
2 Loghin Constantin, Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina: 1862-1932. Schiţă istorică cu 
prilejul jubileului de 70 de ani, Cernăuţi, 1932, Tipografia Mitropolitul Silvestru, p. 3. 
3 I.G. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţie şi istorie şi amintiri din viaţa autorului, Cernăuţi, 1899, p. 173. 
4 Foaia Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, nr. 1,2,3 /1865, pp.6-7. 
5 Romulus Cândea, Un luptător, Alexandru Hurmuzachi, p. 12. 
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Înfiinţarea reuniunii a avut un larg ecou, astfel încât, Bogdan Petriceicu- Hasdeu, a 
scris oda Deşteptarea mândrei Bucovine6. Averea societăţii s-a constituit din numeroasele 
donaţii primite şi din cotizaţiile membrilor, donaţii din România şi Basarabia7.  

Fără să cunoască o evoluţie liniară, ci dimpotrivă, plină de sinuozităţi, învăţământul a 
reprezentat o altă coordonată a eforturilor intelectualilor bucovineni, cantonaţi în rândurile 
Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina. Regimul austriac a avut grijă să nu 
i-a în seamă reformele iniţiate în acest domeniu de domnitorul Grigore al III-lea Ghica şi nici 
stadiul avansat al Academiei de la Putna, considerând că, au de-a face cu „ un popor inferior, 
lipsit de orice cultură”8. 

Dincolo de tendinţele de deznaţionalizare, numărul şcolilor a fost în continuă creştere, 
dar obligativitatea învăţământului în limba germană, explică numărul mic al elevilor români 
în aceste şcoli. 

Prin statutul modificat în 1869, societatea îşi asigurase dreptul de a se ocupa şi de 
şcoală. Guvernul austriac, se folosea de orice prilej şi de orice motiv, pentru a introduce limba 
germană şi în şcolile greco-ortodoxe din Suceava sau Cernăuţi, pe motiv că nu existau nici 
manuale şi nici profesori români. Chestiunea era şi actuală atunci, pentru că pe 14 mai 1869, 
s-a dat o nouă lege pentru învăţământul primar, în baza căreia se putea introduce în şcoală, 
orice altă limbă „provincială” dacă, va fi de acord Consiliul şcolar al ţării. Societatea se 
implică la cererea Consiliului şcolar al ţării, autoritatea şcolară supremă în Bucovina, în a 
cenzura, sau a alcătui manuale româneşti. Şi de această dată, sufletul comisiei însărcinate cu 
această problemă a fost I.G.Sbiera9, care era şi secretarul societăţii. În cursul primilor patru 
ani, comisia a cenzurat, respectiv a alcătuit din nou, următoarele manuale: 

-Ion Drogli, director al Şcolii normale greco-catolice din Cernăuţi, cu „Elementariu”, 
pentru prima clasă a şcolilor populare, Viena, 1875, a fost primul abecedar românesc, cu litere 
latine, scris în ortografia societăţii pentru cultură 

-Matiasevici, în colaborare cu I.G. Sbiera „Elemente de gramatică germană”, pentru 
uzul claselor de mijloc din şcolile populare, Viena , 1875, 

-Ion Litviniuc, „Modele caligrafice pentru şcolile publice şi private”, dar care nu apare 
din cauza preţului de tipar foarte mare, 

-I.G. Sbiera, „A doua carte de comput pentru şcolile populare”, Viena, 1874, I.G. 
Sbiera, „îndreptat la întrebuinţarea cărţii a doua de comput”, pentru şcolile populare, 

-I.G. Sbiera, „A treia carte de comput pentru şcolile populare, Viena, 1874, 
-I.G. Sbiera, „A patra carte de comput”, Viena, 1874, 
-Idem, ,, A cincea carte de comput”, Viena, 1874, 
-Idem, „ Îndreptariu la întrebuinţarea tuturor cărţilor de comput”, pentru şcolile 

populare, 
-D. Isopescul, „Întâia carte de comput”, pentru şcolile populare, 
-Idem, „Îndreptar la întrebuinţarea întâii cărţi de comput”, pentru şcolile populare,  
-I.G.Sbiera, „Măsurile şi greutăţile cele noi austriece şi calcularea cu ele”, Cernăuţi, 

1874, 
-Idem, „Carte de conversaţiune românească şi germană”, Cernăuţi, 1870, republicată 

în 189610. 
Cele trei îndreptare ca şi manualul de clasa a V-a, deşi aprobate de comisie, nu au 

apărut11, şi manualele lui I.G. Sbiera au fost puţin utilizate în Bucovina, ele circulând mai 

                                                 
6 Iacobescu Mihai, op. cit., p. 457. 
7 Loghin Constantin, op. cit., p. 6. 
8 Iacobescu Mihai, op. cit, p.328. 
9 Loghin C. op. cit., p. 18. 
10 C. Matiasevici a mai publicat Cartea de exerciţii la gramatica germană, Viena, 1877. 
11 I.G. Sbiera, op. cit., p. 283. 
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mult în Ardeal, deoarece „autorităţilor şcolare nu le păsa de ele, se preferau cele nemţeşti, iar 
publicul român tăcea”12. Dintre manualele respinse de comisie, amintim manualul lui V. 
Ivanovici „Gramatica română”, pentru clasa a IV-a şi a lui T. Simiginovici cu „Abecedarul 
român”. Toate acestea demonstrează că, încrederea Consiliului şcolar şi a Ministerului de 
Culte şi Instrucţiune austriac, în Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, a 
fost foarte mare. Mai mult, Consiliul şcolar al ţării a solicitat societăţii să modifice unele 
manuale existente, după ortografia adoptată de societate în actele sale.  

Cu alte cuvinte, autorităţile austriece, recunoşteau societatea pentru cultură, deşi 
societate cu caracter privat, ca forum cultural suprem al românilor din Bucovina. Pe de altă 
parte, societatea îşi putea impune şi a şi făcut-o, în manualele şcolare, principiile pedagogice, 
alfabetul latin şi sistemul propriu de ortografie. Aceste manuale, deşi cu lacune, au constituit 
un mare progres faţă de trecut, ele au introdus alfabetul latin, în locul celui chirilic şi 
îmbunătăţeau limba română în care erau scrise. 

Faţă de sărbătoarea de la Putna din 27 august 1871, societatea nu s-a implicat oficial, 
deşi I.G. Sbiera a ţinut la Putna o conferinţă, dar nu în numele societăţii ci în numele 
Societăţii Academice Române din Bucureşti. De fapt, această reţinere trebuie privită ca un act 
de prudenţă politică a românilor. Pentru anii 1874 şi 1875, raportul de activitate al societăţii, 
nu pomeneşte nimic de serbările jubiliare organizate de autorităţile austriece, cu prilejul 
anexării Bucovinei de Austria. Aceste aniversări nici nu au fost organizate de români , ci de 
germani şi evrei, care doreau să arate superioritatea culturii germane faţă de cea autohtonă, 
românească. 

Tot în 1875, la Cernăuţi se inaugurează şi Universitatea. Deşi în repetate rânduri, 
românii ceruseră autorităţilor deschiderea unei universităţi cât mai complete, cu limba de 
predare, limba română, aceasta fusese astfel organizată încât să servească germanizării 
Bucovinei. Ca protest împotriva acestui caracter, comitetul, care nu poate să se manifeste 
public, adoptă atitudinea tăcerii, fără să se manifeste într-un fel sau altul. A intervenit totuşi să 
salveze ceea ce se mai putea salva. Prin deputaţii români din Parlamentul austriac, între care 
era şi preşedintele ei, a cerut o catedră de limba şi literatura română. Cererea a fost satisfăcută, 
iar primul titular al acestei catedre a fost numit I.G. Sbiera. 

În anul 1879, societatea a avut o mare realizare şi anume dobândirea unui imobil 
propriu, unde îşi instalează şi sala de lectură şi biblioteca. În perioada 1881-1884, a apărut şi o 
nouă revistă a societăţii şi anume „Aurora română”, revistă încredinţată profesorului V. 
Bumbac, dar care nu s-a dovedit a fi cu nimic importantă în publicistica românească. 
Societatea nu s-a prea interesat de această publicaţie, fiind preocupată mai ales de situaţia 
şcolilor secundare. 

Cele dintâi şcoli secundare, cele din Suceava şi Cernăuţi au rămas pur germane. 
Societatea desfăşoară o intensă activitate în scopul deschiderii de divizionare româneşti pe 
lângă aceste şcoli. În urma acestor intervenţii, guvernul aprobă începând cu anul şcolar 

1881-1882, deschiderea succesivă a patru divizionare româneşti la liceul din Suceava. 
Pentru aceste clase, trebuiau elevi şi manuale româneşti, astfel, pentru a atrage elevii români, 
societatea a distribuit ajutoare în haine şi bani, a acordat burse şi subvenţii. 

Pentru alcătuirea manualelor româneşti, societatea apelează la profesorii români de la 
liceul din Suceava, să le redacteze, iar ea se obliga să le tipărească. Cel dintâi care a răspuns 
apelului a fost Samuil Isopescul, al cărui manual societatea l-a şi tipărit. Pentru tipărirea 
celorlalte manuale, societatea a votat suma de 3000 de florini, sumă deloc de neglijat pentru 
acele timpuri. De fapt, până la urmă Fondul Bisericesc a luat asupra sa tipărirea acestor 
manuale13. 

                                                 
12 Ibidem, p. 283. 
13 Loghin Constantin, op. cit., p. 34. 
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În anul 1889, Societatea pentru cultură a inaugurat o acţiune de anvergură pentru 
sprijinirea elementului românesc din şcolile primare. Mulţi elevi din Cernăuţi şi din suburbii 
nu puteau frecventa cursurile şcolare mai ales iarna, din cauza sărăciei, membrii comitetului 
au iniţiat o acţiune pentru sprijinirea lor. În această acţiune, se remarcă mai ales preşedintele 
societăţii Eudoxiu Hurmuzachi. Comitetul colectează bani, aproximativ 773 florini, din care 
s-au cumpărat şi s-au distribuit acestor elevi haine, ghete, cărţi şi rechizite şcolare. Acţiunea a 
continuat şi în anii 1890 şi 1891. Câte 100-120 de elevi fără posibilităţi sunt înzestraţi de 
fiecare dată cu cele necesare. 

În anul 1891 când a luat fiinţă Societatea doamnelor române din Bucovina, grija 
înzestrării elevilor sărmani cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, trece asupra noii societăţi. Nici 
lectura extraşcolară nu a fost neglijată de Societatea pentru cultură. După ce a dat şcolii 
primare primele manuale necesare, societatea s-a gândit să-i dea şi lectura extraşcolară 
necesară. Acest îndemn se pare că a venit tot de la Consiliul şcolar al ţării, care se adresează 
în acest scop societăţii încă din 1874. Este numită o comisie specială care avea misiunea de a 
consemna cărţile apărute până atunci, în acest sens, şi să alcătuiască o listă cu cărţi potrivite, 
care să figureze în bibliotecile şcolilor primare. În comitet intrau prof. Eusebie Popovici şi 
prof I.G. Sbiera. Nu s-a stabilit dacă au fost trecute pe listele respective şi date bibliotecilor şi 
cărţi româneşti, cert este că, comitetul societăţii şi-a impus o nouă sarcină şi anume să 
tipărească şi cărţi potrivite pentru tineretul şcolilor primare. Broşurile aveau să cuprindă, 
poveşti, legende şi tradiţii populare, apoi biografii şi istorioare folositoare cu un conţinut 
religios-moral şi patriotic-naţional, urmând să fie distribuite gratuit şcolilor primare din 
Bucovina. 

Broşurile încep să apară sub denumirea de “Biblioteca pentru tinerimea română” şi 
cuprindeau : Vasile Alecsandri : “O plimbare în munţi”, “Cum se scoate sărăcia din casă”, 
“Balaurul”, alţi autori: S. Florea Marian cu „Fata moşneagului”, „Feciorul Dediului”, 
„Legenda pajurelor”, „Poiana Negri”, Ştefan vodă şi turcii”, I. Slavici cu „Băiat sărac”, I.C. 
Fundescu „Balaurul cu 12 capete”, I. Moriu „Portocalul şi balaurul”, V.Bumbac „Şoarecul şi 
ghinda”, „Teodora şi copilul pierdut” „Poate trăi azi cineva în lume păzind calea dreptăţii şi a 
virtuţii”, Gh. Iacubovici cu ,,Vasile Poporeanu, amicul şcolii”, „Toma deşteptul sau învăţături 
pentru sătenii noştri” şi lista poate continua. 

Cert este că , încurajaţi de succesul pe care societatea l-a avut cu aceste broşuri, 
comitetul societăţii a hotărât să publice altă serie de broşuri, începând cu 1890, sub titlul 
„Biblioteca pentru tinerimea adultă” din care au apărut patru numere şi anume : V.Alecsandri 
„O călătorie în munţi”şi „Borsec”, Cernăuţi, 1891, Gr. Halip „Vinuri fabricate în România”, 
Cernăuţi, 1891, V.Alecsandri „Călătorie în Africa”, Cernăuţi, 1891, C.Negruzzi „Cum am 
învăţat româneşte”, „Alexandru Lăpuşneanu”, întocmit pentru uz şcolar de Gh. V. Buliga, 
Cernăuţi, 1897. 

Prin aceste titluri, a pătruns în cele mai îndepărtate colţuri ale Bucovinei, literatura 
română, poporul român din Bucovina intrând în contact cu marii scriitori români. De fapt, la 
un moment dat, chiar autoritatea austriacă a fost cea care acorda subvenţii anuale pentru 
publicarea acestor broşuri. În Bucovina au fost astfel răspândite peste 50000 de exemplare din 
aceste broşuri14. 

Tot în domeniul şcolar, societatea se implică în redactarea de manuale şcolare pentru 
şcolile secundare din Bucovina, care se erijau în adevărate pepiniere ale germanismului pe 
teritoriul acestei provincii. Cel care a prezentat primul astfel de manuale, a fost Samuil 
Isopescul, profesor la liceul din Suceava, iar societatea s-a grăbit să i le tipărească, căci 
„onoarea societăţii pretinde ca cele dintâi manuale româneşti pentru liceu să apară sub egida 
societăţii”.  

                                                 
14 Ibidem, p. 119. 
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Pentru tipărirea acestor cărţi, societatea a cheltuit o sumă destul de mare de bani, 
ajutată fiind şi de Fondul bisericesc. Alte manuale şcolare publicate, au fost cele ale prof. Şt. 
Ştefureac, de la liceul din Suceava. Deşi aceste manuale de limba română au fost respinse de 
vicepreşedintele, M.M. Călinescu, admirator al lui A. Pumnul, pe motiv că nu respecta limba 
impusă de acesta, totuşi ele au apărut între 1885-1890, în patru volume, pentru fiecare clasă 
de curs inferior, câte un manual. 

În afară de aceste manuale altele nu au trecut de cenzura ministerului din Viena. A mai 
apărut totuşi un manual de Dionisie Simionovici „Carte de citire”, pentru clasa a V-a, în 1898. 

În cursul anilor, comisia societăţii, mai aprobă şi alte manuale şcolare spre publicare şi 
anume: S. Isopescul „Manual de istorie universală”, trei volume, Gherasim Buliga „Manual 
de limba germană”, Lazăr Vicol şi Severin Procopovici „Manual de limba latină”, Emanuil 
Antonovici cu un manual de geometrie, Eusebiu Popovici cu unul de limba română şi latină, 
A. Daşchevici cu un manual de istorie, Constantin Popovici cu un manual de aritmetică, cu 
toţii profesori la liceele din Suceava şi Cernăuţi. 

Marea importanţă a acestor manuale a fost că au asigurat funcţionarea divizionarelor 
româneşti, de la liceul din Suceava, au deschis posibilitatea de a se deschide astfel de 
divizionare şi pe lângă liceele din Rădăuţi, Cernăuţi şi Câmpulung. Divizionare la Cernăuţi se 
deschid în 1898. 

Tot Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, a pus în discuţia cu 
autorităţile, problema înfiinţării unei şcoli secundare pentru creşterea fetelor române. Acest 
lucru a fost posibil în anul 1902, când se deschide „Şcoala superioară greco- ortodoxă de 
fete”, însă societatea avea o nemulţumire şi anume, faptul că ei doreau ca această şcoală să se 
transforme într-un liceu de fete15. 

Binenţeles că şi elevii din şcolile secundare au beneficiat de burse şi ajutoare din 
partea societăţii, dar cu condiţia să fie români de origine şi să aibă note bune la limba română. 
Sprijinirea elevilor săraci, trebuia organizată mai temace şi mai sistematic. Astfel în 1896, în 
septembrie, se deschidea internatul de băieţi, în acesta puteau intra în jur de 120 de elevi, cei 
mai mulţi fiind elevi ai liceelor din Cernăuţi, ai Şcolii normale de băieţi şi ai câtorva şcoli 
primare. Acest internat a înghiţit cam cea mai mare parte a fondurilor societăţii, dar a avut 
marele merit de a fi format, din aceste fonduri, o intelectualitate puternică în Bucovina. 
Internatul a fost reparat, modernizat, lărgit în perioada 1905-1906, astfel încât a ajuns să poată 
găzdui un număr de 250 de elevi. 

În anul 1909, societatea are un nou comitet, care îşi propune să desfăşoare o activitate 
intensă, pe plan şcolar, în nordul Bucovinei, acolo unde rutenizarea făcea progrese rapide. În 
această acţiune, societatea a fost larg sprijinită de preoţimea, în mare parte încă românească 
din acele sate şi de câţiva intelectuali români, descendenţi de mazili şi răzeşi şi constituiţi în 
„Societatea mazililor şi răzeşilor români”. Din partea societăţii, s-au dedicat acestei activităţi 
cu tot sufletul, mai ales doi oameni şi anume Dionisie cav. de Bejan şi secretarul Gheorghe 
Tofan. Cum în anul 1910 urma să se facă un nou recensământ, acţiunea acestor intelectuali a 
fost îndreptată în această direcţie. Lupta din satele mixte, devenea pentru români inegală, 
deoarece guvernul austriac era întotdeauna de partea rutenilor. Acţiunea pentru reromânizarea 
satelor rutenizate a fost încununată, în mare parte de succes. Sate întregi care până atunci 
contau ca rutene, ca de pildă Şerbăuţi, Mihalcea, Carapciu pe Ceremuş, s-au declarat complet 
româneşti. La recensământul din 1910, rutenii nu-i mai întreceau pe români decât cu 30000 de 
persoane, deşi rezultatele unor comune au fost falsificate în folosul lor. 

Pe lângă declararea corectă a originii, societatea s-a implicat şi în înfiinţarea de şcoli 
particulare româneşti în acele sate, deoarece guvernul austriac nu avea nici un interes să o 
facă. Cu eforturi materiale deosebit de mari, societatea a reuşit să deschidă, în perioada 1911-

                                                 
15 I.G. Sbiera, op. cit., p. 286. 
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1914 un număr de 14 şcoli particulare în comunele Breaza, Călineştii lui Cuparencu şi 
Enache, Carapciu pe Ceremuş, Comareşti centru şi Tisovăţ, Costeşti, Cotul Bainschi, Gemine, 
Hliboca, Măriţei, Mihalcea, Panca şi Şerbăuţi, ele au avut 25 de clase cu aproximativ 1400 de 
elevi şi 25 de învăţători16. 

Pentru pregătirea învăţătorilor necesari acestor şcoli, Gh.Tofan deschide la Cernăuţi o 
„Şcoală normală particulară de învăţători şi învăţătoare”, subvenţionată de societate. 

 Deşi angajată mai ales în satele mixte, unde exista pericolul rutenizării populaţiei 
româneşti, societatea nu neglijează nici satele româneşti, unde sunt distribuite gratuit cărţi şi 
iniţiate cursuri pentru analfabeţi. 

Despre tendinţa de germanizare şi de deznaţionalizare, ca politică dusă de autorităţile 
austriece, Al. Hurmuzachi se pronunţa încă de la 1868, când într-o conferinţă, vorbeşte despre 
„Care e caracterul şi tendinţa învăţământului public la noi”17, în această conferinţă, Al. 
Hurmuzachi se simte dator, ca unul care studiase această temă, să dezvăluie tot adevărul 
asupra tendinţei de germanizare a şcolii publice din Bucovina. De la început, el constată că 
învăţământul public avea nevoie de o modificare radicală în sistem, metodă şi tendinţă. Şcoala 
trebuia să dezvolte şi să întărească sentimentul de dragoste a tinerilor, pentru propria-i 
naţiune: „ Numai la noi dincoace, unde toţi românii fără deosebire avem de a susţine o luptă 
grea şi amară, lupta fără repaos pentru conservarea şi mântuirea existenţei, a naţionalităţii 
noastre, întâlnim şi avem de respins necontenit acele triste teorii, care sunt mai stricăcioase 
atunci când propagate sub masca cosmopolitismului, încearcă a ademeni, a rătăci, a seduce pe 
cei mai slabi dintre noi, a-i înşela cu măgulirea cam naivă, că atunci se vor arăta mai luminaţi, 
când vor fi indiferenţi, nepăsători pentru soarta naţiunii sale, că vor fi mai liberali când se vor 
lepăda de ea, de- ndatorirea sfântă de a o ajuta după putinţă, în năzuinţele şi aspiraţiile ei”. 

Prin naţiune, Al. Hurmuzachi înţelegea „moşia strămoşească, toate bunurile materiale 
şi spirituale ce ne-au lăsat ei în moştenire, pământul şi poporul, limba şi credinţa, tradiţia şi 
istoria, virtuţi şi datini, drepturi şi îndatoriri”. De aceea, pentru a se opune umanismului 
cosmopolit, tineretul trebuia să primească în şcoli educaţia în spiritul patriotic naţional: „ nu 
va fi sănătos poporul nostru, nu va înflori patria, nu se va întări şi de către noi şi prin noi 
statul, până ce nu ne vom deştepta, dezvolta şi întări acest simţ naţional. Acesta pe lângă 
religie, singur va fi în stare de a da şi poporului precum şi fiecărui individ sprijinul moral 
neapărat trebuitor”18. 

În concluzie, Al. Hurmuzachi a cerut cu multă tărie, reformarea învăţământului public 
din Bucovina, în sensul caracterului şi spiritului naţional, aşa cum îl garanta de fapt constituţia 
ţării şi cum îl aveau celelalte popoare ale Austriei. În urma acestei cuvântări, propunerea 
pentru înfiinţarea unui curs de istoria românilor a fost primită cu mare entuziasm şi cu 
unanimitate de voturi. Dar, cum bine se ştie, aceste cursuri nu au putut fi ţinute decât după 
modificarea statutului societăţii. 

Prin urmare, trebuie să vedem în această activitate a societăţii pe plan şcolar, o 
adevărată operă de trezire a românilor la propria identitate naţională, operă pentru care 
membrii societăţii, toţi cei implicaţi, nu au precupeţit nici un fel de efort material sau uman. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Loghin Constantin, ,,70 de ani,..., p. 26. 
17 Conferinţă publicată în Foaia Societăţii, IV, nr. 3, 1868. 
18 Loghin Constantin, La 80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, 1943, p. 105. 
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Summary 
 
 
In the history of Bucovina, an important role in the cultural life of this province was 

played by the Society for Romanian Culture and Literature in Bucovina. 
The main purpose of this society was to preserve unaltered the language and religion 

of Romanians living under foreign rule, in order to be passed on to their descendants. 
Thus, schools in the Romanian language were financed, school-books in the Romanian 

language were published and many peasants’ children attended school on the Society’s 
expense.  
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TAKE IONESCU- DIPLOMATUL 
 

 
La începutul veacului trecut, moment de cumpănă între lumea boierimii decadente 

şi cea burgheză avidă de afirmare, Take Ionescu a devenit o legendă vie, icoana anonimului 
fără rang care, prin hărnicie şi talent, urca trepte rezervate altădată doar privilegiaţilor cu 
blazon aristocratic. Avocatul şi jurnalistul Constantin Xeni - distins în 1933 cu premiul 
Academiei Române pentru biografia pe care i-a consacrat-o - făcea o constatare pe cât de 
adevărată, pe atât de tristă: „Oamenii mari ai ţărilor mici au o soartă ingrată. Reprezentând 
unităţi neînsemnate în jocul forţelor mari, ei nu pot avea pe scena lumii roluri de frunte, oricât 
de strălucită le-ar fi personalitatea. Glasul lor nu cade hotărâtor în balanţa marilor decizii, iar 
peste acţiunile lor, oricât de minunate ar fi, nu se proiectează niciodată lumina vie a 
interesului universal.”  

Şi totuşi, în istoria politică a României a existat un român care a învins acest 
destin: Dumitru G. Ion din Ploieşti. Primul ministru al Franţei, Georges Clemenceau, atât de 
zgârcit în laude, a rostit despre el cuvinte măgulitoare, numindu-l – deşi nu îl cunoştea 
personal – „un mare european”1. Un alt om politic francez, Aristide Briand, îl numea pe 
prietenul şi colaboratorul său Take Ionescu drept „marele Român”. Strălucitul om politic şi 
prim-ministru al României, Ion I.C. Brătianu, în cuvântarea prilejuită de trecerea lui Take 
Ionescu la cele veşnice, arăta că „în înfăptuirea României Mari se poate spune cu drept 
cuvânt: mare a fost partea sa”2.  

Calea spre activitatea politică a lui Take Ionescu va trece însă prin barou, în care s-
a înscris îndată după sosirea la Bucureşti, ajungând în scurt timp unul dintre cei mai buni 
avocaţi din ţară. Concomitent cu intrarea în barou, Take Ionescu îşi începe şi activitatea 
publicistică. De altfel, în întreaga activitate politică a lui Take Ionescu, ziaristica – deşi o 
considera un gen minor – avea să fie una din preocupările şi armele sale permanente. Un rol 
de seamă în activitatea sa publică avea să-l joace şi conferinţele, Take Ionescu fiind unul din 
cei mai apreciaţi conferenţiari ai vremii sale3. La moartea sa, ziarul „Viitorul” scria, călăuzit 
de cavalerism: „O generaţie întreagă a trăit sub farmecul cuvântului lui Take Ionescu.” Pentru 
I.G. Duca el rămânea „o podoabă a Parlamentului”, deşi recunoştea că i-a fost întotdeauna 
adversar hotărât.  

Memorabil în analele vremii a rămas discursul său antologic din decembrie 1915. 
Ceasul mult aşteptat, când România trebuia să-şi aleagă calea pentru înfăptuirea idealului 
naţional, sunase. Camera era ocupată până la ultimul loc, iar tribunele publicului 
supraîncărcate. Atunci nu atât mintea, cât sufletul său a cuvântat: „Văd deschizându-se poarta 
raiului şi o teamă superstiţioasă îmi zice să închid ochii: este prea frumos!4...Sarcina aceasta 
de a scrie o epopee vie a căzut pe generaţia noastră, deşi nu a fost generaţie mai puţin 
pregătită pentru o viaţă eroică decât generaţia noastră. Şi, cu toate acestea, d-lor deputaţi, pe 
această generaţie a urzit-o soarta să îndeplinească fapta cea mare. Ea va fi sau gropaşa muncii 
de veacuri sau zămislitoarea unei vremi aşa de frumoase, încât vedenia ei mă smereşte”5.  

Domeniul în care Take Ionescu avea să aducă o contribuţie masivă, şi în care prin 
inteligenţa sa excepţională se va impune ca un adevărat bărbat de stat, a fost însă domeniul 
politic-diplomatic6. Cu toată pasiunea sa pentru viaţa diplomatică şi cu toate întinsele sale 
                                                 
1 Ion Bitoleanu, Şefi de partide priviţi cu ochii vremii lor, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, p. 223. 
2 Mihai D. Monoranu, Introducere la Take Ionescu. Corespondenţa cu Adina, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 
2010, p. 5. 
3 Vasile Netea, op. cit., pp. 305-307. 
4 Ion Bitoleanu, op. cit., pp. 234-235. 
5 Take Ionescu, Pentru România Mare. Discursuri din război 1915-1917, Bucureşti, 1919, p. 113. 
6 Vasile Netea, op. cit., p. 308. 
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relaţii în acest domeniu, deşi fusese până atunci de patru ori ministru, totuşi, sarcina de 
ministru al afacerilor externe încă nu o deţinuse. Abia prin intrarea în cabinetul de colaborare 
Titu Maiorescu – Take Ionescu, va avea un cuvânt influent în politica externă, în condiţiile 
declanşării crizei balcanice7.  

Fiind o coaliţie hibridă şi atestând, în fapt, apariţia celui de-al treilea partid 
(Partidul Conservator Democrat înfiinţat în 1908 de Take Ionescu) pe scena politică, guvernul 
nu-şi găsea coeziunea decât în criza balcanică izbucnită tocmai în acele împrejurări şi mai cu 
seamă în eforturile regelui de a netezi asperităţile nu numai dintre cele două partide aflate la 
putere, dar şi dintre acestea şi opoziţia liberală, care, în relaţiile cu Bulgaria, împingea spre o 
atitudine mai fermă8. * Pe tot parcursul activităţii sale politice, el a fost un aprig şi neobosit 
militant pentru cauza naţională românească, unul din promotorii şi susţinătorii fervenţi ai 
politicii proantantiste, un iniţiator al pactelor regionale antirevizioniste de după 19189. Om de 
stat cu o vastă experienţă, Take Ionescu a dominat cu autoritate departamentul politicii 
externe, din iunie 1920 până în decembrie 1921, timp în care a deţinut portofoliul Ministerului 
de externe în cadrul guvernului popularului general Alexandru Averescu10.  

Prezenţa lui Take Ionescu, „marele european” în fruntea diplomaţiei româneşti, 
spunea Argetoianu, „a fost de mare folos guvernării noastre, deoarece nici eu, nici Averescu, 
nu eram printre persoanele agreate la Paris şi Londra din cauza negocierilor de la Buftea”11.  

Vizitând Londra în această calitate, ziarele mari londoneze îl salută cu următoarele 
cuvinte: „Take Ionescu, care va sosi astă seară în Londra, e o figură familiară în cercurile 
oficiale şi diplomatice din capitala noastră. Nici un alt om de stat – afară poate de prietenul 
său Venizelos – nu se bucură de un atare prestigiu şi mai ales de o încredere atât de unanimă. 
Căci felul d-lui Ionescu de a îmbrăţişa chestiunile de stat nu e câtuşi de puţin balcanic, ci 
european”12. 

Într-una din expunerile sale în Adunarea Deputaţilor, Take Ionescu, depăşind 
cadrul declaraţiilor de rutină îşi prezenta concepţia: „În politica externă care se făcea de 
cancelarii, fanteziile puteau să înlocuiască cugetul adânc al popoarelor. Astăzi în vremea 
noastră de adevărată democraţie nici o politică nu poate să trăiască dacă nu are rădăcinile ei în 
însuşi sufletul naţiunilor şi nimeni nu poate să schimbe sufletul naţiunilor”13.  

Apreciind însă că „o politică bună se poate face rău”, ministrul enumera acele 
condiţii care, după părerea sa, reprezentau premisele transpunerii voinţei naţionale într-o 
politică sănătoasă: credinţa în dreptatea acestei voinţe, încrederea ţării în cel investit s-o 
reprezinte, competenţa acestuia în misiunea primită.  

Încheindu-şi cuvântarea într-o adevărată apoteoză, care a ridicat asistenţa în 
picioare – partizani şi opoziţie – Take Ionescu făcea apel la toate partidele să pună mai presus 

                                                 
7 Ibidem, p. 315-317. 
* Într-un articol din „Acţiunea” se evidenţia: „Din prima zi a alcătuirii guvernului de colaborare, toată lumea şi-a 
putut da seama că vor exista dificultăţi, că după cum s-a spus va trebui un spirit de disciplină din cele mai 
viguroase.” Însă, „guvernul de colaborare devenea o formulă politică necesară pentru că ideea care a călăuzit în 
alcătuirea lui a fost că faţă de împrejurările externe prin care trecem, se impunea un guvern care să aducă liniştea 
internă, care să restabilească ordinea normală a lucrurilor, un guvern, cum atât de bine a spus domnul Take 
Ionescu, să fie un guvern de colaborare sufletească între toate partidele.” Vezi „Acţiunea”, an XII, nr. 2869 din 6 
decembrie 1912. 
8Apostol Stan, Putere politică şi democraţie în România (1859-1918), Editura Albatros, Bucureşti, 1995, p. 314. 
9 Anastasie Iordache, Take Ionescu, ediţia a II-a, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2008, p. 9. 
10 Ion Bitoleanu, Politica externă a României Mari în dezbateri parlamentare (1919-1939), Editura Mondograf, 
Constanţa, 1995, p. 17. 
11 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire. 1918-1933, vol. II, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 265.  
12 Constantin Xeni, Take Ionescu (1858–1922), Editura Universul, Bucureşti, 1932, p. 200. 
13 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (în continuare, D.A.D.), sesiune extraordinară, 1 iulie 1920, p. 175. 
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de lupta social-politică interesele fundamentale ale ţării. „Să ne gândim –îndemna el- la 
sarcina uriaşă care stă pe umerii noştri, căci a fost mai uşor să se creeze România nouă, decât 
să o păstrăm intactă şi să o lăsăm, mărită moraliceşte, generaţiilor care au să vină”14. 

Lui Take Ionescu contemporanii i-au atribuit, iar posteritatea i-a recunoscut, 
meritul de a se fi numărat printre fondatorii iluştri ai Micii Înţelegeri, fiind firesc să se acorde 
întreaga atenţie modului său de a gândi, încă din faza constituirii primelor alianţe defensive 
ale României15. În cadrul unei expuneri în Adunarea Deputaţilor, afirma: „Ştiu prea bine că 
hotarele noastre, înainte de toate, sunt garantate prin virtutea soldatului nostru. Dar izolare nu 
se mai poate. Sunt prea mulţi interesaţi la desfiinţarea celor câştigate ca să poată cineva, fără 
pericol, să se izoleze”16. 

Perioada de maximă ascensiune în viaţa politică şi diplomatică a lui Take Ionescu 
a început după izbucnirea primului război mondial. Mai mult ca niciodată, i-au fost puse în 
evidenţă puternicele trăsături ale personalităţii sale de mare şi talentat orator şi debater 
parlamentar, dar, mai ales, de mare român şi mare european17.  

Dezlănţuirea conflagraţiei avea să-l găsească în Anglia, unde plecase la începutul 
lunii iulie18. Take Ionescu, analizând evenimentele, considera că „în toată perioada sa istorică 
omenirea nu a trecut niciodată printr-o criză la fel cu cea de azi. Cauzele unui eveniment atât 
de grozav sunt multe şi felurite. Ele se pot împărţi în două: cauzele generale, care tindeau să 
facă războiul de neînlăturat, şi cauzele care l-au provocat în clipa când el a izbucnit. Cea 
dintâi origine a catastrofei se găseşte fără îndoială, în chipul cum s-a desăvârşit unitatea 
germană. Ea a fost opera Prusiei. Or, Prusia a fost aceea care, cea dintâi dintre toate statele, a 
împins la militarism fără margini, a făcut din militarism idealul ei suprem19. După părerea sa, 
cauza primordială a evenimentelor care au dus la război a reprezentat-o rivalitatea anglo-
germană, ura îndreptată împotriva Angliei şi a aliatei ei, Franţa20. 

Pentru Take Ionescu momentul oferea un prilej unic de a se informa asupra 
opiniilor şi intenţiilor tuturor. Astfel, el se întâlneşte rând pe rând cu ambasadorii Germaniei 
(prinţul Lichnowski), Austro-Ungariei (contele Mensdorf), Franţei (Paul Cambon), al Rusiei 
(Benkendorf), Italiei (marchizul Imperiali), cu Edward Grey, ministrul de externe al Angliei, 
ca şi cu ziariştii Steed şi Gwynne, izbutând să-şi facă o imagine clară asupra situaţiei grave ce 
se întrevedea. 

În tumultul evenimentelor, Take Ionescu ajunge de la Londra la Sinaia în noaptea 
de 2 august. În aceeaşi noapte el comunică prietenului său, Constantin Xeni, opiniile sale 
asupra conflagraţiei începute. „Va fi un război de cinci ani, va intra Anglia, va intra Italia, 
vom intra noi şi nu se poate să nu intre şi America. Până şi Japonia va intra. Va fi vai de 
omenire. Dar de un lucru sunt sigur: că aliaţii vor fi victorioşi şi că vom vedea cu ochii 
România Mare”21. 

Invitat la masă la castelul regal, el îşi mărturisi din nou părerile afirmând că 
războiul va duce mai întâi „la o reînviere a urii dintre naţiuni, cum n-a mai fost de veacuri. În 
al doilea rând, va fi o mişcare precipitată spre ideile de extremă stângă, spre acelea numite 
socialiste. În al treilea rând va fi ceea ce pot numi o cascadă a tronurilor. Numai monarhiile 
care în realitate nu sunt decât preşedinţii de republică ereditare, ca monarhia britanică au sorţi 
să scape din această grozavă cascadă care va ieşi tocmai dintr-un război dezlănţuit de 
suveranii absoluţi. În sfârşit, războiul acesta va grăbi cu 50 de ani înălţarea Republicii Statelor 
                                                 
14 Ion Bitoleanu, Politica externă a României Mari, p. 18. 
15 Ibidem, p. 148. 
16 D.A.D, nr. 144, 22 februarie 1922, p. 3664. 
17 Anastasie Iordache, Take Ionescu, pp. 465-466. 
18 Vasile Netea, op. cit., pp. 321-322. 
19 Take Ionescu, Originea războiului. Depoziţia unui martor, Atelierele Socec, Bucureşti, 1915, pp. 3-4. 
20 Ibidem, p. 8. 
21 Vasile Netea, op. cit., p. 322. 
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Unite la hegemonia morală a rasei albe, înălţare care, în tot cazul, era de neînlăturat, dar pe 
care o va fi zorit războiul”22. 

În cadrul consiliului de coroană din 3 august 1914*, Take Ionescu arăta, făcând o 
pătrunzătoare analiză juridică şi politică a tratatului, că el, având un caracter defensiv, nu ne 
obliga la intrarea în război, Austro-Ungaria şi Germania fiind cele care provocaseră 
conflagraţia. „Nici onoarea, nici interesele naţiunii nu ne obligă să aplicăm tratatul fiind liberi 
să ne pronunţăm aşa cum poruncesc interesele ţării”.  

În concluzie, pentru a câştiga timp, el propuse neutralitatea armată. Pentru Take 
Ionescu neutralitatea nu reprezenta însă decât prima etapă a unei acţiuni menite în cele din 
urmă să ducă România în tabăra Franţei, Rusiei şi Angliei, aceasta fiind, pe plan extern, cea 
mai sigură cale pentru realizarea idealului naţional al românilor23.  

România va renunţa la neutralitate la 15/28 august 1916, după ce cu câteva zile 
mai înainte Ion I.C. Brătianu preşedintele Consiliului de miniştri, semnase tratatul de alianţă 
cu Anglia, Franţa, Italia şi Rusia prin care se recunoşteau, pe baza principiului naţionalităţilor, 
revendicările României faţă de Austro-Ungaria24. Intrarea în acţiune s-a dovedit extrem de 
folositoare aliaţilor dar extrem de dureroasă pentru România, care şi-a văzut înşelate nu numai 
aşteptările, ci împlinirea prevederilor militare din Convenţia abia încheiată25.  

La 6 decembrie în urma ocupării Bucureştiului, regele, guvernul, corpurile 
legiutoare şi celelalte autorităţi de stat se văd nevoite să se retragă la Iaşi, vechea capitală a 
Moldovei. La 11 decembrie, în urma apelului regelui Ferdinand I*, Take Ionescu împreună cu 
trei exponenţi ai săi, intră în guvernul lui Ion I.C. Brătianu care a luat astfel forma unui 
guvern naţional. Intrând în noul guvern el a pus însă condiţia ca şi la conferinţa de pace ei să 
meargă împreună, aşa cum în 1878 se duseseră la Berlin Ion C. Brătianu şi Mihail 
Kogălniceanu. Cererea a fost acceptată însă, în 1919, la deschiderea conferinţei de la 
Versailles, atât regele cât şi primul ministru îşi vor uita angajamentele luate la Iaşi26.  

Victoria bolşevicilor în Rusia, la 25 octombrie/7 noiembrie 1917, a provocat, între 
altele, şi prăbuşirea frontului rusesc, prin faimosul decret al păcii. Ieşirea României din război 
devenise iminentă, căci, singură pe frontul de est, nu putea face faţă27. 

Take Ionescu se pronunţă categoric împotriva păcii ce urma a fi încheiată 
propunând continuarea luptelor cu orice preţ, chiar cu părăsirea temporară a teritoriului ţării, 
după exemplul Serbiei, tratativele continuând, el îşi dă demisia din guvern la 8 februarie 
191828. Take Ionescu a refuzat să accepte şi să recunoască pacea încheiată de Al. 
Marghiloman la 7 mai 1918, mărturisind încă de la începutul tratativelor intenţia de a părăsi 
ţara şi de a se stabili la Paris, pentru a continua lupta începută pe baricadele diplomaţiei şi ale 
propagandei şi, totodată, pentru a lămuri adevăratul caracter al păcii de la Bucureşti. Ziarul 

                                                 
22 Take Ionescu, Amintiri, Discursuri pentru România Mare, ediţie de Nicolae Şerban Tanaşoca, Editura 
Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2005, p. 49. 
*A fost primul consiliu de coroană întrunit în România şi s-a creat astfel precedentul protocolar după care s-au 
întrunit cele câteva consilii de coroană convocate sub regele Ferdinand – căci aceste consilii nu aveau nici un 
caracter legal şi constituirea ca şi convocarea lor nu era prevăzută prin nici un text scris, fie şi numai în decret 
regal. Vezi, Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, amintiri din vremea celor de ieri, vol. II, ediţie de 
Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 104.  
23 Vasile Netea, op. cit., pp. 324-325. 
24 Ibidem, p. 330. 
25 Anastasie Iordache, Take Ionescu, p. 340. 
*Regele Carol I murise la 27 septembrie/10 octombrie 1914, după o domnie de 48 de ani. Aşa cum se stabilise 
încă din 1889, regele Carol I neavând copii, urmaş la domnie vine Ferdinand, nepotul lui Carol. Vezi Ion Bulei, 
O istorie a românilor, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, p. 140. 
26 Vasile Netea, op. cit., pp. 331-332. 
27 Anastasie Iordache, Take Ionescu, p. 367. 
28 Vasile Netea, op. cit., p. 335. 
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„Viitorul” relata într-un articol modul în care a fost primit Take Ionescu în Franţa: „Când a 
sosit domnul Take Ionescu la Paris, i s-au dat onoruri militare ca unui cap încoronat de către 
două regimente de gardă. L-a primit la gară însuşi preşedintele republicii, d. Poincare, care i-a 
oferit până la Elizeu locul din dreapta. Se aflau acolo în frunte cu d. Clemenceau, preşedintele 
Consiliului de miniştri toţi oamenii de stat ai Franţei, personalul legaţiunilor aliate. Iar 
parlamentul francez l-a ales membru, cu cele mai entuziaste aclamaţiuni”29. La Paris, unde se 
afla un număr mare de profesori universitari şi parlamentari români emigraţi, Take Ionescu 
avea să găsească o atmosferă grea, apăsătoare, primul ministru al Franţei, Georges 
Clemenceau, fiind profund nemulţumit de pacea separată încheiată de Alexandru 
Marghiloman. 

Prima grijă a lui Take Ionescu a fost de a risipi falsa atmosferă creată în jurul 
României şi de a arăta că pacea lui Marghiloman nu era pacea poporului român, care se 
desolidariza de ea cu toată înverşunarea. La 27 iulie el are o primă întrevedere cu 
Clemenceau, urmată apoi de o lungă discuţie cu S. Pichon, ministrul afacerilor externe, pe 
care îi informează în mod exact asupra situaţiei din România. „Primul contact cu Clemenceau 
– scria el celei de a doua soţii în urma întrevederii – a fost foarte bun, foarte util”. „Sunt 
sigur” – adăuga el într-o altă scrisoare – „că lucrurile vor merge bine, cu toate că, desigur, cu 
Clemenceau vom avea de lucru.”  

Concomitent cu întrevederile avute cu Clemenceau, el are alte întrevederi cu 
Aristide Briand, fost preşedinte al Consiliului (28 iulie), şi cu Paul Deschanel, preşedintele 
Camerei (29 iulie). În urma acestor întrevederi, Take Ionescu scria: „Aici totul e complicat, nu 
ştiu ce voi reuşi să fac, dar eu îmi voi întrebuinţa tot calmul”.  

Prin activitatea sa neobosită, unită cu a celorlalţi exponenţi români ai emigraţiei, 
prin zecile de interviuri şi articole publicate în principalele ziare franceze – Le Temps, Le 
Figaro, L’Excelsior, Petit journal, La Grande Revue, Le Petit Parisien – şi în La Roumanie, 
prin numeroase conferinţe şi discursuri rostite în cadrul celor mai înalte instituţii ale Franţei – 
printre care Societatea de geografie şi Baroul avocaţilor din Paris – prin întâlniri şi discuţii cu 
cei mai reprezentativi bărbaţi de stat francezi, Take Ionescu izbuteşte să împrăştie atmosfera 
nefavorabilă creată în jurul României şi să dobândească înţelegerea acestora pentru situaţia 
grea în care se găsea ţara.  

Cu un strălucit succes s-a desfăşurat activitatea sa şi în Anglia, unde, însoţit de 
Nicolae Titulescu, a făcut în august, octombrie şi noiembrie trei călătorii, fiind primit în 
audienţă de primul ministru, Lloyd George (6 august şi 15 octombrie), de lordul Balfour, 
ministrul de externe (6 august şi 7 octombrie), şi de Winston Churchil (5 august).  

După prima întâlnire cu Take Ionescu, Lloyd George a declarat în Camera 
Comunelor: „Eu am întâlnit astăzi un distins om de stat al unei ţări aliate. El a adus un omagiu 
eroismului şi loialităţii poporului român care nu trebuie uitat”30.  

La începutul lunii octombrie s-a constituit la Paris Consiliul naţional al unităţii 
române. Preşedinte a fost ales Take Ionescu; vicepreşedinţi: V. Lucaciu, Octavian Goga, dr. 
C. Angelescu, Jean Th. Florescu, deci oameni politici din Transilvania şi din vechiul regat; de 
asemenea, între cei 25 de membri ai consiliului au intrat mulţi ardeleni, ceea ce însemna că se 
dorea să se scoată în evidenţă unanimitatea de năzuinţe a tuturor românilor.  

Concomitent Take Ionescu continua să militeze pe toate căile pentru a consolida 
pe deplin principiul naţionalităţilor. Acordând, de pildă, în august, un interviu ziarului 
„Morning Post” din Londra, el preciza că acest principiu „nu este, în realitate, decât 
prelungirea în sfera dreptului internaţional al principiului suveranităţii populare”. În genere, 

                                                 
29„Viitorul”, an XI, nr. 3247 din 31 ianuarie (13 februarie) 1918. 
30 Ibidem, pp. 337-340. 
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din punct de vedere extern, înfiinţarea Consiliului unităţii naţionale era bine venită, într-un 
moment politic în care devenea deosebit de util un for ce putea reprezenta întreaga naţiune31. 

La scurtă vreme după constituirea sa, Consiliul Unităţii Române a fost recunoscut 
ca organ oficial al naţiunii române şi de către guvernele Franţei (12 octombrie), Statelor Unite 
(6 octombrie), Angliei (11 noiembrie), Italiei (22 noiembrie), reînnoindu-i-se totodată şi 
vechile asigurări pentru sprijinirea năzuinţelor poporului român. 

Cu mare satisfacţie a fost întâmpinat consiliul român şi de către comitetele 
similare ale sârbilor, cehilor, slovacilor şi polonezilor, cu ai căror reprezentanţi – Ante 
Trumbici, Vestnich, Thomas Garigue Masaryk, Eduard Benes, Osuski, Kramarz, Paderewski 
– Take Ionescu, animat de aceleaşi idealuri, întreţinea cele mai cordiale raporturi. Aceleaşi 
raporturi le întreţinea şi cu guvernele Greciei şi ale Serbiei, prezidate de amicii săi, Eleftherios 
Venizelos şi Nikola Pasici32. * 

În decursul anului 1918, Take Ionescu îşi oferă sprijinul “creării unei alianţe largi 
a puterilor învingătoare cuprinzând teritoriul de la Marea Egee la Marea Baltică”. Diplomatul 
vedea o asemenea alianţă „ca cel mai eficient cordon sanitar care s-ar putea pune între 
Ungaria şi Rusia, Bulgaria şi Ungaria şi aşa mai departe”. Take Ionescu intuise, de asemenea, 
că „puterile cu interese limitate” s-ar afla într-o poziţie dificilă, dacă i-ar înfrunta singure pe 
„Cei Trei Mari” la viitoarea conferinţă de pace, pe când un bloc, alcătuit din Polonia, 
Cehoslovacia, România, Serbia şi Grecia, ar putea vorbi cu autoritatea unei puteri – de aici, 
preocuparea sa de a îndepărta cauzele posibilelor fricţiuni între puterile mai mici33.  

Potrivit relatărilor sale, Take Ionescu a afirmat amicilor săi: „Am zis: eu voi face 
blocul. Şi am intrat în vorbă cu Pasic şi cu Venizelos, cu Benes şi mai târziu cu Masaryk şi 
am zis: noi ne vom uni  şi, mai târziu, când vor veni şi delegaţii Poloniei... ne vom uni şi cu 
ei, şi când vom fi un bloc de 75 de milioane de  locuitori, vom fi o mare putere la Conferinţă. 
Ideea mea era chiar să mergem mai departe şi să cerem a fi a şasea putere în Consiliul 
Suprem, fiecare dintre noi trimiţând, pe rând, reprezentantul nostru”34. 

Spre sfârşitul anului 1918, când începuseră pregătirile pentru Conferinţa de pace, 
în anume cercuri politice din statele aliate şi asociate apăruseră însă idei deosebit de 
primejdioase, care ar fi putut exercita o anumită influienţă la Conferinţa păcii. Se afirma de 
pildă, că suprimarea Imperiului habsburgic avea drept rezultat balcanizarea Europei Centrale, 
adică un fel de stare de haos şi de continuă dezordine în toate sectoarele de activitate. 

Cu atât mai mult au fost necesare, în astfel de împrejurări, discuţiile dintre Take 
Ionescu, Masaryk, Benes, Venizelos, atât la Paris cât şi la Londra. „Eram atunci mânaţi de o 
singură dorinţă – preciza Take Ionescu – în faţa viitoarei Conferinţe de pace să mergem uniţi, 
cu toate diferendele rezolvate între noi sau prin arbitraje alese de noi; voiam să arătăm 
puterilor care urmau să decidă soarta noastră că eram destul de maturi şi că nu aveam nevoie 
de ele când era vorba de a reglementa chestiunile dintre noi”. 

                                                 
31 Eliza Campus, Din politica externă a României (1913-1947), Editura Politică, Bucureşti, 1980, pp. 23-24. 
32 Vasile Netea, op. cit., pp. 341-342. 
*Recunoaşterea legitimităţii constituirii Consiliului Naţional de către guvernele aliate şi de către Statele Unite 
era un succes enorm pentru noi. Punctul nostru de vedere triumfa. Marile puteri admiteau crearea României 
Mari, prin unirea Basarabiei, Bucovinei, Maramureşului, Transilvaniei, Crişanei şi a Banatului cu Regatul 
României. Ele considerau, pe de altă parte, Consiliul Naţional ca guvernul provizoriu al României Mari şi 
repetau declaraţia lor că tratatul de la Bucurreşti e nul şi neavenit. Tratatul nostru cu aliaţii din august 1916, 
putea acum fi perimat prin pacea impusă de nemţi; el era înlocuit prin angajamentul formal şi oficial al marilor 
puteri de a ne da ceea ce e al nostru. La acest mare succes a contribuit foarte mult intervenţia personală a d-lui 
Take Ionescu. Vezi Orest Tafrali, Propaganda românească în străinătate, Editura Ramuri, Craiova, 1920, pp. 
58-59.  
33 Frederic C. Nanu, Politica externă a României (1918-1933), Editura Institutul European, Iaşi, 1993, p. 62.  
34 Ion Bitoleanu, Politica externă a României Mari, p. 152. 
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Theodor Emandi, colaborator intim a lui Take Ionescu, arăta, la rândul său, 
referindu-se la aceeaşi problemă, că preşedintele Consiliului unităţii naţionale voia „să ne 
împăcăm între noi asupra graniţelor, aşa ca să nu lăsăm pe alţii să ni le impună; căci, socotea 
el, mai bună era lucrarea unei împăcări prieteneşti decât aceea a unei judecăţi care adesea este 
nedreaptă pentru amândouă părţile”. Animat de asemenea idei, Take Ionescu s-a înţeles, încă 
din 1918, cu Pasic asupra viitoarei frontiere dintre România şi Serbia35. 

Datorită existenţei emigraţiei şi activităţii Consiliului naţional al unităţii române, 
România nu şi-a pierdut calitatea de aliată a puterilor Antantei. De altfel, la 6 noiembrie, forţa 
militară a Puterilor Centrale prăbuşindu-se, guvernul Marghiloman avea să fie demis, pacea 
încheiată la Bucureşti denunţată, iar armata română avea să intre din nou în acţiune în vederea 
realizării idealului naţional36. 

În acest context, la 6 noiembrie 1918, Robert Lansing îi scria lui Take Ionescu la 
Paris: „Guvernul Statelor Unite simpatizează profund cu voi şi nu va neglija – îndată ce va 
veni momentul–să se folosească de influienţa sa ca justele drepturi politice şi teritoriale ale 
poporului român să fie obţinute şi asigurate împotriva oricărei agresiuni străine”37. 

O dată cu victoria aveau să înceapă însă şi decepţiile, „cruda ingratitudine”. Iar 
prima dintre ele a fost faptul că regele Ferdinand I în loc să formeze, în vederea reprezentării 
României la Conferinţa de pace, un guvern de concentrare naţională, cu participarea tuturor 
grupărilor politice precum şi a exponenţilor românilor din provinciile unite – aşa cum îi 
ceruse Take Ionescu, printr-un memoriu – a încredinţat din nou puterea lui Ion I.C. Brătianu şi 
Partidului Liberal (29 noiembrie), în loc de un guvern naţional, România având astfel un 
guvern de partid. 

Decepţiei menţionate avea să-i urmeze în curând a doua, Brătianu hotărându-se să 
se prezinte la Conferinţa de pace, ce urma să se deschidă la 18 ianuarie 1919, fără Take 
Ionescu, deşi nimeni nu dispunea de mai multe relaţii în cercurile politice ale Antantei decât 
dânsul, şi nimeni nu cunoştea mai bine punctele de vedere ale participanţilor la această 
conferinţă. 

Datorită îndelungatei sale şederi la Paris şi legăturilor personale cu reprezentanţii 
ţărilor convocate, Take Ionescu aflase înaintea lui Brătianu modul şi spiritul în care aveau să 
se desfăşoare lucrările Conferinţei precum şi dificultăţile ce stăteau în calea aplicării integrale 
a tratatului semnat de România în momentul intrării în război38. 

Într-un discurs rostit la clubul Partidului Democrat, în 1920, Take Ionescu afirma: 
„Ce am găsit în străinătate? Toată lumea convinsă asupra a trei chestiuni: România are 
dreptul la unitatea ei naţională, oricare ar fi tratatul ei de pace separată. A doua idee admisă 
de toată lumea: Nu în tratat România îşi va găsi baza revendicărilor ei, tratatul este 
inexistent, inexistent prin interpretare literală din pricina păcii separate, inexistent prin 
interpretare mai înaltă din pricina noului factor, al intervenţiunii americane, de care s-a 
bucurat mai ales România, care era cu sabia în teacă, când pe baza mesajului lui Wilson 
Germania a capitulat. Mai era un lucru asupra căruia toată lumea era de acord: Banatul 
integral nu îl veţi căpăta niciodată”39. * 
                                                 
35 Eliza Campus, op. cit., pp. 190-191. 
36 Vasile Netea, op. cit., p. 342. 
37 România în relaţiile internaţionale 1699-1939, Editura Junimea, Iaşi, 1980, p. 437. 
38 Vasile Netea, op. cit., pp. 343-344. 
*În continuare, Take Ionescu relevă un incident pentru a sublinia cât de generală era această atitudine la Paris: „Un deputat 
liberal, d. Petrescu-Comneni făcuse un atlas istoric şi etnografic al poporului român; primesc scrisoare la Paris să obţinem o 
prefaţă de la un mare scriitor francez. M-am dus la domnul Hanoteaux, foarte bun filoromân şi l-am rugat să facă o prefaţă. A 
zis: fac, după ce voi vedea atlasul. Ce-o să vezi, un atlas, nişte hărţi. Aş vrea să ştiu ce hărţi, ce vreţi? Vrem unitatea 
naţională. Şi ce mai vreţi? Vrem Banatul integral. A, aceasta este o curată nebunie, o astfel de pretenţie eu nici nu o discut. 
Ca Hanoteaux se gândea toată lumea, şi la Paris şi la Londra, fără a mai vorbi de America. Nu zic, că era drept sau nu, când 
cugetau aşa, spun care era starea sufletească unanimă”. 
39 Take Ionescu, În Chestiunea Banatului şi a politicii noastre externe, Bucureşti, 1920, pp. 52-53. 
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Totuşi, la recomandarea regelui, la 3 decembrie 1918, printr-o telegramă expediată 
ministrului român la Paris, Ion I.C. Brătianu îl chema pe Take Ionescu în ţară pentru „a stabili 
împreună, sub preşedinţia regelui, instrucţiuni precise asupra atitudinii în faţa Congresului 
...lăsând deoparte atitudinea de partid care nu trebuia să compromită unitatea de acţiune 
politică necesară atunci mai mult ca niciodată”. * 

Take Ionescu a refuzat să se întoarcă în ţară, între el şi primul ministru existând 
mari deosebiri de păreri în ceea ce priveşte raporturile cu aliaţii şi conţinutul tratatelor 
încheiate cu Antanta. Pentru Take Ionescu politica era „arta tuturor posibilităţilor”, motiv 
pentru care el credea că se impune o examinare atentă a situaţiei României. De aceea, 
concepţiile celor doi oameni politici români erau ireconciliabile40. 

Ion I.C. Brătianu nu-i putea ierta că, pentru a încheia alianţa cu Serbia, acceptase, 
încă înainte de încheierea păcii, principiul împărţirii între ţările noastre vecine a Banatului, ce 
ne fusese solemn făgăduit, integral, prin Convenţia secretă cu aliaţii din 191641.  

Aceeaşi situaţie este prezentată şi de Alexandru Vaida Voevod într-o scrisoare 
adresată lui Iuliu Maniu, la 5 februarie 1919: „În chestia înaintării frontului nostru şi a 
evacuării Banatului de sârbi, aceleaşi greutăţi. Vorbe multe şi bune, fapte deloc. S-a îngreunat 
discuţia pe tema Banatului, pe fracţiunea Torontalului, prin ţinuta dlui Take Ionescu. Dânsul a 
luat angajamente faţă de Venizelos, Pasici şi faţă de englezi în sensul renunţării la 
Torontal”42. 

La Paris, Clemenceau şi Lloyd George îi obiectau lui Brătianu  - când le arăta că 
nu ar putea lua răspunderea faţă de poporul român de a se învoi la ciopârţirea unui ţinut 
românesc –că nu ar avea decât să treacă mâna lui Take Ionescu, căci acesta ar fi dispus să ia o 
asemenea răspundere.  

Take Ionescu era încă convins că Marile Puteri erau de mult hotărâte să urmeze 
pilda lui Solomon, împărţind Banatul între România şi Serbia şi că, astfel fiind situaţia, era 
preferabil ca operaţia să se efectueze cu consimţământul nostru decât împotriva voinţei 
noastre, căci acest sacrificiu acceptat de bună voie, ne-ar permite încheierea unei alianţe 
durabile şi sincere cu guvernul din Belgrad, pe a cărui prietenie să ne putem bizui în 
diferendele noastre –cu mult mai serioase- cu vecinii unguri şi bulgari.  

Alexandru Em. Lahovari, spunea mai târziu că, după informaţiile sale, Take 
Ionescu ar fi obţinut condiţii mai avantajoase printr-o negociere directă cu Belgradul decât 
cele ce ne-au fost impuse de Marile Puteri, in absentia, după plecarea lui Brătianu de la 
Conferinţă43. 

Divergenţele de opinii dintre cei doi exponenţi ai României au făcut astfel 
imposibilă o colaborare a lor în timpul Conferinţei de pace, dar ele n-au împiedicat pe Take 
Ionescu, să susţină cu fermitate în cercurile diplomatice pe care le frecventa dreptele 
revendicări ale României cu privire la toate celelalte probleme dependente de conferinţă. 

                                                                                                                                                         
*Într-o scrisoare trimisă lui Brătianu, publicată în „Dimineaţa”, Take Ionescu îi răspundea: „În ceea ce priveşte 
reprezentarea la conferinţă, dacă un guvern românesc, oricare ar fi el, ar crede că serviciile mele, pot fi utile, n-aş 
putea să le refuz. Atrag însă atenţia că e indispensabil ca printre delegaţi să figureze cel puţin un român din 
Transilvania dacă nu se preferă ca guvernul român din Transilvania să aibă reprezentanţii săi deosebiţi. Pentru 
convorbirea preliminară între delegaţi, nu e nevoie să vin la Bucureşti, ea poate avea loc mult mai bine aici, unde 
vă veţi putea da seama personal despre situaţia politică şi diplomatică, cum am şi făcut eu.” Vezi „Dimineaţa”, 
an XVI, nr. 4595 din 26 ianuarie 1919.  
40Florin Valeriu Dobrinescu, Relaţii româno-engleze (1914-1933), Editura Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 
1986, p. 36. 
41 Raul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918-1940), vol. I, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p.44 
42 Horia Salcă, Florin Salvan, Dr. Alexandru Vaida Voevod: corespondenţă 1918-1919, Editura Transilvania 
Expres, Braşov, 2001, p. 254. 
43 Raul Bossy, op. cit., pp. 44-45. 
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În iulie 1919, Take Ionescu se reîntoarse la Bucureşti, hotărât să-şi reia activitatea 
politică pe plan intern şi, totodată, să pună bazele unui organism diplomatic şi militar care să 
constituie un mijloc de apărare pentru frontierele noii Românii, iar printr-o alianţă cu 
Iugoslavia, Cehoslovacia şi Polonia, a păcii în sectorul sud-est european44. 

Într-un discurs susţinut în Adunarea Deputaţilor, Take Ionescu afirma: „Care este 
interesul primordial al României de astăzi? După fiecare zguduire în omenire, naţiunile se 
grupează fatal în două categorii, mulţumiţii, aceia care sunt interesaţi la păstrarea stării de 
lucruri care a ieşit din acea zguduire, şi nemuţumiţii, care cu ştiinţa sau fără ştiinţa lor, nu pot 
să nu hrănească în sufletul lor dorinţa, ca o dată, la vreo împrejurare, să se schimbe starea de 
lucruri, care a ieşit din marea zguduire. Şi atunci, cum noi de aici înainte, avem interesul vital 
de a păstra starea de lucruri, care s-a creat la Conferinţa de la Paris, legăturile noastre cu aliaţii 
care a creat această stare de lucruri, este o chestiune de adevărată conservare naţională în 
contra căreia este cu neputinţă ca vreo dată cineva să se ridice cu succes”45. 

Intrarea sa, ca ministru de externe, în guvernul generalului Averescu (13 iunie 
1920) îi  va oferi prilejul de a începe discuţiile necesare cu omologii săi din ţările menţionate 
şi în cele din urmă să realizeze, deşi nu în întregime, marele său proiect46. 

Alianţa între cele patru state care să apere interesele lor în faţa oricărui atentat la 
independenţa şi integritatea lor teritorială fusese preconizată încă din 1919. „Unirea dintre 
aceste popoare, sublinia Take Ionescu, incluzând şi Polonia trebuie menţinută cu orice preţ”47. 
În concepţia negociatorilor, noua grupare de state, pe lângă scopul declarat de a păstra 
integritatea teritorială a statelor respective, îşi propunea, în relaţiile cu marile puteri, să se 
manifeste în condiţii de egalitate, spre a nu mai îngădui acestora o întinsă influenţă asupra 
ţărilor mici şi mijlocii. Ideea a revenit ori de câte ori s-a pus problema alianţelor în Balcani şi 
sud-estul Europei48. 

Take Ionescu considera, ca şi Benes, că „Austro-Ungaria este moartă pentru 
totdeauna” şi că noile state naţionale formate în bazinul danubian, prin lupta propriilor lor 
naţiuni, trebuie să se alieze între ele pentru a putea impune cu vigoare respectarea tratatelor de 
pace. El mai aprecia că Franţa, căpătând o lovitură prin faptul că Statele Unite nu ratificaseră 
tratatul de la Versailles, rămânea marea putere, cu adevărat interesată în menţinerea 
sistemului de securitate.  

Take Ionescu socotea de aceea că statele mai mici, aliate între ele în scopul de a 
impune respectarea tratatelor, trebuie să se alieze şi cu Franţa, singurul stat mare european 
care avea interesul de a veghea ca statu-quo-ul teritoriului să fie păstrat49. 

Demersurile sale deveniseră în vara anului 1920 cu atât mai necesare, cu cât 
cercurile reacţionare din Austria şi Ungaria, susţinătoare ale fostului împărat Carol IV, militau 
pentru readucerea acestuia pe tronul pierdut. Concomitent se desfăşura şi o provocatoare 
campanie revanşardă şi revizionistă50. După încheierea la 14 august 1920 a tratatului 
cehoslovaco-iugoslav a urmat o vizită făcută în aceeaşi lună de Benes la Bucureşti, luându-se 
hotărâri care puteau fi considerate ca „primii paşi pentru realizarea practică a Micii 
Înţelegeri”51.  

Cu acest prilej, ministrul de externe român a solicitat înţelegerea guvernului 
cehoslovac pentru o eventuală ratificare de frontieră - faţă de cea stabilită prin Tratatul de la 
                                                 
44 Vasile Netea, op. cit., pp. 344-345. 
45 D. A. D.: sesiune extraordinară, 1 iulie 1920, p. 175. 
46 Ibidem, p. 347. 
47Gheorghe Zaharia, Constantin Botoran, Politica de apărare naţională a României în contextul european 
interbelic (1919-1939), Editura Militară, Bucureşti, 1981, p. 47 . 
48 Cristian Popişteanu, România şi Antanta Balcanică, Editura Politică, Bucureşti, 1971, pp. 61-62. 
49 Eliza Campus, Mica Înţelegere, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, pp. 48-49. 
50 Vasile Netea, op. cit., p. 347. 
51 Eliza Campus, Mica Înţelegere, p. 49. 
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Saint-Germain - astfel încât să permită revenirea unor aşezări cu majoritate românească din 
provincia Rutenia: soluţia convenită atunci - schimbul de comune a permis ca, după semnarea 
tratatului de alianţă, o suprafaţă de 171 km, cuprinzând 8 comune cu o populaţie de 108.000 
locuitori să intre în componenţa României, în schimbul a 60 km, cu 3 comune şi 3800 de 
locuitori, care au intrat în componenţa Cehoslovaciei. „Datorăm guvernului cehoslovac 
mulţumirile noastre pentru chipul generos şi amical cu care a tratat această chestiune” –erau 
cuvintele de gratitudine rostite de Take Ionescu în Adunarea Deputaţilor, la 26 august 192052. 

În perioada septembrie-noiembrie 1920, urmează a se desfăşura o operaţiune de 
amploare a diplomaţiei româneşti ce a luat forma unui periplu al ministrului de externe, Take 
Ionescu, prin diverse capitale europene, în special occidentale.  

Obiectivele acestei activităţi diplomatice româneşti susţinute vizau rezolvarea unor 
chestiuni rămase în suspensie din timpul desfăşurării Conferinţei de pace de la Paris (în 
principal obţinerea recunoaşterii internaţionale a apartenenţei Basarabiei la Regatul 
României), contractarea unor împrumuturi financiare menite să acopere, fie şi parţial, 
stringentele necesităţii pecuniare cu care se confrunta statul român, calmarea aprehensiunilor 
franceze privitoare la transformarea alianţei cehoslovaco-iugoslave într-o combinaţie central 
şi est europeană aflată în afara controlului Franţei şi, în sfârşit, dar nu în cele din urmă, 
convingerea diverselor cancelarii europene în privinţa necesităţii şi viabilităţii constituirii unei 
„Micii Înţelegeri” într-o formă extinsă de alianţă în cinci.  

Partea principală a acestui voiaj diplomatic s-a desfăşurat la Paris, unde Take 
Ionescu a desfăşurat o prelungită vizită oficială. Într-o telegramă pe care acesta i-o trimitea 
premierului Alexandru Averescu, la 14 septembrie 1920, se făceau referiri la o discuţie 
purtată cu primul ministru francez Alexandre Millerand. Liderul francez îi vorbise lui Ionescu 
despre necesitatea strângerii relaţiilor româno-poloneze şi se arătase „încântat de proiectul 
unei alianţe defensive în cinci”53.  

Ziarul Petit Parisien reproduce câteva din declaraţiile lui Take Ionescu referitoare 
la Mica Înţelegere: „Putem nădăjdui că, în ciuda tuturor dificultăţilor inevitabile, Mica 
Antantă va fi în curând constituită, pentru binele Europei. Între Polonia şi Cehoslovacia 
existau unele divergenţe care graţie intervenţiei Franţei s-au spulberat. Un spirit cu adevărat 
paşnic şi de conciliere însufleţeşte pe cele 5 ţări, care mâine, în strânsă legătură cu Franţa, 
Anglia şi Italia, trebuie să formeze tot aşa de bine un bloc – blocul păcii. Căci, să fie bine 
înţeles, Mica noastră înţelegere nu are decât un scop: menţinerea tratatelor din Paris, pentru 
menţinerea şi prelungirea victoriei”54. Pentru a-şi putea susţine planul în faţa unor cercuri mai 
largi, Take Ionescu a fost invitat să facă o expunere publică, în ziua de 31 octombrie, în 
palatul Universităţii Sorbona55. 

În cadrul conferinţei, Take Ionescu afirma: „Mica Antantă derivă din dragostea 
pentru pace. Ea va fi avangarda Marei Antante. ...Pentru a evita orice ameninţare, orice teamă 
de război, Mica Antantă care va întruni 5 naţiuni ce au luptat alături de Franţa şi care se întind 
de la Baltică până la Mediterană, va constitui o stavilă oricărei tentative de atac, adică va pune 
pe învinşi în imposibilitatea de a începe un atac”. „Sunt convins că vom izbuti, spunea în 
încheiere Take Ionescu. Trebuie muncă, trebuie credinţă şi vom reuşi”56. 

                                                 
52 Ion Bitoleanu, Politica externă a României Mari, p. 168. 
53Lucian Leuştean – De ce nu s-a alăturat România “Micii Înţelegeri” în vara anului 1920?, în “Anuarul 
Institutului de istorie  A. D. Xenopol”, tom XXXVII, 2000, pp. 286-287. 
54 “Epoca”, din 2 octombrie 1920. 
55 Vasile Netea, op. cit., p. 349. 
56 “Epoca”, din 6 noiembrie 1920. 
*Alexandre Millerand este ales preşedinte al republicii la 23 septembrie; în locul său, Georges Leygues este  
numit prim–ministru la 24 septembrie. 
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Într-o telegramă circulară trimisă de noul ministru de externe, Georges Leygues*, 
la 30 septembrie 1920 oficiilor diplomatice franceze, se arată că „Înţelegerea în cinci, a 
sârbilor, cehilor, românilor, grecilor, polonezilor este singura care poate pune la adăpost 
aceste ţări de orice risc şi pregăti refacerea paşnică a Europei centrale, în afara hegemoniei 
germane şi la adăpost de primejdia bolşevică, în interesul securităţii aliaţilor şi al Franţei 
...”57. 

Şi italenii au privit favorabil proiectul lui Take Ionecu de alianţă în cinci, mai ales 
că printre obiectivele noului ministru de externe italian, Carlo Sforza, era şi realizarea unei 
reconcilieri cu statul slavilor de sud. Sforza încerca să dezvolte o diplomaţie constructivă 
menită să lucreze pentru consolidarea „Noii Europe”58. 

În octombrie 1920 s-a aflat în Anglia şi a fost primit de înalte oficialităţi, inclusiv 
de premierul David Lloyd George. Obiectivul central al şefului diplomaţiei române era 
lămurirea oamenilor politici şi opiniei publice în legătură cu proiectul Micii Înţelegeri în 
cinci. Adeziunea Londrei a fost obţinută, chiar dacă au fost exprimate şi unele rezerve, mai 
ales privind participarea Poloniei, atunci în conflict armat cu Rusia Sovietică şi având un 
important litigiu teritorial cu Cehoslovacia (Teschen)59. Imediat după ce această etapă a 
călătoriei sale diplomatice s-a încheiat, Take Ionescu a încercat să rezolve prin tratative 
litigiile dintre Polonia şi Cehoslovacia, pentru a facilita astfel alianţa în cinci60. 

Vizita la Varşovia din zilele următoare a pecetluit eşecul planului „alianţei 
generale”. Ulterior, Take Ionescu a trebuit să accepte schema „tratatelor bilaterale”. În ultima 
parte a anului 1920, generalul Stanislas Haller negocia la Bucureşti, iar la 28 ianuarie 1921 
era parafată convenţia militară bilaterală. La 19 februarie 1921 erau semnate la Paris tratatul 
politic şi convenţia militară franco-polone, iar la 3 martie, la Bucureşti, prinţul Sapieha şi 
Take Ionescu încheiau tratatul de garanţie româno-polonă.  

În esenţă, părţile îşi acordau asistenţă reciprocă în cazul unui atac neprovocat al 
frontierelor orientale ale ambelor state. Colaborarea militară - parte integrantă a tratatului – 
privea ordinul mobilizării imediate a forţelor armate în caz de agresiune.  

Convenţia militară secretă a devenit un act independent – la iniţiativa Poloniei – la 
sfârşitul vizitei generalului Josef Pilsudski în România (septembrie 1922); textul conţinea o 
precizare importantă: în caz de atac neprovocat, părţile se obligau „să declare război” statului 
agresor. Era urmarea contactelor în plan operaţional între reprezentaţii celor două state majore 
generale, începute în primăvara aceluiaşi an.  

Take Ionescu a semnat pactul cu Polonia şi în ideea obţinerii unor progrese în 
eforturile de apropiere polonă-cehoslovacă. De altfel, chiar la Bucureşti prinţul Sapieha 
declara că „era sigur că în mai puţin de şase luni va ajunge la o alianţă cu Cehoslovacia”. 
Premoniţia nu s-a adeverit. Totuşi, după venirea liberalilor la putere (ianuarie 1922), 
diplomaţia română a susţinut ca la reuniunile Micii Înţelegeri să fie prezentă şi Polonia61. 

Vestea revenirii în Ungaria a ex-împăratului, Carol de Habsburg (27 martie 1921), 
care n-a putut fi constrâns să se reîntoarcă în Elveţia decât în urma intervenţiei drastice a 
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, a determinat guvernele acestor ţări să grăbească 
semnarea alianţei dintre ele, dând astfel expresie oficială proiectului Micii Înţelegeri. La 4 
aprilie, în ziua când fostul purtător de coroană al Ungariei părăsea Budapesta, Take Ionescu 

                                                 
57Viorica Moisuc, Acte fundamentale ale statutului politico-juridic al României în perioada 1918-1940, în 
Probleme de politică externă a României 1918-1940, vol. II, Editura Militară, Bucureşti, 1977, p. 45. 
58 Lucian Leuştean, op. cit., p. 285.  
59Constantin Iordan, România şi relaţiile internaţionale din sud estul european: probleme ale păcii, securităţii şi 
cooperării (1919-1924),  Editura All, Bucureşti, 1999, p. 88. 
60 Eliza Campus, Mica Înţelegere, pp. 51-52. 
61 Constantin Iordan, România şi relaţiile internaţionale din sud estul european, p. 94. 
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telegrafia lui Benes informându-l că, indiferent de adeziunea Poloniei, România e gata să 
semneze acordurile discutate cu Praga şi Belgradul62. 

Alianţa defensivă între România şi Cehoslovacia era încheiată la 23 aprilie 1921. 
A fost semnată la Bucureşti de Take Ionescu şi Ferdinand Veverka, ministrul cehoslovac 
acreditat în România, identică cu cea iscălită la 14 august 1920 între Cehoslovacia şi 
Iugoslavia. Convenţia conţinea un preambul referitor la menţinerea păcii în spiritul Societăţii 
Naţiunilor şi a ordinii stabilite la Trianon şi 7 articole, privind modalităţile de cooperare în 
cazul unui atac neprovocat din partea Ungariei. Era valabilă timp de 2 ani (art. 5), urmând ca 
textul său să fie comunicat Societăţii Naţiunilor (art. 6)63. 

Definitivarea tratatului româno-cehoslovac a accelerat discuţiile şi pentru 
încheierea unei alianţe cu Iugoslavia, în vederea acestui lucru, Take Ionescu deplasându-se la 
Belgrad unde, împreună cu Nikola Pasici, a semnat la 7 iunie 1921 tratatul româno-iugoslav, 
care conţinea aceleaşi prevederi ca şi tratatul încheiat cu Cehoslovacia. În interviul acordat cu 
această ocazie agenţiei „Avala”, Take Ionescu preciza că „a încheiat cu guvernul sârbo-croat-
sloven un acord, vizând, nu un act de ostilitate, ci menţinerea integrală a tratatelor de pace 
interesând cele două naţiuni ale noastre”. 

La 12 iunie Take Ionescu dădea o circulară către toate legaţiile române, 
anunţându-le încheierea alianţei şi cerându-le să întreţină cele mai strânse legături cu 
reprezentanţele diplomatice ale Cehoslovaciei şi Iugoslaviei64. O altă latură importantă a 
politicii noastre externe în care Take Ionescu a luat o atitudine nouă a fost aceea  privind 
raporturile noastre cu Rusia Sovietică65.  

În 1918, în urma unirii Basarabiei cu România, Sovietul Comisarilor Poporului 
hotărâse ruperea tuturor relaţiilor diplomatice cu România şi expulzarea reprezentanţilor 
autorităţilor române pe cea mai scurtă cale dincolo de frontieră. În ceea ce privea tezaurul 
României, aflat în păstrare la Moscova, acesta era declarat intangibil pentru oligarhia română, 
puterea sovietică asumându-şi răspunderea de a păstra acest tezaur ce urma a fi predat în 
mâinile poporului român66.  

Într-o telegramă adresată lui Take Ionescu, Cicerin, comisarul poporului pentru 
afaceri externe al Rusiei Sovietice, afirma că „Rusia Sovietică ar aprecia în mod deosebit 
restabilirea relaţiilor de pace şi amiciţie cu România, relaţii care prezintă, după părerea Rusiei 
Sovietice, cele mai mari avantaje pentru ambele ţări”67. În septembrie 1920, Rusia Sovietică 
propune României încercarea unor tratative preliminare de pace. 

Take Ionescu, deşi adversar convins al reluării raporturilor diplomatice cu 
republica comunistă din cauza pericolului de propagandă anarhică ce s-ar fi instalat pe 
teritoriul nostru, consimte a trimite delegaţi la Varşovia. Scopul său era să sondeze intenţiile 
ruseşti cu privire la recunoaşterea alipirii Basarabiei şi a cunoaşte insondabilul mister al 
existenţei tezaurului nostru, ce fusese evacuat în timpul războiului la Moscova. El dăduse însă 
delegaţiei instrucţiuni formale să nu primească cu nici un preţ discuţia asupra alipirii 
Basarabiei, în cazul în care delegaţii sovietici ar dori să aducă în discuţie această chestiune pe 
care România o considera definitiv închisă68. „Un acord cu sovietele”, arăta Take Ionescu, 
                                                 
62 Vasile Netea , op. cit., p. 350. 
63 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România (1856-1947),  Editura Albatros, Bucureşti, 1996, p. 207. 
64 Vasile Netea, op. cit., pp. 350-351. 
65 Raul Bossy, op. cit., p. 46. 
66 Documente interne şi externe: februarie 1920-decembrie 1920, 1986, p. 85. 
671918 la români: Desăvârşirea unităţii statale a poporului român, ediţie de Ion Ardelean, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1986, p. 445. 
68 Constantin Xeni, op. cit., p. 205. 
*În cursul tratativelor sus-amintite Karahan, şeful delegaţiei sovietice solicită o întrevedere particulară 
reprezentantului nostru, Filaliti, şi se arată deosebit de conciliant, de bună seamă din cauza situaţiei critice a 
trupelor sovietice. El nu se sfii să mărturisească lui Filaliti că, pentru guvernul sovietic, Basarabia era, la drept 
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„ne-ar primejdui situaţia faţă de viitorul guvern rus, iar o convenţie* ca cea propusă 
echivalează cu o alianţă, ceea ce nu ar fi de demnitatea României”. 

Generalul Averescu era de părere însă că, oricât de şubredă şi efemeră ar fi fost, o 
recunoaştere rusească a alipirii Basarabiei ne putea oricând folosi. Consultat asupra acestei 
divergenţe, Ion I.C. Brătianu împărtăşea punctul de vedere al lui Take Ionescu, căci 
acceptarea propunerii lui Karahan, şeful delegaţiei ruseşti ar fi riscat să slăbească legăturile 
noastre de alianţă cu Franţa şi Polonia. Prin urmare sugestiile lui Karahan vor fi respinse69. 

Întemeierea Micii Înţelegeri a fost şi ultimul act politic important al lui Take 
Ionescu. La începutul lunii decembrie 1921, pentru a înlesni regelui Ferdinand I formarea 
unui cabinet alcătuit din toate partidele politice, el îşi dă demisia, provocând astfel căderea 
întregului guvern. Însărcinat cu formarea unui nou guvern din membri ai partidului său nu 
primeşte din partea regelui şi decretul de dizolvare al corpurilor legiutoare pentru a se proceda 
astfel la noi alegeri. La 18 ianuarie 1922 prim-ministrul de o lună este nevoit să-şi prezinte 
demisia, iar în ziua următoare regele încredinţa guvernul lui Ion I.C.Brătianu.  

Cariera politică a lui Take Ionescu se încheiase70. 
 

 
 
 

SUMMARY 
 

 
Take Ionescu, throughout his long political career, demonstrated that he was one of the greatest 
politicians of his time. He made his debute on the political stage in 1884  when he was co-opted 
into the ranks of the Liberal Party by Ion C. Brătianu. Policy was the great passion of his life to 
which he dedicated himself completely and unconditionally, excelling in the diplomatic field. He 
has exhibited his qualities of a great diplomat in many occasions, especially during World War I 
when he campaigned fervently, among the allies, for the recognition of the principle of 
nationalities and the righteousness of the Romanians ideal of union between the borders of the 
same country. Once the war ended, Take Ionescu  became the sustainer of the regional pacts with 
a certain defensive character which purpose was to defend the territorial status quo established by 
the Paris Peace Conference. 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
vorbind, un obiect de schimb şi că ar fi dispus să renunţe la posesiunea ei dacă şi guvernul român ar renunţa să 
ridice pretenţii pecuniare, adică să renunţe la tezaur. Spre a satisface opiniile publice ale celor două ţări s-ar 
încheia un tratat reciproc de neutralitate (adică obligaţia de a nu interveni dacă una din părţi era atacată de terţi) 
şi o convenţie prin care s-ar declara că pretenţiile pecuniare româneşti (tezaurul) erau compensate de valoarea 
armamentului rusesc lăsat în România după armistiţiul de la Brest-Litovsk. Adică Basarabia contra tezaurului!. 
69 Raul Bossy, op. cit., p. 50. 
70 Vasile Netea, op. cit., pp. 351-352. 
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O DIZIDENŢĂ LIBERALĂ: 
FRACŢIUNEA LIBERALĂ ŞI INDEPENDENTĂ DE LA IAŞI 

(partea I) 
 

Activitatea politică în societate se realizează nu numai prin intermediul statului, a 
instituţiilor şi a organismelor specifice acestuia, ci şi printr-o vastă şi complexă reţea de 
organizaţii şi instituţii nonguvernamentale. Dintre acestea cele mai importante sunt partidele 
politice. Existenţa lor şi a partidismului ca fenomen politic reprezintă un element esenţial al 
vieţii democratice.  

În accepţiunea ştiinţifică a noţiunii, partidul politic, ca asociaţie cetăţenească, bazată 
pe comunitatea de idei, privind organizarea şi conducerea societăţii, a apărut în perioada 
revoluţiilor burgheze, din necesitatea organizării şi mobilizării populaţiei şi a aşezării 
societăţii pe bazele modernităţii. Revoluţiile burgheze, dar şi opoziţia vechii aristocraţii 
feudale, au dat naştere la fundamentele doctrinar-politice şi, o dată cu acestea, şi la 
instrumentele aplicării lor, partidele politice. În decursul istoriei moderne şi contemporane, 
partidele politice s-au constituit într-o formă de unire a celor mai activi reprezentanţi ai 
claselor şi grupurilor sociale1. Problema definirii partidelor politice a constituit şi constituie şi 
astăzi un subiect disputat atât în literatura politologică, cât şi în sociologia politică. Pe 
marginea acestei teme a apărut o mare diversitate de opinii, păreri, care pun accentul fie pe 
latura instituţională, fie pe latura organizatorică-programatică, fie pe funcţiile sau rolul social. 
Un partid politic trebuie să se definească prin program, ideologie şi doctrină, organigramă, 
lideri şi electorat.  

Lucrările istoriografice dedicate partidelor politice româneşti în epoca apariţiei şi 
cristalizării lor nu sunt puţine, dar în ceea ce priveşte disidenţele şi facţiunile politice care au 
gravitat în jurul diferitelor ideologii politice nu există studii prea numeroase. După crearea 
Partidului Naţional Liberal aproape că au fost uitate frământările şi disensiunile cu care 
grupările de orientare liberală s-au confruntat. Abia la începutul secolului al XX-lea au existat 
preocupări ale istoriografiei de a se apropia de acest subiect, A.D. Xenopol şi Nicolae Iorga 
fiind printre pionierii acestei probleme. Istoriografia deceniilor comuniste, din raţiuni proprii, 
de natură ideologică, nu s-a aplecat asupra încercărilor liberalismului românesc din a doua 
jumătate a veacului al XIX-lea. Această viziune a persistat şi în perioada postdecembristă, 
când alte teme au fost predilecte pentru istoricii români. Lucrările din ultimul deceniu au 
abordat primii ani ai monarhiei constituţionale din diferite perspective, însă fracţiunea liberală 
şi independentă ieşeană nu s-a bucurat de atenţia istoricilor. A fost amintită doar în funcţie de 
subiectul tratat de cărţile de istorie a epocii, în comparaţie sau antiteză cu alte probleme. 
Sintezele, enciclopediile şi instrumentele de lucru apărute în ultimii ani amintesc despre 
această problemă, dar fără să intre în detaliu. Singurul istoric care a analizat fracţiunea ieşeană 
a fost Apostol Stan. În mai multe lucrări, el a tratat date biografice despre Nicolae Ionescu, 
elemente doctrinare ale fracţiunii, a analizat ţinuta şi comportamentul parlamentar al lui 
Nicolae Ionescu, aducând precizări despre istoricul acestei grupări. În acest studiu vom 
încerca să punem în lumină o disidenţă liberală: fracţiunea liberală şi independentă de la Iaşi, 
condusă de profesorul universitar Nicolae Ionescu.   

Distinsul sociolog şi politolog român Dimitrie Gusti, în capitolul Partidul politic – din 
ampla lucrare Doctrinele partidelor politice, menţionează, cu mare putere de sintetizare şi 
generalizare, că: „partidul politic este o asociaţie liberă de cetăţeni, uniţi în mod permanent 

                                                 
1 Ioan Căpreanu, Istoria partidelor politice româneşti, (De la 1859-2002), Tipografia Moldova, Iaşi, 2002, p. 10.   
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prin interese şi idei comune, asociaţie ce reprezintă, în principal, interesele unei clase sau 
grupări sociale, urmărind să ajungă la putere şi să înfăptuiască un program social, să 
guverneze pentru realizarea unui ţel comun în societate şi care îşi desfăşoară activitatea după 
un statut de funcţionare”2. Astfel, la temelia oricărei grupări politice stă hotărârea conştientă a 
fiecăruia din membrii săi de a urma în viaţa publică o anumită direcţie, de a tinde la realizarea 
unui anumit scop, pe anumite căi, deci condiţia de bază pentru constituirea şi activitatea 
partidelor politice o reprezintă comunitatea de interes şi de scop3.  

În cadrul oricărei societăţi democratice, partidele politice exercită un rol major în 
organizarea şi conducerea vieţii social-politice. În acest sens, ele diferă de ceilalţi actori 
colectivi ai sistemului politic, birocraţia de stat, grupuri de interese şi de presiune, sindicate, 
formaţiuni ale vieţii civile. Diferenţa specifică constă în organizarea competiţiei dintre ele pe 
baza alegerilor disputate în cadru legal şi, la modul ideal, neutru al naţiunii4.  De regulă, acest 
rol exprimă şi se manifestă prin funcţiile exercitate de partidele politice.  

Funcţia politică, prin rol, atribute şi prerogative, nu se manifestă la fel în cazul tuturor 
partidelor politice. Cele aflate la putere au un rol major în constituirea şi funcţionarea 
principalelor instituţii statale (parlament, guvern), în adoptarea deciziilor şi aplicarea acestora, 
în organizarea şi coordonarea vieţii social-politice. În schimb, pentru partidele aflate în 
opoziţie, rolul acestei funcţii este de a monitoriza, de a influenţa puterea, de a prezenta opiniei 
publice, electoratului, eventualele disfuncţionalităţi şi neîmpliniri ale acesteia sau diverse 
măsuri şi decizii neconstituţionale.  

Funcţia de organizare şi conducere a activităţii partidului presupune acţiuni de 
menţinere a unei permanente legături cu propriile organizaţii, membri şi simpatizanţi, 
urmărind, în acelaşi timp, atragerea de noi membri.  

Funcţia teoretico-ideologică vizează mai multe obiective, printre care adaptarea 
propriei programe doctrinare la condiţiile social-istorice, la obiectivele şi sarcinile urmărite de 
partid, la elaborarea programului politic, a strategiei şi a tacticii, la organizarea, susţinerea şi 
desfăşurarea luptei ideologice împotriva altor partide şi formaţiuni politice5.  

În constituirea partidelor politice şi în afirmarea acestora, manifestările economice şi 
spirituale sunt de natură substanţială, în sensul că ele constituie însăşi viaţa socială, iar 
manifestările etico-juridice şi politico-administrative sunt de natură formală sau regulativă, şi 
în sensul că reglementează şi organizează pe cele dintâi6. Activitatea partidelor şi a 
fracţiunilor politice parlamentare este reglementată prin intermediul legii, astfel încât ele 
ajung să funcţioneze ca forme legitime ale construcţiei voinţei politice organizate. Începând 
cu secolul al XIX-lea, parlamentarismul a fost formula instituţională, de departe cea mai 
răspândită, a regimului reprezentativ al statului de drept. Însă în puţine ţări europene, până în 
preajma izbucnirii primului război mondial, parlamentarismul a îmbrăcat un caracter pe 
deplin democratic. Majoritatea statelor unde acesta era prezent aveau un sistem electoral 
cenzitar, destul de restrictiv, care, la fel ca în cazul Marii Britanii, spre exemplu, a cunoscut o 
lărgire progresivă a dreptului de vot universal, spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele 
două decenii ale celui următor. În general, această evoluţie a avut consecinţe asupra naturii 
partidelor politice şi, mai ales, a rolului lor, ce a crescut continuu, până a devenit aproape 
determinant în funcţionarea sistemului parlamentar7. 

                                                 
2 Apud Gheorghe Cliveti, Liberalismul românesc. Eseu istoriografic, Editura Fundaţiei „AXIS”, Iaşi, 1996, p. 
114.    
3 P.P. Negulescu, Partidele politice, Editura Garamond, Bucureşti, f.a., p. 55. 
4 Stelu Şerban, Elite, partide şi spectru politic în România interbelică, Editura Paideia, Bucureşti, 2006, p. 29. 
5 Ibidem, pp. 30-31. 
6 Ioan Căpreanu, op. cit., p. 35. 
7 Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina Habsburgică (1848-1918). 
Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, Editura Junimea, Iaşi, 2004, p. 18. 
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Spaţiul românesc nu a făcut excepţie de la situaţia politică europeană şi s-a modernizat 
urmând paşii statelor democratice de pe bătrânul continent. Unirea Principatelor Române 
marca în viaţa politică românească un moment crucial, anume trecerea de la forma de 
guvernare absolutistă, de inspiraţie medievală, la aceea constituţională, în care puterea se 
exercita în numele reprezentanţilor aleşi ai naţiunii. Cei şapte ani de domnie ai lui Alexandru 
Ioan Cuza au oferit un cadru adecvat pentru practicarea unor activităţi diplomatice de sine 
stătătoare, pentru afirmarea statului naţional, dar în acelaşi timp, a fost şi un prilej de a se 
pregăti realizarea marilor obiective viitoare ale naţiunii: dobândirea statutului de independenţă 
şi desăvârşirea unificării statale în limitele teritoriului naţional8. Prin realizarea unirii depline, 
a programului de reforme şi prin dotarea cu instituţii şi structuri noi, statul naţional român 
modern s-a consolidat destul de repede. Ca rezultat al dezvoltării vieţii de partid, sub domnia 
lui Al.I. Cuza se constată o mare propăşire a ideilor liberale, realizată, nu prin acţiunile 
grupărilor liberale, ci prin acţiunile personale ale domnitorului, care a înfăptuit cele două mari 
cerinţe din programul revoluţiei de la 1848 – împroprietărirea ţăranilor şi reprezentarea 
tuturor claselor sociale în Adunarea legislativă. Gândirea liberală a izbutit să pătrundă adânc 
în conştiinţa poporului român şi a ridicat nivelul vieţii politice pentru viitor.  

În legătură cu mutaţiile ce au survenit în viaţa politică a României în ultima parte a 
domniei lui Al.I. Cuza, se impune observaţia că Adunarea legislativă era produsul ideilor 
liberale, după idealul partidului liberal. Totuşi, domnitorul era combătut de grupările liberale, 
fie radicale, fie moderate, dar şi de tabăra conservatoare, care primise o grea lovitură de la 
Al.I. Cuza, în special prin legea rurală, care era în favoarea ideilor liberale9.    

Pe măsură ce programul de acţiune a lui Cuza sărăcea în iniţiative, ca rezultat al 
reformelor întreprinse, situaţia internă s-a schimbat. Conştiente de necesitatea unor măsuri 
neîntârziate pentru stabilizarea situaţiei interne şi evitarea unei intervenţii din exterior, forţele 
politice responsabile de detronarea lui Cuza (liberalii radicali şi conservatorii, uniţi după 
lovitura de stat din 2 mai 1864), la 11/23 februarie 1866, au acţionat imediat în acest sens10.  
După abdicarea silită a lui Cuza, radicalii lui Ion C. Brătianu şi moderaţii lui Ion Ghica, 
precum şi o parte a conservatorilor, s-au dedicat unei febrile activităţi de făurire a unui regim 
politic monarhic constituţional. Decizia forţelor liberal-conservatoare fusese una îndrăzneaţă 
şi riscantă în acelaşi timp, deoarece intenţia lor contrazicea interesele celor mai multe Puteri 
Garante, care nu acceptaseră unitatea statului decât pe timpul domniei lui Cuza11.  

O dată cu instaurarea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern Sigmaringen în 
1866, operă, de altfel, a elitei liberale, care exista şi înainte de apariţia propriu-zisă a unui 
partid liberal, şi cu adoptarea noii constituţii în acelaşi an, statul român intra pe coordonatele 
autentice ale modernităţii12. Primii ani de domnie a lui Carol I s-au caracterizat printr-o viaţă 
politică agitată, în 1866 aceasta nefiind pe deplin structurată. Existau diferite curente politice, 
care nu se constituiseră încă în partide, subiectivismul şi înverşunarea dominând adesea 
raţiunea şi acţiunile liderilor politici. Începutul domniei lui Carol s-a caracterizat printr-o mare 
instabilitate guvernamentală, determinată de contradicţiile din rândul elitei politice ce vizau 
direcţia şi ritmul de evoluţie a României13. Disputa politică românească aşeza faţă în faţă cele 

                                                 
8 Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă de la începuturi la proclamarea independenţei de stat (1821-
1877), Editura Albatros, Bucureşti, 1995, p. 145. 
9 Ioan Căpreanu, op. cit., pp. 70-71.  
10 Ion Stanciu; Iulian Oncescu, Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci, Editura Cetatea de Scaun, 
Târgovişte, 2004, p. 243. 
11 Apostol Stan, Începutul liberalismului şi constituirea Partidului Naţional Liberal, în Istoria Partidului 
Naţional liberal, coordonator Şerban Rădulescu-Zoner, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2000, p. 22. 
12 Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900), Editura ALL, Bucureşti, 1998, p. 10.  
13 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), Vol. I, Carol I, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2001, p. 49. 
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două doctrine: cea liberală şi cea conservatoare. În analiza rolului liberalismului, elaborat 
programatic şi instrumentat politico-organizatoric, cea mai des invocată este „optica 
adversităţii clasice” a conservatorismului. Pentru exponenţii acestuia, liberalismul a însemnat, 
în principal, o tendinţă de „înnoire cu orice preţ”, contrară „bunei tradiţii româneşti” 
(„fondului autohton”), tendinţă „sprijinită pe o teorie de împrumut”, abstractă (raţionalistă) şi 
generalizatoare (dăunătoare specificului naţional). Opunându-se „politicii reformatoare” din 
timpul domniei lui Cuza şi considerând că, odată cu adoptarea Constituţiei din 1866, „era 
reformelor” se încheiase, conservatorii acuzau lipsa de „astâmpăr” a liberalilor, mai ales a 
celor „radicali”, prezenţi la guvernare în anii 1867-1868 şi „lansaţi” în aplicarea unor măsuri 
adecvate concepţiei lor politice14. 

Promovând naţionalismul, constituţionalismul şi pluralismul politic, doctrina liberală 
se interfera în aceste aspecte cu cea conservatoare. Concepţia politică conservatoare poseda şi 
ea o anumită doză de liberalism, dar chiar în punctele de tangenţă cu acesta surveneau 
deosebiri de greutate. În timp ce liberalii doreau să extindă principiile de libertate şi egalitate 
până la baza societăţii, conservatorii doreau să le limitează la vârful acesteia, inclusiv al 
elitelor intelectuale.  

Dincolo de diferenţele de nuanţă sau abordare, liberalii au militat constant şi cu succes 
pentru inocularea în conştiinţa publică a câtorva libertăţi fundamentale precum libertatea de 
gândire, de mişcare, de asociere, de exprimare, libertatea presei, libertatea religioasă. Se 
adaugă acestora alte ipostaze derivate, în rândul cărora putem distinge un liberalism al 
drepturilor naturale, al libertăţii de conştiinţă etc., toate conducând în ultimă instanţă la 
concluzia diversităţii categoriale în interiorul curentului analizat15.     

În timpul domniei lui Cuza, liberalismul se confruntă cu conservatorismul în privinţa 
reformei sociale. Se aprecia, astfel, că în domeniul proprietăţii funciare şi al relaţiilor agrare, 
societatea românească trebuia supusă unor schimbări structurale majore. Liberalii considerau 
că eliberarea de servituţi feudale nu era atât o chestiune juridică, cum susţineau conservatorii, 
ci, mai ales, una de natură economică, deoarece era importantă înzestrarea ţăranilor cu un lot 
menit să le asigure o minimă subzistenţă. De această mică proprietate liberalii legau un şir de 
ameliorări social-politice şi culturale, o schimbare de mentalitate în sânul întregii naţiuni care 
ar fi trebuit să devină o forţă economică activă, inclusiv pe planul solidarităţii cu conaţionalii 
aflaţi sub dominaţia străină16.  Disputele dintre liberali şi conservatori au continuat şi după 
abdicarea silită a lui Cuza din 11 februarie 1866, mai precis în timpul discuţiilor referitoare la 
proiectul de Constituţie. Aceştia s-au confruntat puternic asupra modului de compunere a 
puterii legiuitoare, cu toate că stabiliseră câteva puncte de consens asupra unor principii 
clasice de guvernare bazate pe separaţia puterilor în stat, garantarea proprietăţii şi a unui şir de 
libertăţi individuale sau de grup, precum şi a pluralismului politic. Dacă cei mai mulţi liberali 
optau pentru un sistem unicameral, conservatorii şi moderaţii, dimpotrivă, militau pentru un 
parlament bicameral. Disputa aceasta a fost tranşată de domnitor în favoarea conservatorilor. 
Tot acest curent politic avea câştig de cauză şi în privinţa unei legi electorale restrictive. Ca 
atare, Camera şi Senatul, prin colegiile electorale censitare, patru şi respectiv două, erau 
transformate într-un apanaj al unei minorităţi relativ culte şi avute. Totuşi, prin ansamblul 
prevederilor ei liberal-democratice, Constituţia din 1866 era apreciată, chiar de către străini, a 
fi una dintre cele mai avansate pe plan european17.  

Instalarea lui Carol I pe tronul României şi adoptarea Constituţiei au impus alcătuirea 
unui sistem politic realizat printr-un compromis între diferite tendinţe politice, mai cu seamă 
dintre liberalii radicali şi conservatori. Misiunea acestuia era una dificilă, şi anume să-şi 
                                                 
14 Gheorghe Cliveti, op. cit., pp. 90-91. 
15 Adrian Iorgulescu, Dreapta. Principii şi perspective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 124. 
16 Apostol Stan, op. cit., în loc. cit. p. 16. 
17 Ibidem, pp. 22-23. 
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dovedească viabilitatea într-o societate românească aflată la răspântie politică şi economică, şi 
clar fragmentată, în planul mişcării de idei politice, de disputa în jurul căilor modernizării şi 
progresului statului român. Divergenţele dintre diferitele orientări politice se refereau la 
ritmul în care trebuiau înlocuite formele vechi, precum şi teama, o anumită prudenţă, că 
schimbările ar putea altera într-o anumită măsură fondul naţional18. Spre deosebire de 
conservatori, liberalii, printre care Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti, cei mai „roşii” deci dintre 
liberali, fără a contesta necesitatea respectării tradiţiei, au afirmat această idee, socotind însă 
că tradiţia nu trebuie, sub nici o formă, să fie un obstacol în calea progresului. De aceea, 
pentru oamenii politici ai revoluţiei de la 1848, aceasta însemna, în primul rând, adaptarea la 
cerinţele româneşti a celei mai liberale Constituţii europene din acea vreme, cea belgiană, 
precum şi încurajarea unei industrializări rapide. Această idee era susţinută şi de economişti 
liberali, precum P.S. Aurelian sau Ion Ghica, care apreciau că industrializarea era chezăşia 
progresului independenţei şi civilizaţiei şi că „o naţiune fără industrie nu poate fi considerată 
ca civilizată”19. Naţionalismul economic al epocii a fost exprimat sugestiv de formula lui Ion 
C. Brătianu, „prin noi înşine”, care a devenit deosebit de influentă la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi în perspectiva istoriei României de mai târziu.  

Dimpotrivă, conservatorii acceptau crearea unor industrii complementare agriculturii, 
dar considerau necesară menţinerea statutului de „ţară eminamente agrară”. În condiţiile 
dezvoltării capitalismului în economie şi a persistenţei privilegiului social-politic, 
conservatorismul era identificat în mare măsură cu boierimea, forţă socială a perioadei 
anterioare, anacronică lumii moderne din a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Învinşi pe 
plan politic în 1866, într-o anumită măsură chiar cu concursul unora dintre membrii lor, 
conştienţi de necesitatea unei infuzii de liberalism în doze mici, marii proprietari se exprimau 
printr-o doctrină cu accent excesiv asupra unor interese de clasă. Constituţia din 1866, care 
statua un Senat cu o bază socială restrânsă, precum şi o lege electorală censitară, era pentru 
conservatori garanţia că societatea se va dezvolta cu paşi mărunţi, fără a afecta stările 
materiale constituite prin privilegiu. În această lumină, conservatorismul momentului 1866 se 
identifică cu apărarea prioritară a marii proprietăţi, cum rămăsese ea în 1864, după 
emanciparea clăcaşilor. Din aceasta, stăpânii ei fac o sursă de rentă funciară şi de obţinere de 
la ţărani a muncii sau a unor dijme, pe baza legii tocmelilor agricole adoptată în 1866, după 
răsturnarea lui Cuza, prin punerea administraţiei publice în slujba marii proprietăţi20.  

Pe plan conceptual, conservatorismul se reanima începând cu 1866 prin intrarea în 
viaţa politică a intelectualilor grupaţi în „Junimea” de la Iaşi, având drept mentori pe Petre P. 
Carp şi Titu Maiorescu. Aceştia priveau obiectivele societăţii româneşti din nevoia unei 
dezvoltări organice, a unei concordanţe dintre formele politice constituţionale extrem de 
avansate şi fondul social-economic înapoiat. Între junimişti şi conservatori exista o anume 
comuniune de vederi, un punct de pornire identic, constând din recunoaşterea unui progres 
măsurat, sub toate planurile. Din acest mediu politic vin formulările teoretice ale unui 
conservatorism cu schimbări graduale21.  

O trăsătură caracteristică a liberalismului este naţionalismul, care în această perioadă 
dobândeşte noi întregiri. Printre acestea, în prim plan se afla ideea dobândirii suveranităţii 
depline a statului român, sub raport politic şi economic, precum şi desăvârşirea unităţii lui în 
întreg spaţiul etnic. Partizanii cei mai înfocaţi ai independenţei şi unităţii depline erau liberalii 
radicali, dar realizarea acestor deziderate naţionale majore era dorită de toate grupările 
politice. În timp ce radicalii lui I.C. Brătianu nu renunţaseră încă la ideea cuceririi 

                                                 
18 Ioan Căpreanu, op. cit., p. 79. 
19 Ibidem, p. 80.   
20 Apostol Stan, op. cit., p. 24. 
21 Idem, Putere politică şi democraţie în România 1859-1918, Editura Albatros, Bucureşti, 1995, p. 69. 



 
O dizidenţă liberală: fracţiunea liberală şi independentă de la Iaşi 

51 
 

independenţei şi înfăptuirii unităţii depline pe cale revoluţionară sau prin participarea 
României la un război de eliberare naţională, reprezentanţii celorlalte grupări politice, liberale 
sau conservatoare, manifestau o deosebită prudenţă faţă de puterile garante, considerând că în 
înfăptuirea dezideratelor naţionale trebuie să se acorde prioritate mijloacelor de natură 
diplomatică22.  

Analiza celor două doctrine, îmbrăţişate de grupările politice liberale şi conservatoare, 
reflectă, pe de o parte, diversitatea intereselor grupurilor sociale pe care le reprezintă, iar pe 
de altă parte, existenţa în societate a unei diversităţi de opinii, idei, soluţii, alternative în 
realizarea lor, în organizarea şi conducerea vieţii sociale.                         

Sub aspect istoric, originile liberalismului românesc coboară în perioada 
premergătoare revoluţiei de la 1848. Ele descind din mişcarea specifică începutului de secol al 
XIX-lea, pentru impunerea ideilor revoluţiei franceze răspândite ulterior în toată Europa şi 
care propovăduiau dreptatea socială, egalitatea, autodeterminarea popoarelor asuprite, 
libertăţile individului. Atât revoluţia de la 1821, dar mai ales, într-o măsură mai radicală şi 
mai elaborată, revoluţia de la 1848, au avut un conţinut antifeudal şi au adus în prim plan 
conceptele moderne de libertate socială şi afirmare naţională23.  

În timpul lui Cuza, curentul liberal apare ca un tot doar ca tendinţă politică, sub forma 
unor idei relativ similare în unele probleme fundamentale, dar neomogen din cauza 
coexistenţei diferitelor nuanţe, unele chiar opuse. Ceea ce dădea liberalilor o deplină unitate 
consta în admiraţia faţă de modelul occidental de organizare instituţional-politică. Oameni 
tineri, cei mai mulţi formaţi la şcoli şi universităţi apusene, ei asimilaseră un şir de idei de o 
asemenea sorginte, pe care încercau să le adapteze la condiţiile româneşti. Semn de unitate era 
şi hotărârea de a imprima procesului de dezvoltare politică un ritm rapid, considerat singura 
modalitate de sincronizare europeană. Profunzimea şi amplitudinea unor astfel de schimbări, 
dozajul acestora, precum şi ordinea prioritară, erau tot atâtea puncte de controversă. Dar, mai 
presus de orice, ceea ce diviza curentul liberal era mentalitatea reprezentanţilor lui cei mai de 
seamă şi care genera ambiţii şi rivalităţi greu de conciliat într-o societate lipsită de tradiţie 
politică liberală şi impregnată de bizantinism24.  

Sub numele generic de liberali apăreau o serie de oameni politici de origine şi condiţie 
socială diferită. Exista, mai întâi, un grup restrâns de oameni care proveneau din rândul vechii 
boierimi angrenată la începutul epocii moderne în lupta pentru emancipare politică. În rândul 
acestora erau situate familiile Creţulescu, Câmpineanu, Golescu, Ghica, Mălinescu, Rosetti, 
Sturdza-Miclăuşeni. Din rândul unei părţi a boierimii mici şi mijlocii, legată de comerţul 
cerealier şi cu vite, răsăriseră, de asemenea, fruntaşi liberali ca Dumitru şi Ion C. Brătianu, 
Mihail Kogălniceanu. Liberalii munteni aveau în burghezia oraşelor numeroşi exponenţi, dar 
mai ales aderenţi. Tot în mişcarea liberală îşi găseau locul intelectuali: profesori, jurişti, 
avocaţi, medici, publicişti, învăţători şi preoţi, aceştia din urmă cu ramificaţii până la sate. 
Factorul care dădea unitate, şi mai ales culoare, tuturor acelor elemente îl reprezenta doctrina 
politică, inspirată din principiile Revoluţiei franceze, din practica liberalismului occidental şi 
întemeiată pe tradiţiile naţional-culturale şi politice, care introduseseră un climat de toleranţă 
şi dialog, bazat pe utilizarea argumentelor şi dovezilor25. 

Aplicarea instituţiilor politice ale Constituţiei din 1866 găsea la stânga spectrului 
politic pe liberalii radicali conduşi de Ion C. Brătianu şi C.A. Rosetti. Aceştia se aflau  în 
plină ascensiune organizatorică, fiind, în fapt, un veritabil partid politic modern, care dispunea 
de o presă incisivă – „Românul” – şi de filiale locale, îndeosebi în Muntenia. Doctrina 

                                                 
22 Vasile V. Russu, Viaţa politică în România (1866-1871), vol. II, De la liberalismul radical la 
conservatorismul autoritar, Editura Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001, p.9 . 
23 Adrian Iorgulescu, op. cit., p. 252. 
24 Apostol Stan, Începutul liberalismului şi…, p. 17. 
25 Ibidem, p. 15. 
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liberalismului radical avea drept exponenţi fruntaşi ai revoluţiei de la 1848, oameni ce doreau 
schimbări prin care să se marcheze o ruptură totală de trecutul regulamentar. Din această 
cauză, denumirile date de către adversari erau de „partid revoluţionar”, „al progresului” sau, 
mai cunoscut, „roşu”, de la culoarea politică a iacobinilor francezi. Convertiţi la regimul 
monarhiei constituţionale datorită împrejurărilor externe şi adepţi ai principiului suveranităţii 
poporului, ei aspirau la o deschidere politică cât mai largă spre păturile de jos ale societăţii. 
Acelaşi curent politic denunţa o grabă nedisimulată în „arderea” etapelor de dezvoltare social-
economică, înlăturându-se astfel înapoierea seculară impusă de vicisitudinile externe, prin 
modernizarea instituţional-economică şi organizarea statului dintr-o perspectivă apropiată a 
înfăptuirii unităţii integrale a naţiunii române şi a independenţei statale26.  

Oameni de acţiune, disciplinaţi, recunoscuţi pentru talentul lor de organizatori şi 
conspiratori, radicalii au fost acceptaţi de nevoie de către celelalte grupări politice, care nu se 
încumetau să preia conducerea în acele împrejurări de excepţie. „Roşii”, consideraţi 
revoluţionari, mazzinişti, oameni buni pentru distrugere şi incapabili de a guverna, erau 
acceptaţi ca un rău necesar într-un moment de mare cumpănă pentru destinele ţării. Aici 
trebuie căutată principala explicaţie în legătură cu ascendentul radicalilor şi tot aici, oricât de 
ciudat ar părea acest lucru, premisele căderii lor de la conducere27.  

Centrul spectrului politic liberal era ocupat de o serie de personalităţi, printre care 
Mihail Kogălniceanu („omul de la 2 mai”), Ion Ghica, Vasile Boerescu, care erau influenţi în 
unele cercuri moderate. Ei erau adepţi convinşi ai sistemului politic constituit pe legea 
electorală censitară, prin care să se asigure politica averii şi capacităţii, spre a se evita 
„tirania” numărului. Promotorii acestui curent erau interesaţi în dezvoltarea instituţiilor de 
credit şi financiare, precum şi a unei infrastructuri moderne. Caracterul acestui tip de 
liberalism era unul mai mult formal, atât în sferele economice, cât şi în viaţa publică. 
Liberalismul moderat avea unele afinităţi cu conservatorismul, şi mai ales cu junimismul, în 
privinţa integrării treptate a evreilor în societate, datorită rolului lor comercial şi financiar28.   

O altă grupare din stânga spectrului politic liberal s-a organizat la Iaşi, un grup de 
oameni politici reuniţi în Moldova, sub numele de Fracţiunea Liberală şi Independentă, sub 
conducerea lui Nicolae Ionescu şi Al. Gheorghiu.  
 Aceste grupări şi dizidenţe politice, afirmate în contextul inexistenţei unor partide 
politice ghidate de programe şi idei politice clar conturate, aveau orientări ce coincideau 
uneori cu interesul public, dar erau alteori legate şi de interesul obţinerii puterii cu orice preţ, 
de interesul personal sau de manifestarea unor orgolii, care nu mai corespundeau cu cel al 
societăţii. Primii ani de viaţă politică în cadru constituţional s-au dovedit dominaţi de o 
puternică instabilitate, deoarece lipseau încă elementele fundamentale ale unei vieţi 
parlamentare şi extraparlamentare echilibrate. Astfel, sistemul politic constituţional, constituit 
printr-un compromis între diferite tendinţe politice, mai cu seamă dintre liberalii radicali şi 
conservatori, era chemat să-şi dovedească viabilitatea într-o societate românească aflată nu 
numai la răspântie politică, ci şi economică. Totuşi opţiunile lui Carol I, un ferm susţinător al 
unei vieţi politice parlamentare bazate pe partide politice puternice, s-au dovedit a fi limitate. 
În perioada 1866-1871 domnitorul s-a văzut nevoit să schimbe nu mai puţin de zece guverne, 
producându-se 30 de remanieri guvernamentale şi organizându-se de patru ori alegeri, din 
care au rezultat tot atâtea Adunări29.  

Transformarea liberalismului în principala forţă politică a ţării s-a datorat ascensiunii 
guvernamentale concretizată în final prin formarea guvernelor liberal-radicale. Instalarea unui 

                                                 
26 Idem, Putere politică…, pp. 70-71.  
27 Vasile V. Russu, op. cit., pp. 9-10. 
28 Apostol Stan, Începutul liberalismului…, p. 24. 
29 Ion Stanciu; Iulian Oncescu, op. cit., p. 254. 
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guvern cu preponderenţă radicală a fost urmarea unei înţelegeri între „roşii” şi „cuzişti”, 
adepţii fostului domnitor, realizată în primele zile ale anului 1867 la cunoscutul hotel 
bucureştean „Concordia”, unde se afla clubul radical.  

Ambele părţi puteau fi bănuite de intenţii ascunse. Mihail Kogălniceanu avea intenţia 
de a ajunge la o fuziune cu radicalii şi la ocuparea de poziţii ministeriale, în timp ce I.C. 
Brătianu continua să-l bănuiască de „despotism”, pentru acţiunea din 1864, şi privea această 
alianţă ca o conjunctură inspirată. Nicolae Ionescu, liderul Fracţiunii Libere şi Independente, 
deşi nu a semnat programul de la „Concordia”, s-a angajat, cel puţin formal, să sprijine 
constituirea unui guvern liberal. Totuşi, el nu a fost de acord cu modul în care s-a constituit 
guvernul Kreţulescu şi nici cu preferinţa manifestată de radicali faţă de moderaţii lui 
Kogălniceanu. De aceea, nu întâmplător, „fracţioniştii” au trecut în opoziţie, iar Nicolae 
Ionescu, pentru a risipi orice îndoieli, a declarat, clar şi categoric, că nu face parte din 
majoritatea dispusă să colaboreze cu noul minister30. 

Deşi frământată, guvernarea liberal-radicală din perioada 1867-1868 (guvernele C.A. 
Kreţulescu, Ştefan Golescu şi Nicolae Golescu) s-a impus printr-o serie de realizări 
remarcabile, personalitatea cea mai puternică fiind I.C. Brătianu. Prezent în toate cele trei 
guverne, la ministerele cheie, de interne sau finanţe, acesta s-a impus prin energia, capacitatea 
de a iniţia şi organiza în administrare, prin autoritatea cu care-şi conducea gruparea de 
liberali-radicali31. Chiar şi în aceste condiţii, cele trei guvernări s-au angajat în schimbări şi 
măsuri foarte importante, pentru un început în sensul continuării modernizării. Din programul 
de la „Concordia” s-a realizat o anumită lărgire a democraţiei prin modificarea legii electorale 
şi reducerea atribuţiilor Senatului, legea descentralizării administrative, concesionarea 
construcţiei căilor ferate către societăţile străine Offenheim şi Strousberg, dar şi legea pentru 
construcţia de şosele comunale şi judeţene. 

Liberalii radicali s-au preocupat şi de încurajarea proprietăţii şi producţiei ţărăneşti, 
înlesnind cumpărarea unor loturi din proprietatea statului, au organizat de asemenea sistemul 
rural de evidenţă, taxe, amenzi, cheltuieli şi venituri, au luat măsuri împotriva fraudei şi 
evaziunii fiscale. Îmbunătăţiri au fost aduse în general învăţământului public, iar celui rural în 
mod deosebit, el fiind organizat, supravegheat şi stimulat.  Guvernările liberalilor radicali au 
reuşit, totodată, să reorganizeze ministerul de finanţe şi finanţele publice ale ţării, 
îmbunătăţind aparatul de percepere a impozitelor, lichidând haosul din viaţa financiară, 
inclusiv prin legea privind moneda naţională, prin care moneda românească era afiliată la 
sistemul bimetalist al Uniunii Latine. În 1868 s-a realizat astfel primul buget echilibrat al ţării.  

Pe plan extern, politica inspirată de liberalii radicali din gruparea Ion C. Brătianu şi 
C.A. Rosetti, a urmărit cu îndrăzneală obiective legate de dobândirea independenţei şi 
pregătire a terenului pentru transformarea României într-o putere regională. A fost, de 
asemenea, încurajată şi mişcarea naţională a românilor din Transilvania, în noile condiţii ale 
dualismului, ceea ce a atras reproşurile şi ostilitatea Austro-Ungariei32. 

Şubrezit în interior şi presat de protestele din afară, ce reclamau politica promovată de 
autorităţi faţă de evrei, guvernul liberal radical condus de N. Golescu nu a mai rezistat. S-a 
format un guvern de coaliţie prezidat de D. Ghica (noiembrie 1868-ianuarie 1870), între 
conservatorii moderaţi ai premierului şi liberalii moderaţi ai lui Mihail Kogălniceanu, care-şi 
baza însă puterea şi pe sprijinul liberalilor radicali din parlament. Totuşi, adâncirea 
disensiunilor dintre principalele grupări liberale a uşurat ascendentul conservatorilor, care, în 
scurtă vreme, au reuşit să se impună, cu autoritate, la conducerea statului. Experienţa 
acumulată în anii 1866-1870 a dovedit imposibilitatea menţinerii la conducere a unor guverne 
eterogene, alcătuite din reprezentanţii unor grupări cu orientări diferite în ceea ce priveşte 
                                                 
30 Vasile V. Russu, op. cit., pp. 11-12. 
31 Ion Stanciu; Iulian Oncescu, op. cit., p. 256. 
32 Ibidem, pp. 257-258. 
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politica internă şi externă a ţării. Neînţelegerile dintre grupările liberale şi imposibilitatea unei 
colaborări de durată între liberalii moderaţi şi conservatorii de centru, au demonstrat, o dată în 
plus, existenţa acelor deosebiri de principii în ceea ce priveşte ritmul şi direcţiile dezvoltării 
României moderne33. În acelaşi timp era vizibil că, în condiţiile de atunci, nicio grupare 
liberală nu se putea impune clar şi hotărât pe primul plan al vieţii politice. Necesitatea 
constituirii unui partid unitar al burgheziei devenise mai mult decât evidentă, dar acest lucru 
nu a fost posibil însă decât în 1875, până atunci principalele grupări liberale fiind silite să 
rămână în opoziţie.   
 

 
 
 

Summary 
 

Throughout history, all the Romanian political parties had a sinuous , difficult 
evolution, unbeing spared of disidences and regroupings. The National Liberal Party, 
considered by the historians the most important political party in the history of Romania, had 
been faced with this problem, too. From the very beginning, since the foundation of the first 
Liberal  groupings of Romania there had been projects and opinions of the same political 
orientation, but with some differences of view. Thus, the Liberal National Party shaped its 
form in a rather difficult way, after many experiences and probings. The different Liberal 
personalities had various opinions, common points, but also opposite views. One of the most 
original Liberal  grouping was  that created around Nicolae Ionescu, a teacher from Jassy, 
founded during Al.I. Cuza’s last years of reign. It had an important role during Charles the 1st 
‘s first years of reign, crucial for the further trajectory of the Romanian state. 

The free and independent faction represented the left , radical grouping of the 
Moldavians, taking into consideration the fact that there had been only a few radicals in 
Moldavia. But this political grouping had mainly resisted due to its active leader, N. Ionescu 
who was the political and electoral engine of the faction. Inspired from the political ideas of 
the Transylvanian professor Simion Bărnuţiu, Nicolae Ionescu, Jassy university professor, 
deputy and minister was a good speaker, an incorruptible politician, having his own 
convictions  in which regards the development of the country. He had often cooperated with 
the Liberals from Bucharest, even becoming a member of the government. Nevertheless, he 
had supported his point of view for a long time, sometimes becoming their opponent. 
Together with some less famous personalities as Andrei Vizanti, Ştefan and Alexandru 
Şendrea brothers, Petre Suciu, G. Mârzescu, A.I. Gheorghiu, Nicolae Ionescu had led for a 
period one of the ’’noisiest” Liberal faction. Using ”The Romanian Tribune”, a system of 
clubs from the Moldavian districts, as well as his position of university professor , the 
factionists could promote their political ideas. 
 
 

 
 
 
 

  

                                                 
33 Vasile, V., Russu, op. cit., p. 187. 
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Antisemitismul în istoria românilor 
Neamul lui Israel este plin de toate calitățle și are toate 

defectele suferinței nedrepte. Numai cine a suferit și suferă nedreptățit 

înțelege ceva din enigma acestui neam… Ei n-au o soartă obișnuită 

printre națiuni, ci un destin tragic… De la evrei toți cer și nimei nu 

dă, nimeni nu iartă…   (Petre Pandrea) 

 

Antisemitismul este o atitudine politică, socială și religioasă ostilă față de evrei, care 
poate merge de la încercarea de a discrimina, izola și oprima, până la violența fizică contra 
acestora. Termenul Antisemitismus a fost lansat în 1879 de jurnalistul german Wilhelm Maar 
(1819-1904) într-o broșură propagandistică – Victoria germanității asupra evreimii. Privită 
din punct de vedere neconfesional.1 

Cauzele antisemitismului din România sunt similare celor europene: 
- dogma creștină a reprezentat o sursă importantă de legitimare a atitudinilor și 

gesturilor antisemite. Istoria confirmă faptul că evreii nu au acceptat doctrina lui Pavel, 
doctrina oficială a creștinătății neevreiești. Ei au rămas la opinia că există un singur 
Dumnezeu. Se spune că, Pavel s-a răzbunat sângeros pe încăpățânarea evreilor, iar atunci 
când, contrar promisiunii făcute în Ierusalim, a predicat în Sinagoga din Corint, pe evreii care 
nu au voit să-i accepte învățătura i-a blestemat: ,,Sângele vostru să cadă asupra capului vostru: 
eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri” (Faptele Apostolilor 18:6). Acest 
blestem a adus prin intermediul Bisericii, și mai ales, Bisericii Catolice, prigoana până la 
marea exterminare (Manuel van Loggem). De-abia în anul 1965, Biserica Catolică, în cadrul 
celui de-al doilea Conciliu de la Vatican a dezmințit vina colectivă pentru care a fost acuzat 
poporul evreu pentru uciderea lui Iisus Hristos. 

Radu Ioanid, directorul Diviziei de Programe Arhivistice Internaționale de la Muzeul 
Holocaustului din Washington, afirma în anul 2007, faptul că 30 % dintre români spuneau că 
evreii își merită soarta pentru că l-au răstignit pe Iisus Hristos. În acest sens, acesta aprecia că 
în Romania există un antisemitism de tip tradițional. 

Alte cauze ale antisemitismului la români, ar fi: 
- factorii politici și sociali, legați de apariția în secolul al XIX-lea a tradiției culturale 

naționale care a însoțit Unirea Principatelor, îndependența și crearea României Mari. 
- sărăcia majorității populației românești în condițiile în care pe la mijlocul 

perioadei interbelice elementul etnic/religios evreiesc controla întreaga țară, majoritatea 
capitalului privat în exporturi, transporturi, asigurări, textile, pielărie, produse chimice, 
hoteluri, imprimerii, edituri ș.a.  era deţinut de evrei. Evreii reprezentau 4,2 % din populația 
totală a României și 14,3% din populația urbană. În Bucovina și Basarabia procentul din 
populația totală era de aproximativ 30,1% , iar în orașe precum Chișinău – 52,6%, Cernăuți – 
44,9%, se observă că acest procent era cu mult depăşit. În vechiul Regat, de exemplu, în Iași 
evreii dețineau o pondere de 42%. Din totalul de medici, ingineri, jurnaliști peste 60 % erau 
evrei, aceștia ocupând o pondere de aproximativ 80% din numărul angajaților în bănci2. 

 - exacerbarea curentului antisemit european. În toate cele trei țări române elementul 
evreiesc de bază a fost cel aschenaz, pătruns în secolele al XI-lea și al XII-lea, împins 

                                                 
1 Wilhem Maar, Der Sieg des Germanenthuns űber das Judenthuns-von nicht confessionellen Standpunkt aus 
betrachtet, Berlin, 1878. 
2 Carol Iancu, Evreii din România. De la emancipare la marginalizare. 1919 – 1938, București, Editura Hasefer, 
2000, p. 36-45. 
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succesiv de neamurile turanice (pecenegi, uzi, cumani ). Spre deosebire de alte zone din 
Europa, în spațiul românesc mai întâlnim și sefarzi, precum și elemente din rândul evreilor 
palestinieni, veniți din Levant, îndeosebi prin Constantinopol și Balcani3.  

În perioada medievală, lipsa îngrădirilor caracteristice statutului evreilor din Europa 
Apuseană, care i-a privat pe aceștia de dreptul de stăpânire al pământului, în spațiul românesc, 
aschenazii s-au putut ocupa de toate îndeletnicirile necesare traiului, de cultivarea pământului 
și meșteșuguri diferite, până la negoț, mânuirea banilor, la fel ca și strămoșii lor chazari. Spre 
deosebire de Ungaria sau Imperiul Otoman, în Țările Române evreii nu au ocupat dregătorii 
înalte (în secolul al XII-lea marii vistieri, marii postelnici erau de origine greacă), în preajma 
domnilor, nici nu au jucat pe plan intern rolul de creditori ai acestora, ca în Europa Apuseană. 
În general, în Țările Române, până la începutul veacului al XVIII-lea, evreii, încă puțini 
numeroși, s-au bucurat de libertăți și chiar de privilegii4.  

 La începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea, evreii încep să fie 
acuzați în Țările Române de omoruri rituale, fără un fundament temeinic. În același secol apar 
și primele cauze politice care au început să ducă la marginalizarea evreilor de către români. În 
1714, Ștefan Cantacuzino, care în timp ce a scutit preoții de țară de orice dări, a pus să fie 
dărâmată sinagoga evreilor din București (Văcărești ). Anton Maria del Chiaro arăta la 1718, 
că evreilor din Țările Române, care trăiau destul de greu, nu le era îngăduit să poarte haine 
decât de culoare neagră sau gri și nu se puteau încălța cu conduri galbeni sau roșii, ci numai 
negri5.  

Rădăcinile antisemitismului în rândul românilor se împletesc cu originile statului 
român și cu apariția culturii naționale care a însoțit Unirea Principatelor, independența și 
crearea României Mari. Radu Ioanid afirma că istoria României moderne nu poate fi 
despărțită de antisemitism, precizând că acesta are foarte multe dimensiuni: politice, 
economice, religioase. Subliniază, de asemenea, și existența unor excepții notabile: N. 
Bălcescu, P.P. Carp, Macedonski, care nu numai că nu erau antisemiți, dar refuzau 
antisemitismul. Dar, același autor precizează faptul că, dacă ne uităm la fondatorii României 
moderne sunt atât de multe nume, un Alecsandri, un Conta, un Eminescu, la care 
antisemitismul este doctrinar sau aproape doctrinar, astfel încât în secolul al XIX-lea, cel mai 
bun secol din istoria românilor, istoria intelectualității românești nu poate fi despărțită de 
antisemitism6.  

 Platforma ideologică a antisemitismului român s-a elaborat în epoca Congresului de 
la Berlin, atunci când chestiunea evreiască ocupa un loc primordial în dezbaterile din Camere, 
în presă, în scrierile politice și literare. În discursurile parlamentarilor români, ostili 
emancipării evreilor, un loc special a fost acordat mitului Evreii – stat în stat sau națiune în 
națiune; plângerea că evreii sunt instigatori de revoluții – era, de asemenea prezentă. Ei corup 
poporul nostru, ei vor introduce ca în alte țări Comuna, căci ei sunt șefii comunarzilor7. 

Antisemitismul care se desprinde din scrierile polemice ale lui Mihai Eminescu 
trebuie considerat ca o componentă importantă a ideologiei sale naționaliste. El a criticat 
poziția evreilor ca intermediar neproductiv, în raport cu țăranul, în vederile lui singurul 
element productiv. Și-a exprimat mistica sa naționalistă care semnifica respingerea de orice 
era străin românismului8.  

                                                 
3 Contribuția evreilor din România la cultură și civilizație, București, Editura Hasefer, 2004, p. 37. 
4 Ibidem, p. 43. 
5 Ibidem, p. 56 - 59. 
6 Interviu cu Radu Ioanid ( Vlad Stoicescu, ”Adevărul”, 27 ianuarie 2013). 
7 Carol Iancu, Evreii din România, 1866 – 1918. De la excludere la emancipare, București, Editura Hasefer 
1996, pp. 52 - 56. 
8 D. Murărașu, Naționalismul lui Eminescu, Madrid, Editura Carpații, 1955, pp. 183 - 202. 
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Alți doi teoreticieni naționaliști care au furnizat o contribuție deosebită la dezvoltarea 
antisemitismului român înainte și după primul război mondial au fost A. C. Cuza (1858 – 
1947) și Nicolae Iorga (1871 – 1940). Potrivit lui A.C Cuza, rolul statului era acela de a 
promova înflorirea fizică, morală și religioasă a populației sale din punct de vedere etnic și 
rasial. El își exprima neliniștea sa în legătură cu creșterea demografică a populației evreiești și 
a descreșterii populației române creștine9.  

Nicolae Iorga s-a făcut propagatorul ideii antisemite pentru motive economice și nu 
religioase. El nu a încetat să denunțe în presă ,,pericolul evreiesc”. Pentru Nicolae Iorga 
,,românismul” era încărcat cu o misiune civilizatoare, ocrotitor și zid de apărare a culturii 
creștine în Europa răsăriteană10.  

Se pune următoarea întrebare: Cum a fost posibil ca atâția intelectuali de indubitabilă 
valoare de la B. P. Hasdeu până la tinerii intelectuali din generația nouă al cărei lider 
declarat era M. Eliade, pentru scurt timp, sau definitiv, să aibă o atitudine antisemită? Un 
posibil răspuns oferă un contemporan al lui M. Eliade, Vintilă Horia, autorul, printre altele a 
celebrului roman Dumnezeu s-a născut în exil, 1960: ,,Nimeni n-ar fi devenit legionar și nici 
măcar de dreapta, și nici măcar din punct de vedere intelectual, dacă, de la răsărit, și chiar 
din interiorul țării nu ne-am fi simțit a fi amenințați de marxism sub forma lui cea mai 
virulentă, cea sovietică. Pentru cine citește Jurnalul portughez al lui Eliade această 
explicație își găsește ecoul în fiecare pagină în care ziaristul prevedea în mod apocaliptic 
sfârșitul neamului lui și al său personal odată cu instaurarea comunismului”11. 

Această afirmație nu încearcă să găsească posibile cauze care au determinat poziția 
antisemită a unei părți din intelectualitatea românească, nici scuzarea unui derapaj ideologic 
care, rămân impardonabile, ci doar încercarea, firească și necesară, de a înțelege această 
atitudine. De altfel, M. Eliade nu considera că antisemitismul înseamnă obligatoriu o atitudine 
decisivă și fermă împotriva evreilor, ci mai degrabă un antisemitism economic și moral, ca și 
în cazul lui Eminescu sau Vasile Conta.  

Generația de intelectuali ai secolului al XIX- lea aveau un program de îndeplinit: 
formarea statului modern, consolidarea acestuia prin reformarea social-politică pe plan intern 
și obținerea independenței de stat. Acest program s-a dorit a fi unul pur românesc, realizat cu 
români și prin români. 

După înfăptuirea României Mari, noua generație, care nu mai avea nici un program de 
înfăptuit, nici un ideal de realizat, era o generație avidă de a-și găsi direcția. Această 
imperativă nevoie de direcție a fost excelent speculată de liderii mișcării de dreapta care au 
făcut apologia revoluției spirituale. Generația lui M. Eliade voia să facă istorie, dar printr-o 
acțiunea controlată de spiritualitate și nu de politică. Trebuie de precizat că, generația din 
jurul lui M. Eliade nu a practicat doctrina bâtei. 

Antisemitismul intelectualități românești nu a fost neapărat unul rasist, ci mai degrabă 
s-a hrănit din xenofobie. Ura pentru ceea ce era străin, care amenința să descompună ființa 
națională a atins în textele lui M. Eliade, aceeași tonalitatea gravă precum la predecesori săi 
B. P. Hasdeu și M. Eminescu, exponenți ai autohtonismului împotriva străinilor, fie ei nemții, 
rușii, evrei sau bulgari. M. Eliade chiar își exprima admirația pentru vitalitatea, tenacitatea și 
geniul cu care evreii își exprimau primatul economic dobândit prin trudă, în detrimentul unui 
stat român placid12. 

                                                 
9 Vezi A. C Cuza, Despre poporație – Statistică, București, Imprimeria Independenței ,1929; Scăderea 
poporației creștine și înmulțirea jidanilor, Vălenii de Munte, Tipografia Neamului Românesc, 1910. 
10 N. Iorga, Istoria Românilor – Întregitorii, vol X, București, 1938, pp. 489 – 493. 
11 Oana Merca, Despre două moduri de a fi antisemit: B. P. Hasdeu și Mircea Eliade în ,,Viața Românească”, 
2011. 
12 Ibidem. 
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Trebuie trasată o linie fermă de demarcație între atitudinea publică, chiar și 
conjuncturală, și creația spirituală a unui artist, dar să le valorificăm pe ambele, fiecare în 
contextul său.  
     
 
 
 
 
     Summary 

 
The Romanian roots of anti-Semitism are intertwined with the origins of the 

Romanian stat and the appearance of the national cultural tradition that accompanied the 
Union of the Principalities, its independence and the creation of the Greater Romania. 
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NEGAREA HOLOCAUSTULUI 
 
 

Suferinţa, reprezentarea şi ritualizarea ei, din timpurile biblice şi până în 
contemporaneitate, au influenţat istoria poporului evreu şi percepţia acestuia despre sine. 
Trecând prin istoria antică, medievală şi modernă, unele aspecte sensibile ale prezentului au 
devenit ,,politizarea Holocaustului şi transformarea lui într-o religie civilă, [iar] cazul evreiesc 
este totodată punctul de pornire pentru abordarea, într-o perspectivă comparatistă, a altor 
traiectorii memoriale şi identitare”1. Poate a devenit necesar acel ,,drept la uitare, care nu 
înseamnă ştergerea trecutului de suferinţă, ci transferarea lui dintr-o memorie tiranică într-o 
istorie plurală şi comună”2. 

Este oare aceasta, în condiţiile prezenţei fenomenului de negare a Holocaustului în 
societatea contemporană, o poziţie acceptabilă în România contemporană? De fapt, negarea 
Holocaustului este unul dintre multiplele fenomene de „import” din Occidentul Europei în 
ţările Europei Centrale şi de Est. După 1991, toate formele de negaţionism au fost găsite şi 
regăsite în Europa. Dacă Eugen Lovinescu afirma că lumina vine din Occident, se poate 
susţine, sub aspectul problematicii pe care o abordăm, că şi întunericul vine din Occident. 
Toate formele de negaţionism se nasc în Occident, de unde sunt importate în Est. Fenomenul 
a găsit în aceste state, în perioada postcomunistă, un ogor fertil, în care s-a putut înrădăcina şi 
dezvolta sub diferite forme. Astfel, de la moştenirea comunistă a „uitării organizate” şi 
impactul ei asupra atitudinilor postcomuniste de negare a Holocaustului, s-a ajuns la 
negaţionismul „integral”, a cărui caracteristică constă în respingera a însăși existenţei 
Holocaustului, apoi la analiza formelor „deflectoare” ale negaţionismului care, spre deosebire 
de negaţionismul ,,integral”, acceptă existenţa Holocaustului,  dar canalizează culpabilitatea 
în câteva direcţii posibile. Un alt tip de negaţionism este „negaţionismul selectiv”, o formă ce 
se constituie dintr-o combinaţie între negaţionismul integral şi cel deflector, menirea acestuia 
fiind integral-negaţionistă în ceea ce priveşte participarea membrilor propriei naţiuni la 
Holocaust, dar deflector-negaţionistă atunci când referinţa se face la participarea altor naţiuni 
la genocidul evreiesc. Negaţionismul românesc se regăsește pe această scenă a 
negaţionismului selectiv, care nu este unică, dar este totuşi remarcabilă. Amintim aici şi acea 
„trivializare comparativă” a Holocaustului, în cazul disputei „Holocaust versus Gulag”3. 

În privinţa germenilor negaţionismului, s-a afirmat că negarea integrală a 
Holocaustului este invenţie sionistă, că prima formă de negare a apărut chiar în timpul 
săvârşirii crimelor, că naziştii încă în timpul războiului au încercat să acopere existenţa 
crimelor. Un argument în acest sens ar fi chiar discursul lui Heinrich Himmler, rostit în faţa 
trupelor SS, conform căruia ei realizau cel mai extraordinar lucru care s-a făcut vreodată în 
istorie, însă nu aveau voie nici să vorbească despre el4. De asemenea, în abordarea unui astfel 
de subiect, în diverse documente, s-a încearcat o eufemizare care să acopere chiar fapta în 
sine. De pildă, transportarea evreilor către lagărele morţii se numeşte strămutare, cei care 
                                                 
1 Benbassa, Esther, Suferinţa ca identitate, Iaşi, 2012, Editura Institutul European, p. 1. 
2 Ibidem. 
3 Michael Shafir, Între negare şi trivializare prin comparaţie. Negarea Holocaustului în ţările postcomuniste din 
Europa Centrală şi de Est, Editura Polirom, Iasi, 2002, passim. Referitor la comparaţia Holocaust-Gulag,un 
evreu american de origine italiană, profesor de idiş, denumeşte fenomenul înceţoşarea Holocaustului. Încercarea 
de a folosi sintagme duble, simetrii, unii sunt la fel de vinovaţi ca alţii, ambele trebuie condamnate, e greu să fiu 
condamnat de simpatii comuniste. Niciodată crimele comuniste nu au avut ca scop genocidul ci doar întărirea 
comunismului. Pozai în simpatizant comunist şi-ţi era bine, dar dacă erai evreu în nazism nu aveai nici o şansă 
(cf. ibidem). 
4 Cf., Michael Shafir, op. cit., passim. 
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ajungeau la destinaţie se bucurau de un tratament special, în România se vorbea de curăţirea 
terenului, expresii menite să ascundă chiar fapta în sine5.  

După încheierea războiului, primele ecouri negaţioniste s-au auzit în Franţa care a 
rămas, mult timp după naşterea fenomenului, campionul acestei încercări6. Al doilea 
negaţionist e tot francez, fost membru al Partidului Comunist, exclus, apoi încarcerat într-un 
lagăr de concentrare, de unde scapă şi apoi publică,  în anul 1949, o carte în care afirmă că nu 
au existat camere de gazare. Susţine această idee chiar în cadrul unei întîlniri cu un evreu 
supravieţuitor al Auschwitz-ului. A fost primul care a încercat să prezinte Holocaustul ca un 
mare complot mondial, ca o invenţie evreiască care să trezească compasiune în restul lumii şi 
să ducă la realizarea visului sionist împlinit în anul 1948 şi care continuă7. 

În comunism aveau loc evenimentele odioase pe care le cunoaştem. În privința 
Holocaustului se aşternea o tăcere cvasitotală pentru că, din punct de vedere ideologic, 
genocidul împotriva evreilor contrazicea viziunea potrivit căreia istoria se explică numai prin 
lupta de clasă. Totuși, nici naziştii şi nici legionarii sau alte mişcări similare nu au dus o luptă 
de clasă, ci una de rasă. În camerele de gazare nu erau trimişi evreii bogaţi sau cei săraci, ci 
toţi evreii, la fel erau împuşcaţi evreii aliniaţi la marginea gropilor comune. După cel de-al 
Doilea Război Mondial însă, aceste victime trebuiau transformate în martiri ai ,,luptei pentru 
libertate şi progress”, ajungându-se, astfel, la de-iudaizarea Holocaustului8. În acelaşi timp, 
faptul că în perioada stalinistă iniţială printre conducătorii comunişti din aceste state s-au aflat 
şi evrei a reîntărit mitul iudeocomunismului.  

În acest sens, în România anilor ’20, când se înregistra creșterea numărului populației 
de origine evreiască și se făceau demersuri în privința reglementării statutului acesteia în noile 
frontiere ale statului român, revoluția din Rusia a creat o adevărată psihoză antirusească, o 
isterie a anticomunismului9.  

Minoritatea evreiască a fost percepută în conștiința publică ca cea mai importantă 
promotoare a ideilor comuniste iar ,,asocierea dintre evrei și comunism a devenit prin urmare 
o constantă a discursului elitelor politice și culturale ale vremii”10. O astfel de percepție se 
baza pe cultura politică tradițională și pe sursele de informare care promovau iudeo-
bolșevismul, prin raportare la o realitate existentă, componența etnică a Partidului Comunist 
Român. De asemenea, ,,atitudinea populației evreiești, după pierderea Basarabiei și a 
Bucovinei, atât în orașele din provincie, cât și în Capitală a nemulțumit populația majoritară. 

                                                 
5 Ibidem. 
6Referitor la negarea Holocaustului în public, menționăm că aceasta este explicit sau implicit ilegală în 17 
țări: Austria, Belgia, Canada, Republica Cehă, Franța, Germania, Elveția, Ungaria, Israel, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburg, Olanda,Polonia, Portugalia, România și Slovacia. Dintre acestea, în Franța, ,,par décision 
du 28 Février 2012, le conseil constitutionnel a estimé que la loi pénalisant la négation des génocides reconnus 
par la loi n’était pas conforme à la Constitution. Il considère ainsi que le législateur a porté une atteinte 
inconstitutionnelle à la liberté d’expression en réprimant la contestation de l’existence et de la qualification 
juridique des crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tells” (cf. http://ioncoja.ro/holocaust-in-
romania/negarea-holocaustului-a-fost-dez-incriminata-in-franta-va-fi-spre-binele-evreilor/); vezi, în acest sens, și 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-
2012.104949.html>). 
7 Cf., Michael Shafir, op. cit., passim; Menționăm aici și deflectarea problemei în mai multe direcţii sau 
susținerea afirmației că numai germanii sunt vinovaţi de Holocaust. Din definiţiile Holocaustului de la Yad 
Vashem şi de la Muzeul Holocaustului din SUA reiese clar că nu ar fi avut loc acele proporţii ale Holocaustului 
fără claborarea cu naţiunile aliate sau satelite Germaniei. E fenomenul externalizării vinovăţiei, Deflectarea 
vinovăţiei victimelor asupra evreilor, unele aparţin de antisemitismul tradiţional, pentru că evreii nu recunosc că 
l-au crucificat pe Iisus Hristos, alta că au colaborat cu Hitler, că dețin cele mai mari bogății, că au vrut acest 
lucru pentru a grăbi crearea statului Israel (cf. Ibidem). 
8 Ibidem;  
9 Materialij Dvustoronnej komissij istorikov Rossij i Rumijnij, Moskva, 2005, p. 55. 
10 Ibidem. 
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Simpatia față de soviete, propaganda discretă, răspândirea zvonurilor, au plasat minoritatea 
evreiască în postura de inamic al statului român”11. De pildă, potrivit zvonurilor din vara 
anului 1940, era imientă declanșarea unei revoluții comuniste în Balcani, în cadrul căreia rolul 
evreilor era evident pentru că ei sunt ,,elementul cel mai sigur pe care se sprijină activitatea 
comunistă, și rămân dușmani în permanență ai ordinii și, în general, ai intereselor române”12. 
Anticomunismul și antisemitismul reprezentau, la începutul deceniului al cincilea al secolului 
trecut, fațetele aceluiași fenomen iar ,,rusofobia transformată în stereotip a devenit una din 
trăsăturile definitorii ale societății românești13”. De altfel, Mihail Sebastian, exprimând opinia 
tuturor cunoscuților săi, scria în jurnalul personal din iulie 1941că războiul se va termina 
foarte repede numai că ,,rușii trebuie învinși, iar germanii trebuie să rămână învingători. Altfel 
vom fi conduși de evrei și pantofari”14. 

În concluzie, deşi majoritatea istoricilor de azi au renunţat să mai clameze că ar exista 
sau că poate exista o istorie obiectivă, ei se străduiesc, totuşi, să reexamineze, să adauge sau 
să infirme, afirmaţiile predecesorilor lor. Din această perspectivă văzute lucrurile, toată istoria 
este o incursiune revizionistă. În privința negării Holocaustului, nu ne-am propus în aceste 
rânduri, ceea ce acum este practic imposibil, să epuizăm problematica abordată și nici să 
accentuăm negarea deflectivă, trivializarea prin comparație sau orice alt tip de negaționism. 
Intenția noastră a fost aceea de a aminti că înțelegerea acestui genocid, în gravitatea și 
complexitatea sa, rămâne o constantă a societății contemporane, poate una din problemele 
nerezolvate ale trecutului României, dar că adevărurile probate de documente, mărturii, 
însemnări diverse, pentru a nu mai trăi la nesfârșit aceleași tenebre,  este necesar să ,,devină o 
istorie plurală și comună”15. Cu alte cuvinte, ,,expedierea lui din planul memoriei și istoriei în 
planul conștiinței și atitudinilor colective care trebuie să fie eminamente etice, cred că este 
esența oricărei discuții despre Shoah”16. 

 

Summary 
 

The Shoah remains an exemplum for collective opinion, which supposes no repeating 
it. Its delivery from the memory and history plan to the conscience and ethical collective 
attitudes plan, we believe that it is the essence of any discussions on Soah. 
 
 
 
 

 

                                                 
11 Ibidem, p.56. 
12Ibidem. Vezi, în acest sens, și ANIC. F. P.C.M. – Cabinetul Militar. Dosar 47/1940, f.6. Sinteză 
contrainformativă privind starea armatei și a populației civile. 
13 Ibidem, p. 57. 
14Ibidem.Vezi, în acest sens, și Mihail Sebastian, Jurnal, 1935-1944, București, Editura Humanitas, p. 360. 
15 Vezi nota nr. 2. 
16 Doru Radosav, Holocaustul între istorie și memorie. Câteva considerații, în ,,Anuarul de istorie orală”, Cluj-
Napoca, 2006, Presa Universitară Clujeană & Institutul de Istorie orală, vol. VII, p. 21. 
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RĂZBOINICUL ŞI CAVALERUL 
 
 

,,...îşi clădeau castele, pentru ca aceşti oameni, întotdeauna puşi pe sfadă şi măceluri, 
să se adăpostească de duşmani, să izbândească asupra celor deopotrivă cu ei, 
să asuprească pe cei slabi.” 
(cronică hagiografică a sec. al XII-lea, Viaţa sfântului Ioan din Thérouanne) 
 

Cei care se luptă, bellatores, se prezintă ca un nou prototip uman care uneori este o 
îmbinare a două elemente distincte, dar de cele mai multe ori este unul şi acelaşi. Această 
lume a masculinului medieval îşi are originea în necesitatea occidentalilor de a respinge 
atacurile unor migratori târzii, vikingii, ungurii şi sarazinii, dar şi în calitate de soluţie pentru 
a rezolva diferite conflicte aristocratice. Viaţa războinicului şi a cavalerului era în mare 
măsură viaţa nobilului ce îşi ducea traiul în castelul său. Şi acest centru al seniorilor medievali 
era tot mai des întâlnit, fiecare domeniu mai mare dispunând de cel puţin o ridicătură de 
pământ pe care să se fi ridicat o fortificaţie. 

Ca reprezentant al puterii, chiar dacă spirituală, Biserica nu putea să rămână în urmă 
aşa că, s-a implicat activ în formarea războinicului şi a cavalerului. Pentru a-i denumi, textele 
latine folosesc doi termeni: „miles”, care înseamnă războinic, şi  „caballarius”, călăreţ, 
cavaler1, care avea să înlocuiască termenii antichităţii sicarius, buccelarius sau gladiator2. 

Termenul miles îl regăsim şi în lucrarea lui Gérard de Cambrai, soldaţii fiind 
prezentaţi ca nişte subordonaţi, dependenţi de un senior, de un castelan sau de episcop3. 
Termenul miles face referire şi la răutatea cavalerilor, fiind văzuţi ca oameni răi ce pot deveni 
periculoşi de îndată ce stăpânii lor nu-i mai ţin în frâu; tocmai de aceea oratores trebuie să îi 
ţină sub ascultare prin mijlocirea regelui4. 

Începând cu secolul al VIII-lea încep să apară armatele, ca necesitate permanentă şi nu 
ca ceva periodic, care vor avea baza reprezentată de cavalerie. Datorită echipamentului tot 
mai complex şi mai scump, nu oricine îşi putea permite să facă parte din această categorie. Se 
ajunge astfel la un grup mai restrâns, reprezentat de aristocraţi sau cei echipaţi de aceştia. 
Această echipare avea un scop foarte bine stabilit. 

Intrarea în vasalitate sau reînnoirea intrării cuprindea trei acte distincte: închinarea 
(commendatio), prezentată în cele ce urmează, era exprimată prin actul simbolic al 
împreunării mâinilor seniorului şi vasalului, făgăduiala de credinţă a vasalului către senior 
(fidelitas), era etapa intermediară, după care urma investitura propriu-zisă. Un exemplu de 
commendatio din secolul al VIII-lea este şi cel de mai jos:  

„Cel ce se pune sub puterea altuia.  
Măritului domn cutare, iar eu cutare. Întrucât este ştiut de toţi cum că eu n-am câtuşi 

de puţin cu ce să mă hrănesc sau să mă pot îmbrăca, de aceea rog milostivirea voastră şi 
voinţa îmi porunceşte ca să mă încredinţez ocrotirii voastre şi să mă supun. Ceea ce de altfel 
am şi făcut. Anume în aşa chip, ca să fiţi dator să mă ajutaţi sau să mă întreţineţi atât de hrană, 
cât şi cu haine, cât timp voi putea să vă slujesc şi să vă fac servicii. Şi cât timp voi fi în viaţă, 
voi fi dator să vă îndeplinesc, potrivit condiţiei celor liberi, slujbă şi <să vă fiu cu > ascultare 
                                                 
1 Georges, Duby, Phhilippe, Ariès, Istoria vieţii private, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, vol. III, p. 41. 
2 Jacques, Le Goff, Omul Medieval, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 72.  
3 Georges Duby, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1998, p. 64.  
4 Ibidem, p. 65.  



Războinicul şi cavalerul 

63 
 

să nu am putinţa, în timpul vieţii mele, să mă sustrag de sub punerea sau ocrotirea voastră şi 
în a voastră putere sau ocrotire să fiu ţinut să rămân în tot timpul vieţii mele. Drept care s-a 
hotărât ca, dacă vreunul dintre noi ar voi să schimbe această înţelegere, să plătească atâţia <. . 
. > solizi soţului său, iar această înţelegere să rămână trainică.  

Şi s-a hotărât să fie datori să întocmească şi să întărească între dânşii, în acest scop, 
două scrisori cu acelaşi cuprins. Ceea ce au şi făcut" 5. 

Contractul vasalic dăinuia pe toată viaţa celor doi şi putea fi întrerupt la moartea unuia 
sau dacă unul dintre ei nu-şi îndeplinea obligaţiile. Obligaţiile vasalului către senior erau de 
sfat şi ajutor (consilium et auxilium) menţionate din timpul lui Carol cel Pleşuv6; „sfatul” era 
reprezentat de participarea la judecăţile seniorului, iar „ajutorul” de obligaţiile militare ale 
vasalului.  

Începând cu Carol cel Mare apar şi imunităţile senioriale sau ecleziastice; acestea vor 
fi tot mai largi o dată cu trecerea timpului, sau se vor restrânge atunci când unii monarhi au 
văzut în centralizarea statală o treaptă a evoluţiei fireşti a statului.  

Războinicul anului 1000 poate deţine echipamentul de la senior, ca o soldă, sau poate 
fi un vasal ce vine în ajutor ori de câte ori este chemat. În această perioadă a anarhiei feudale, 
nobilii erau uneori mai bogaţi decât regii, iar războinicul era deseori folosit pentru a rezolva 
conflictele personale dar, şi pentru a prăda, atunci când o cerea seniorul.  

Soldatul medieval era de obicei recrutat de monarh, fiind plătit cu solde regulate, dar 
apar şi mercenarii, de obicei în slujba oraşelor şi a principilor. Însă uneori războinicul trebuia 
să facă faţă unor încercări neaşteptate, cum a fost cazul cuceririi welshilor7 care foloseau 
arcuri a căror săgeţi ajungea la 160 de metri; de aceea, războinicului îmbrăcat în armură, de 
multe ori, i se opunea cu succes o armată de arcaşi bine instruită, aspect înţeles şi de Eduard I 
(1277-1307) ce va dispune  crearea corpurilor de arcaşi ce îşi vor dovedi utilitatea mai apoi la 
Poitiers în 13568. 

În secolele XIV-XV apar chiar tratate despre promovarea ştiinţei militare, consacrate 
artei războiului, disciplinei militare şi organizării războiului. Printre acestea sunt amintite 
tratatul scris în 1327 de Teodor Paleologul, tradus în franceză spre sfârşitul secolului, 
Arborele bătăliilor a lui Honoré Bovet, sau Cartea faptelor de arme şi cavalereşti a  
scriitoarei Christine de Pisan9. 

Evul Mediu este pentru războinic unul în care calul era cea mai importantă piesă a 
armatei, nemaifiind folosit doar pentru vânătoare. În acelaşi timp, infanteria, care până în 
secolul al XV-lea îşi pierde o parte din importanţa cantitativă şi calitativă, se transformă într-o 
armată a artileriei, asta după ce din China ajunsese praful de puşcă şi tunul. Dar, armatele se 
vor schimba treptat şi datorită dorinţei monarhilor de a centraliza statele feudale în jurul unui 
singur nucleu; până şi luptele interfeudale au contribuit la modificări ale modului de purtare a 
unui război. Militarizarea Europei s-a transformat total după ce Anglia nu mai beneficia de 
serviciile feudalilor, aşa că se văzură nevoiţi să recurgă la miliţii naţionale şi la voluntari, ceea 
ce a dus la formarea armatelor naţionale permanente.   

Comportamentul războinicilor faţă de celelalte categorii lăsa mult de dorit. Războinicii 
sunt cei care îi tolerează pe ţăranii medievali, aspect descris în „cântecul de gestă” Le Charroi 
de Nîmes, îi dispreţuiesc fără rezerve, atât ca fel de viaţă, cât şi ca tip de muncă. Argumentul 
decisiv este reprezentat de opoziţia dintre arme şi unelte, dintre fapta vitejească şi truda 
                                                 
5 „Formulele de la Tours” (Formulae Turonenses), nr. 43, Formulae Merowingici et Karolini aevi, ed. K.Zeume, 
MGH, Legum sectio V, Formulae, partea I, Hanovra, 1882, p.158. în Pall, Francisc, Crestomaţie de Istorie 
Universală Medie, Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 304 p. 
6 Radu, Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 112. 
7 Constantin, Antip, Cavalerul medieval şi oşteanul de ocazie,  în „Magazin istoric”, Anul VII – nr.4 (73), aprilie 

1973, p. 79. 
8 Ibidem, p. 80. 
9  Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 194. 
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zilnică a ţăranului10. În acelaşi text regăsim şi cele trei elemente din viaţa unui războinic, dar 
care sunt valabile şi pentru nobil: distracţiile artistice (cu saltimbaci sau menestreli), 
distracţiile amoroase, şi mai ales războiul11.  

Trei tipuri de comportament ale războinicului regăsim şi faţă de oraş, bine evocate în 
literatura medievală12. Primul este dorinţa de acaparare, de a pune stăpânire pe frumuseţea şi 
bogăţiile lor. Aceste locuri sunt văzute ca o pradă, ca un profit care să le asigure următoarele 
incursiuni. Idealizarea, al doilea tip, reprezentat ca un loc în care războinicul este prezent dar 
care este şi o teamă faţă de ascensiunea pe scara ierarhică a târgoveţilor şi a negustorilor. În 
ultimul rând, oraşul era opusul castelului unde cavalerul se simte acasă şi de aceea nu poate 
trăi aici. Cu cât se vor naşte mai multe oraşe, cu atât vor muri mai mulţi cavaleri.  

Perioada Renaşterii a dat naştere unui nou chip al războinicului, condotierul. Acesta 
era în acelaşi timp o ameninţare potenţială pentru libertăţile civile, iar folosirea lor nu dădea 
statelor italiene posibilitatea de a-şi dezvolta o apărare bazată pe cetăţenii săi. Dar originea 
condotierului trebuie căutată în acei mercenari ai secolului al XIII-lea care au devenit tot mai 
influenţi, datorită dezvoltării oraşelor (a necesităţilor de apărare), dar şi în acţiunile unor 
monarhi care, din dorinţa de a avea armate tot mai performante, renunţă la soldatul-ţăran în 
favoarea celui de meserie13.  

Primele condotte apar pe la 126014, fiind mici companii de mercenari. După o 
jumătate de secol, statele italiene erau dependente, din punct de vedere militar, de ele. Dacă la 
început originea acestora era franceză, germană sau italiană, treptat, până pe la 1400, căpitanii 
italieni nu mai aveau rivali. Dar acest tip de contracte militare s-au regăsit şi la francezi şi 
englezi în Războiul de o sută de ani; în 1358 Eduard al III-lea s-a pomenit faţă în faţă nu cu 
unităţi de cavaleri, ci cu nişte târgoveţi decişi să se apere şi cu nişte ţărani organizaţi în 
companii15. Contractele mercenarilor erau bine stabilite16; ele veneau să completeze 
necesităţile principilor italieni în funcţie de conflictele avute. Originea căpitanilor era uneori 
nobilă, dar cazurile în care aceştia aveau o condiţie mai modestă se putea schimba dacă 
victoriile erau pe placul celor care îi angajau, şi astfel, prin căsătorie puteau accede spre un 
statut superior.  

Statele italiene erau supuse şi riscului de a fi prădate, mai ales localităţile situate pe 
drumurile comerciale, de condotierii care rămâneau fără contracte; cu timpul, aceste aspecte 
au fost rezolvate, pentru că au început să fie acordate recompense pe termen lung. Şi secolul 
al XV-lea aducea chiar organizarea unor ceremonialuri pentru diferite fapte de vitejie, 
întreceri cavalereşti sau serbări. Dar atunci când interesele oraşelor erau mai mari decât ale 
acestor mercenari, exista posibilitatea ca unii capi ai condotierilor să fie ucişi17. Totuşi, 
execuţiile, publice sau private, erau o măsură extremă şi rar folosită; era preferată amenda sau 
ruperea contractului.  

Mai prejos în rang decât nobilii, în jurul anului 1000, un nou tip social îşi face apariţia, 
cavalerul, care reprezenta elita războinicilor, de cele mai multe ori legat de domeniul seniorial 
şi de castel. Rolul cavalerilor se va modifica în timp, de la veşnicul războinic, la ocrotitorul 
bisericilor, a femeilor şi a celor ce nu poartă arme.  

La începuturile sale, prin secolul al XI-lea, cavalerismul a avut un caracter exclusiv 
laic, obiectivul său fiind formarea unor tineri membri ai familiilor feudale vasale care să-şi 

                                                 
10 Idem, Imaginarul medieval, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 284. 
11 Ibidem, p. 286. 
12 Ibidem, pp. 318-320. 
13 Eugenio, Garin (coordonator), Omul Renaşterii, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 55 şi următoarea. 
14 Ibidem, p. 54. 
15 Constantin, Antip, op. cit., p. 81. 
16 Eugenio, Garin, op .cit., p. 58. 
17 Diferite cazuri ne sunt prezentate excelent de Eugenio Garin, în lucrarea amintită mai sus, p. 66 şi următoarea. 
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îndeplinească îndatoririle faţă de seniorul său. Formarea luptătorului călare şi greu înarmat, 
aşa cum era cavalerul medieval, începea din adolescenţă, în vederea călirii fizice, a 
deprinderii călăritului, a purtării poverii armurii, a mânuirii lancei şi spadei.  

În gândirea medievală un rol important îl avea şi cavalerul; acest lucru se regăseşte şi 
în unele fragmente religioase, bineînţeles datorită puterii tot mai mari a bisericii catolice, care 
prin exemplul arhanghelului Mihail18, dorea să aducă în prim plan supunerea religioasă a 
cavalerilor. Această imagine a cavalerului creştin care se sacrifică pentru binele credinţei şi al 
comunităţii a fost preluată şi de istoricii anilor 1300-1500; cronicarul Froissart îi descrie ca 
trădători şi cruzi,  egoişti, vicleni, şi aflaţi mereu într-o goană după câştig19.  

Năzuinţa spre glorie şi onoare cavalerească este stâns legată şi de cultul eroului pe 
care îl imită. Indiferent că este eroul Antichităţii sau cel al Mesei Rotunde, cavalerul care este 
legat de regalitate este mereu în centrul atenţiei. El este rătăcitor, lipsit de legături pământeşti 
şi sărac, dar este şi un reprezentant al conştiinţei religioase prin milă, dreptate, fidelitate20. 
Veşnic în căutarea onoarei şi a aventurii, cavalerul continuă să fie un erou războinic aflat în 
căutarea unei cuceriri, castel sau doamnă. Această aventură cavalerească presărată în literatura 
vremii cu tot felul de elemente ale imaginarului era iniţierea cavalerului, iuvenes, în noua lui 
viaţă, cea de bărbat21.  

Viitorul cavaler îşi începea ucenicia pe la 12 ani când era trimis de tată la castelul 
seniorului unde era paj, apoi scutier, deprindea meseria armelor şi felul de trai nobiliar, pentru 
că dintr-un adolescent poţi face un luptător călare, dintr-un adult, însă, nu22. În acelaşi timp, 
slujea pe castelan având grijă de armele şi caii acestuia, iar eventualele participări la războaie, 
vânătoare sau turnire, îi oferea posibilitatea de a se afirma, fiind acceptat în rândul cavalerilor.  

Când tânărul scutier devenea apt de a participa efectiv la luptă, pe la vârsta de 18-20 
de ani, şi dispunea şi de mijloacele materiale care să-i asigure armura, armele, calul de luptă, 
scutierul putea fi numit cavaler. Viitorul cavaler era îmbrăcat cu armură, i se legau pintenii şi 
era încins cu spada de naşul său care era seniorul; apoi naşul îi dădea o palmă peste ceafă ca 
să-i amintească de investitură şi rolul cavalerului asupra seniorului şi trei lovituri, cu latul 
sabiei pe gât sau pe umeri şi o palmă peste obraj, ca ultim afront adus. După aceea cavalerul 
făcea o demonstraţie privitoare la forţa şi îndemânarea sa23. De fapt învestitura consta în actul 
de supunere a tânărului, de a-i încredinţa armele tânărului războinic, iar ca simboluri pintenii, 
lancea cu flamură, pavăza împodobită cu blazon şi spada24, care aveau să slujească pe senior 
până la moarte. Inventarul simbolistic al blazonului, parte componentă a recunoaşterii sale, 
era foarte variat; de la lumea plantelor, la cea a animalelor, în care leul era foarte folosit, mai 
mult de 15% dintre blazoanele medievale îl au în componenţa lor, în timp ce fascia se 
regăseşte în proporţie de 6%, iar vulturul, nu depăşeşte 3%25. Dar teama de unele lucruri a 
făcut ca unele elemente considerate malefice de către biserică26 să fie mai puţin folosite27. 
Interesant este faptul că unele însemne vor căpăta o însemnătate deosebită prin acapararea lor 
de către regalitate28. 
                                                 
18 Johan, Huizinga, Amurgul Evului Mediu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 90.  
19 Ibidem, p. 91.  
20 Ibidem, p. 105.  
21 Ibidem, p. 106 şi următoarea. 
22 Radu, Manolescu, Războinicii stăpâni ai castelelor, în „Magazin istoric”, Anul IX – nr.2 (95), februarie 1975, 

p. 44. 
23 Idem, Societatea feudală în Europa apuseană, p. 258. 
24 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 72. 
25 Michel, Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Editura Cartier istoric, Bucureşti, 2004, p. 

54. 
26 Ibidem, p.67. 
27 Cazul arborilor dăunători, Ibidem, pp. 106-108. 
28 Legenda celor trei broscoi înlocuiţi cu cele trei flori de crin ce simbolizau Credinţa, Înţelepciunea şi 

Cavalerismul, în Ibidem, p. 113. 
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Din secolul al XII-lea, ca urmare a faptului că biserica se simţea tot mai ameninţată, 
învestiturii cavalerului i s-a adăugat o latură religioasă; viitorul cavaler petrecea noaptea de 
dinaintea învestiturii într-o biserică unde se ruga şi îşi veghea armele binecuvântate de un 
preot; a doua zi, după ce făcea o baie considerată ca un nou botez, se spovedea, se împărtăşea 
şi participa la liturghie, apoi urma ceremonia menţionată anterior. Hainele purtate erau o 
tunică albă, o robă roşie şi o haină neagră ce simbolizau puritatea moralei sale, sângele pe 
care ar fi putut să-l verse întru slava Domnului şi moartea ce o aştepta neclintit. Preotul îl 
îndemna pe proaspătul cavaler să ocrotească pe văduve, orfani şi pelerini, iar spada să o 
folosească pentru a ajuta Sfânta Biserică şi a nimici pe duşmanii lui Christos şi ai religiei29. 
Acest legământ venea după ce Biserica făcuse un inventar în  secolul al XI-lea în care se 
regăsesc enumerate toate silniciile făptuite de cavaleri, şi descrise apoi în poemele epice ale 
vremii, iar anul 1023 aducea şi un jurământ al păcii supus spre încuviinţare regelui Robert cel 
Pios30. Dar acest legământ era deseori încălcat, pentru că un cavaler mergea la slujbe, jefuia 
negustorii sau un oraş, iar beţiile şi femeile nu le erau străine; mârşăviile şi cruzimile lor se 
regăsesc, aşa cum spune cronicarul Froissart, chiar la cavalerii Mesei Rotunde31.  

Vitejia războinicilor cavaleri era dovedită la început în luptele dintre feudali, dar 
acestea erau de scurtă durată pentru că se urmărea doar capturarea unui număr cât mai mare 
de adversari pentru răscumpărare32.  

Cavalerul se supunea seniorului şi pentru că viaţa sa se desfăşura de obicei în castel, 
locul unde devenea ca un membru al familiei, mânca la masa stăpânului, sau primea din 
partea acestuia un fief.  

Nobilimea acorda turnirurilor  şi întrecerilor cavalereşti o importanţă foarte mare. 
Turnirul era ca un rit străvechi cu o semnificaţie sacră. Într-o predică a lui Jacques de Vitry 
sunt amintite cele şapte păcate de moarte ce însoţesc turnirurile. Printre acestea se regăsesc 
îngâmfarea (superbia), pentru că erau dorite gloria deşartă şi laudele, invidia (invidia) pe cel 
care primea întâietatea într-un astfel de joc, mânia (ira) şi ura (odium) pentru că scopul era de 
a lovi semenul, uneori ajungându-se la moarte, câştigul (avaritia vel rapina) rezultat în urma 
preţului de răscumpărare stabilit pentru cel învins, lăcomia (castrimargia) banilor şi a meselor 
prea îmbelşugate în contrast cu muritorii de foame, şi dezmăţul (luxuria) care le încheie pe 
celelalte şi care în acelaşi timp le şi include pe toate33.  

Turnirele devin şcoli ale curtoaziei în care cavalerul câştiga inima doamnelor şi avea 
posibilitatea să-şi găsească soţia, la urma urmei, era ca un „târg de soţi”34. Dar aveau şi un alt 
scop, acela de pregătire militară sau de transformare a cavalerului într-un om bogat sau sărac. 
Cavalerul devenea un negustor al acelor vremuri prin capturarea de oameni, cai, arme, pe care 
apoi le răscumpăra cel ce pierdea. Competiţia devenea ca o piaţă care va fi interzisă de 
Biserică. Încă din 1130, papa Innocenţiu al VI-lea prin conciliile de la Reims şi Clermont 
condamna aceste jalnice adunări sau târguri35, exemplificate în 1179 în conciliul de la 
Lateran drept turnire. Anul 1139 avea să aducă intervenţia aceluiaşi papă care decreta refuzul 
de a îngropa în pământ sfinţit pe cei ce participau la turnire36, excepţie făcând membrii 
ordinelor din Ţara Sfântă.  

Majoritatea familiilor nobiliare aveau membri investiţi cavaleri; dar costurile ridicate, 
precum şi pierderea proprietăţilor a dus şi la pierderea titlurilor; în schimb, cumpărarea de 

                                                 
29 Radu, Manolescu, op.cit., p. 259. 
30 Idem, Războinicii stăpâni ai castelelor, p. 46. 
31 Will, Durant, Civilizaţii istorisite, vol. 11, Editura Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2005, p. 340. 
32 Radu, Manolescu, op.cit., p. 45. 
33 Jacques, Le Goff, Imaginarul medieval, p. 336 şi următoarea. 
34 Ibidem, p. 341. 
35 Ibidem, p. 342. 
36 Idem, Omul Medieval, p. 91. 
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proprietăţi funciare feudale de către unii îmbogăţiţi le dădea acestora dreptul de a deveni 
cavaleri şi a pătrunde în rândurile nobilimii. Din secolul al XIII-lea, din dorinţa de a mai 
aduna noi surse de venituri, chiar suveranii au început să vândă titluri de cavaler celor cu 
avere.  

Apartenenţa la categoria nobililor era însoţită de multe privilegii precum scutirea de 
taxe şi impozite, judecarea de către nobili după proceduri deosebite, rezervarea funcţiilor sau 
dreptul de a purta blazon; în Anglia această trecere spre nobilime s-a făcut mai uşor decât în 
Franţa.  

Activitatea militară a cavalerului era pregătită şi completată de participarea la aceste 
turnire apărute în Franţa secolului al XII-lea. De altfel, cronicarul englez, Roger of Howden 
scria că „ un cavaler nu poate să strălucească în război dacă nu s-a pregătit la turnire. 
Trebuie să fi văzut cum îi curge sângele, să-i fi scrâşnit dinţii sub lovituri, să fi fost trântit la 
pământ, simţind astfel puterea adversarului său, să fi fost de douăzeci de ori azvârlit din şa şi 
să se fi ridicat iarăşi, mai îndârjit ca niciodată”37. Aceste turnire puteau fi organizate şi ca o 
confruntare între două tabere, în care cavalerii se confruntau cu situaţii reale de război, iar la 
sfârşit cei învinşi trebuiau să plătească răscumpărări pentru ei, cai şi armuri, asemeni celor din 
viaţa cotidiană.  

Aceste manifestări cavalereşti aveau şi un prilej de divertisment fiind însoţite de 
festivităţi, petreceri şi ospeţe, atrăgând un număr mare de spectatori, meşteşugari, negustori. 
Din secolul al XIV-lea, scăderea importanţei cavalerilor din punct de vedere militar a dus la 
creşterea importanţei turnirurilor ca spectacol; lupta se dădea numai între doi cavaleri, iar 
armele nu puteau omorî pe nimeni, fapt ce a dus la o decădere a cavalerilor francezi care se 
credeau invincibili, dar care în timpul războiului de 100 de ani s-au văzut înfrânţi de englezi la 
Crécy, Poitiers şi Azincourt.  

Fenomenul cavaleresc a intrat mai uşor în conştiinţa umanităţii datorită creării unui 
mit al cavalerului medieval, puţin răspândit în literatura vremii, dar cu un impact major asupra 
perioadelor viitoare. Imaginarul cavaleresc, în care se împletesc principalele idealuri, vitejia 
în luptă şi pietatea, devotamentul faţă de cei slabi şi lupta cu duşmanii bisericii38, se regăseşte 
în operele vremii.  

Cele mai bune mărturii ale vieţii cavalereşti sunt prezente în literatura cavalerească 
specifică epocii medievale. Poemele epice franceze sunt împărţite în două categorii, ciclul 
regal, din care fac parte „Cântarea lui Roland” şi „Încoronarea lui Ludovic (cel Pios)”, şi 
ciclul feudal care include poemele „Guillaume d’Orange”, „Raoul de Cambrai”, „Girart de 
Roussillon” şi „Garin lorenul”.  

În astfel de opere este prezent şi mirabilul, denumit astfel de Le Goff39, care este 
integrat în viaţa cavalerului ideal; faptul că diferitele probe prin care trece un cavaler implică 
tot feluri de minuni, uneori cu ajutor din partea divinităţii sau din partea vrăjitorilor şi a 
magiei, ne fac să credem că, acesta încerca să-şi găsească identitatea în lumea medievală, la 
curţile unor regi.  

Dar o altă operă aparţinând spaţiului german datată pe la sfârşitul secolului al XII-lea, 
„Cântarea  Nibelungilor”, pare a fi mai interesantă din punct de vedere istoric pentru că 
prezintă spaţii şi popoare ale Europei, printre care şi pe români40.  

Şi din aceste lucrări reiese faptul că în perioada medievală cavalerul era un personaj 
curtenitor, omul cu bune maniere care aparţinea curţilor regilor şi principilor. De aici şi 
dragostea cavalerească prezentă în operele medievale. Ca şi la turnir, bărbatul de familie 
bună, îşi riscă viaţa aruncându-şi trupul în aventură cu intenţia de a deveni mai valoros, de a 
                                                 
37 Radu, Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, p. 268. 
38 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 73. 
39 Idem, Imaginarul medieval, p. 51. 
40 Radu, Manolescu, op.cit., pp. 271-276. 
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se desăvârşi41. Amorul este asemenea unei lupte dar unul dintre oponenţi este deja învins; 
amorul era un joc al bărbatului în care femeia era o momeală asemeni manechinelor din 
cadrul turnirurilor. Şi cavalerul trebuia să domine acest obstacol.  

Episcopul de Orléans, Jonas, în tratatul Despre buna rânduială a laicilor, propunea 
unor bellatores, războinici, o luptă împotriva păcatelor42, dar aceasta trebuia să se realizeze 
prin căsătorie. Aceasta era un leac pentru a vindeca patima trupească. Totuşi, în conştiinţa 
cavalerilor acest gen de preocupare nu era unul principal, dar dorinţa de a avea un băiat care 
să-i moştenească vitejia şi titlurile biruia în cele din urmă. În 1115, Guibert, abate la Nogent-
sous-Coucy, îşi redacta Memoriile, în care este oferită o imagine preţioasă a 
comportamentelor matrimoniale ale cavalerilor43. Yves de Chartres în scrierea sa,  Panormia, 
ne prezintă şi mai multe despre căsătoria cavalerilor44.  

Deşi rangul de cavaler nu a fost declarat ereditar45, secolul al XIII-lea atrage ca un 
magnet pe cei ce vor purta această titulatură, chiar dacă nu purtaseră niciodată armura. Fastul 
cavaleresc cu însemnele lor heraldice, avea să devină o umbră a ceea ce a fost, datorită 
evoluţiei civilizaţiei. Nevoia de tranformare a armatelor, apariţia unor noi elemente de 
costumaţie, armura fiind făcută din foaie de oţel46,  sau a armelor de foc, au dus la dispariţia 
scutului, cu toate însemnele heraldice ale cavalerului; şi unele înfrângeri, ca cea de la 
Courtray, din 1302 şi Crécy au dus la moartea cavalerului medieval.  

Dar multitudinea conflictelor avea să aducă în prim plan şi pe Grigore al VII-lea care 
propunea înlocuirea lui „miles Christi”, martirul, cu „miles sancti Petri”, războinicul – călugăr 
care trebuia să-şi folosească spada în slujba Bisericii47. Aceştia aveau ca rol cucerirea 
Locurilor Sfinte, apărarea lor şi, prin aceasta, afirmarea supremaţiei creştinismului.  

Primele ordine călugăreşti s-au născut ca o încarnare a spiritului medieval în bărbatul 
cu armură. Şi scopul era destul de greu de atins, de obicei rămâneau doar vise şi iluzii.  

Idealistul Philippe de Mézières propunea chiar înfiinţarea L’Ordre de la Passion48,  
Ordinul Patimilor, în care aveau acces şi ne-nobilii, lucru care se va întâmpla şi în ordinele 
propriu-zise. Numele de ordre, ordin, reunea şi o componentă religioasă, reminescenţe ale 
supremaţiei preoţilor şi a Bisericii. Dar nu toate ordinele erau monahale şi cavalereşti în 
acelaşi timp, iar apartenenţa la unul dintre ele, obliga pe posesor să renunţe la altele sau să nu 
mai accepte a fi membru într-un alt ordin. Aşa era şi cazul Lânii de Aur, Ordinul Stelei, al 
Jartierei49 etc. Denumirile erau dintre cele mai stranii şi uneori erau create doar pentru a 
satisface un capriciu: ordinul Spadei, Ludovic de Bourbon cu Scutul de Aur şi Scaietele, 
Ludovic de Orléans cu Ariciul. Multe din aceste ordine reprezentau de fapt privaţiuni care 
dovedeau apartenanţa la o anumită cauză de multe ori creată pentru a distra curtea regală. Prin 
secolul al XIV-lea devenise o modă crearea de noi ordine, şi multe dintre ele avea ca mare 
maestru pe rege; în felul acesta, îşi subordona o bună parte a nobilimii şi îşi asigura sprijinul 
unei armate fidele.  

Totodată, Biserica catolică şi-a constituit propriile ordine de cavaleri-călugări 
(ospitalieri50, templieri51, teutoni52 în Orient, Alcantara, Calatrava, Santiago în Spania53, 

                                                 
41 Georges, Duby, Evul mediu masculin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 81. 
42 Idem, Cavalerul, femeia şi preotul (căsătoria în Franţa medievală), Editura DU Style, Bucureşti, 1997,  p. 33. 
43 Ibidem, p. 144. 
44 Ibidem, p. 165 şi următoarele. 
45 Jacques, Le Goff, Omul Medieval, p. 72. 
46 Ibidem, p. 101. 
47 Ibidem, p. 74.  
48 Johan, Huizinga, op.cit., p. 118.  
49  Ibidem, p. 119.  
50 Cavaleri ai Sfântului Ioan din Ierusalim, dedicat primirii pelerinilor, care se va numi apoi „de Rhodos” şi  „de 

Malta”. 
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ordinul englez al Sfântului Toma din Acra) pentru a lupta în special împotriva musulmanilor, 
şi care depindeau direct de papalitate. Aceste ordine sunt menite să lupte cu sabia, prin 
rugăciune şi convertire împotriva necredincioşilor şi a păgânilor54. Din punct de vedere al 
simbolismului, aceste ordine vor avea tradiţiile lor, însemne proprii, precum şi propriile 
ritualuri de iniţiere şi învestitură.  

Cavalerismul a dăinuit şi va dăinui prin acele provocări la duel din secolele următoare, 
ca o rămăşiţă a vechilor turnire, dar şi prin bogata literatură ce încântă omul contemporan prin 
personajele sa sale pitoreşti.  
 
 

Summary 
 
 

Warrior and knight, bellatores, as we found in medieval texts, is prototype of medieval 
man rooted in the desire to be master, contrary to medieval peasant, but close the social rank 
of monk. 

This masculine medieval world where only men were accepted as warriors or knights, is 
found in the need of westerners to dominate the world but also as a religious tradition that 
excludes women from church elites.  Warrior and knight life was largely noble life that he led 
the life in his castle, far from the city but surrounded by many adventures who are presented 
as stages of their training to become the future of literary heroes. 

Lower in rank than the nobles, a new social type makes its appearance: the knight, who 
represent the warriors elite, most often related to the manorial domain and castle. Knights role 
will change over time, from the eternal warrior, the protector of the church, women and those 
who do not carry guns. Knight is the one who will be the future courtier ready to succor his 
lord, but he does nothing to live fights on the battlefield or in different tournaments to raise 
awareness of young ladies. 

In this way the warrior reached the year 1000, medieval man evolve in medieval courtly 
knight, then turns into crusader monk eager to defend the Holy Places under the coat of a 
monastic order, so that later turn into mercenary willing to sell his life for money. 

 

 

                                                                                                                                                         
51 La Conciliul din Troyes în 1128 se hotăra naşterea unui nou ordre, „Templum Domini”, templierii, care avea 

să dăinuiască până în 1312 când s-a hotărât dizolvarea ordinului prin forţă de papa Clement al V-lea  şi regele 
Franţei, Filip al IV-lea.  

52 Ordinul Sfintei Marii primea denumirea de „teutoni” pentru că din rândurile sale făceau parte numai cavaleri 
de origine germanică. 

53 Aceste ordine aveau scopul principal de a găzdui şi proteja pelerinii care mergeau la Santiago de Compostella 
şi, ca scop secundar, lupta împotriva maurilor.  

54 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 79. 
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ÎMBINAREA EFICIENTĂ A METODELOR EXPOZITIVE CU CELE 
INTERACTIVE LA O ORĂ DE ISTORIE LA CLASA a X-a PENTRU O 

COMUNICARE EFICIENTĂ PROFESOR -ELEVI 
 

 
Ora de istorie este la începutul secolului XXI, sub semnul transformării. Profesorul de 

istorie îşi modifică poziţia în tehnologia orei şi reaşează raporturile dintre el şi elevi. Unii 
consideră, grăbiţi fiind, că rolul profesorului de istorie se diminuează. În realitate, profesorul 
devine moderator al dezbaterii de idei din clasă, motivează şi stimulează elevii, îi încurajează 
pe aceştia să formuleze opinii, devine un ghid al elevilor pentru punerea în valoare a 
abilităţilor lor. Alături de metodele interactive care devin dominante în scenariul didactic, 
profesorul foloseşte şi metode expozitive care au rolul de a dirija elevul în a-şi folosi 
cunoştiinţele şi deprinderile anterior dobândite.  
Obiectivele studiului sunt: 

- să se evidenţieze prin metodele expozitive principalele idei ale temei propuse, 
- să se arate că metodele interactive dezvoltă gândirea critică, spiritul de descoperire şi 

de a pune întrebări, realizarea de conexiuni între evenimente din trecut şi realitatea 
zilelor noastre, la elevii de liceu , 

- să se prezinte de către elevi opiniile personale asupra temei discutate, 
- să se arate că, folosirea la aceeaşi activitate a metodelor active şi expozitive, duce la 

optimizarea comunicării. 
Pe această linie a îmbinării metodelor expozitive cu cele interactive, prezentăm o 

secvenţă de activitate susţinută la clasa a X-a, la tema Revoluţia industrială. Tipul lecţiei este 
de verificare şi dobândire de cunoştiinţe. Secvenţa lecţiei prezentate în acest studiu este 
predarea temei noi, Revoluţia industrială.  

Obiectivele lecţiei sunt: 
- să evidenţieze condiţiile şi caracteristicile revoluţiei industriale 
- să remarce rolul tehnicii şi ştiinţei în progresul industrial 
- să arate transformările din plan economic şi social care au apărut prin revoluţia 

industrială  
- să utilizeze corect, în contexte diferite, termenii: revoluţie industrială, tehnica, ştiinţa, 

economia, societatea. 
Metodele didactice folosite sunt: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, lucrul cu fişe, 

braistorming, descoperirea, ,,explozia stelară”, problematizarea. 
Elevii sunt întrebaţi ce înţeleg prin termenul de revoluţie şi dacă au mai folosit acest 

termen şi la alte lecţii. Se explică de profesor, ce este revoluţia industrială. Unde a apărut şi 
care au fost factorii favorizanţi ce au făcut ca Anglia să devină ,,Atelierul lumii”. Aceste 
explicaţii completează ideile pe care elevii le-au descoperit citind Fişa nr.11.  

Profesorul prezintă, în continuare, efectele revoluţiei în tehnică şi ştiinţă, conversând 
cu elevii care studiază documentele din Manualul şcolar.  

Schimbările din economie sunt evidenţiate şi clarificate prin folosirea Dicţionarului 
istoric şi a Internetului de către elevi care găsesc explicaţii pentru diverşi termeni: capital, 
liber-schimb, producţie în serie, bănci. 

Elevii folosesc Fişa nr.22 şi Manualul pentru a descoperi transformările din plan 
social. Ora se încheie cu utilizarea metodei ,,explozia stelară” care prezintă realizările 
                                                 
1 Vezi anexa nr. 1. 
2 Vezi anexa nr.2. 
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revoluţiei industriale din secolele XVIII-XIX şi a rolului acesteia în dezvoltarea umanităţii 
secolului XXI.  

Prezentarea acestei secvenţe de învăţare ilustrează îmbinarea metodelor active cu cele 
expozitive, un proces obişnuit la ora de istorie. 

Metodele expozitive ,sau tradiţionale3, folosite au fost expunerea şi explicaţia. Aceste 
metode pasive sunt axate pe activitatea profesorului având mari dezavantaje, dar şi avantaje. 
Expunerea este o cale simplă, directă, rapidă de a transmite informaţia unor grupuri de 
auditori, dar duce la superficialitate, formalism, pasivism. Optimizarea expunerii s-a făcut 
prin: formularea unor întrebări retorice la care răspunde profesorul; solicitarea elevilor să 
distingă probleme de bază şi să formuleze planul expunerii fixat de profesor, pregătirea 
temeinică a expunerii, evitându-se improvizaţia. De altfel, pe parcursul temei de istorie 
prezentate mai sus, expunerea a fost o metodă care a oferit elevilor posibilitatea de a expune 
ideile principale ale lecţiei (definirea termenului de revoluţie industrială, prezentarea 
condiţiilor apariţiei revoluţiei industriale, influenţa revoluţiei industriale în societate). 

Explicaţia este o formă a expunerii care pune în mişcare operaţiile gândirii şi mai 
puţin ale afectivităţii. Pentru disciplina ISTORIE, această metodă este importantă în formarea 
noţiunilor istorice, în realizarea unor corelaţii între fenomene istorice. De obicei, această 
metodă se foloseşte împreună cu alte metode pentru a avea un efect pozitiv asupra elevilor. La 
lecţia noastră, profesorul explică ceea ce elevii descoperă folosind Manualul şi fişele de lucru. 

Metodele didactice semiactive4, care se află între cele tradiţionale şi cele activ-
participative, sunt considerate conversaţia, demonstraţia şi dezbaterea. Conversaţia este 
metoda de învăţământ prin care se valorifică didactic întrebările şi răspunsurile. Prin 
conversaţie s-au evidenţiat ideile pe care elevii le descoperă analizând sursele istorice ale 
lecţiei. Conversaţia, în forma sa euristică, a avut rolul de a-l conduce pe elev să ,,descopere” 
noutăţile temei propuse. Acest tip de conversaţie se bazează pe experienţa de cunoaştere de 
până atunci a elevului, care i-a permis să dea răspunsuri la întrebările ce i se pun (de exemplu, 
elevii sunt întrebaţi Ce este o revoluţie? Şi dacă au mai folosit acest termen şi în alte 
contexte). 

Demonstraţia este metoda prin care elevului i se transmite un mesaj prin intermediul 
documentelor istorice sau a obiectelor. În cazul studiului nostru, elevii folosesc fişe de lucru, 
Manualul şcolar, pentru a evidenţia transformările societăţii din secolele al XVIII-XIX-lea. 

Dezbaterea are rol formativ pentru că elevii sunt cei care analizează, dezbat sau 
combat ipoteze, emit păreri, formulează concluzii. Această metodă este folosită în activitatea 
noastră atunci când se pune în discuţie folosirea muncii copiilor în minele de cărbuni din 
Anglia secolelor al XVIII-XIX-lea. 

Metodele active folosite la activitatea propusă au avantaje şi dezavantaje: 
Avantajele acestor metode sunt5: 
- centrarea pe elev, 
- profesorul este un supraveghetor şi îndrumător în procesul didactic, 
- se formează competenţe necesare elevilor pentru viaţa de zi cu zi, 
- se formează deprinderi şi priceperi în a cerceta un document. 

Dezavantajele acestor metode pot să apară pentru că: 
- sunt consumatoare de timp, 
- necesită un anumit nivel intelectual al elevilor, 
- dezinteresul elevilor faţă de şcoală şi de istorie, în general, 
- comoditatea unor cadre didactice de a-i implica pe elevi în folosirea metodelor active. 

                                                 
3 Alice Ionela Roaită, Didactica istoriei, Editura Paralela 45, 2012, p. 136. 
4 Ibidem, p. 141. 
5 Felicia Adăscăliţei, Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Elemente de didactică a istoriei, Editura Nomina, 
2010, p. 29. 
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Descoperirea este metoda activă, care se bazează pe investigaţia proprie a elevilor cu 
scopul de a obţine prin activitate independentă, dirijată, cunoştiinţe noi din diferite surse de 
informare şi de a învăţa abilităţi, deprinderi, priceperi, capacităţi. Folosirea acestei metode a 
presupus: 

- selectarea faptelor, fenomenelor, proceselor istorice care urmează a fi descoperite de 
către elevi, 

- formularea clară a sarcinilor pe care elevii trebuie să le îndeplinească, 
- stabilirea timpului de efectuare a sarcinilor de rezolvat, 
- distribuirea elevilor a surselor de investigare sau indicarea secvenţelor sau lecţiei ce 

urmează a fi investigate, 
- desfăşurarea de către elevi a activităţii propriu-zise de descoperire, 
- îndrumarea de către profesor a elevilor la studiu, 
- confruntarea şi evaluarea cunoştinţelor descoperite, 
- valorificarea investigaţiei prin integrarea informaţiilor descoperite de elevi în 

conţinutul lecţiei. 
Astfel, prin folosirea fişelor, manualului, dicţionarului, elevii descoperă informaţiile 

de care au nevoie pentru a înţelege tema pusă în discuţie. 
Brainstorming-ul este metoda activă prin care se dezvoltă creativitatea elevilor care 

trebuie să găsească soluţii proprii pentru problemele propuse. De exemplu, această metodă se 
foloseşte la începutul activităţii de predare când elevii trebuie să găsească cuvinte ce au 
legătură, în opinia lor,  cu termenul de revoluţie. 

„Explozia stelară”6 este o altă metodă activă de dezvoltare a creativităţii. Se 
foloseşte, în cazul temei noastre, la sfârşitul orei, pentru a consolida cunoştinţele lecţiei noi. 
Plecând de la ideea centrală a lecţiei, Revoluţia industrială, se înşiră cât mai multe întrebări 
care au legătură cu tema. Un punct de plecare sunt întrebările de tipul: Ce? Cine? Unde? De 
ce? Când?. Aceste întrebări pot genera alte întrebări, neaşteptate, care cer o şi mai mare 
concentrare. Scopul metodei a fost de a obţine cât mai multe întrebări şi asfel cât mai multe 
conexiuni între concepte. Această metodă facilitează participarea întregului colectiv de elevi, 
stimulează crearea de întrebări la întrebări. 

Problematizarea este o metodă activă ce se aplică la ora de istorie şi care a fost şi este 
utilizată cu succes. Este o metodă care constă în crearea şi rezolvarea unor probleme cu 
scopul de a activa gândirea şi de a dezvolta creativitatea elevilor. Problematizarea se 
întâlneşte în două modalităţi de realizare: 

- predarea problematizată, 
- învăţarea problematizată. 

Predarea problematizată are două elemente:problema şi situaţia-problemă. Prin 
problemă se înţelege o sarcină comunicată pentru rezolvare cu caracter de noutate pentru elev 
şi se sprijină pe convingerile şi cunoştinţele anterioare ale acestuia şi care în urma stării de 
tensiunii pshică pe care o generează, conduce la elaborarea unor soluţii ce pot cuprinde 
elemente cognitive noi sau o soluţie nouă. O astfel de întrebare-problemă poate fi- De ce în 
spaţiul românesc nu s-a întâmplat o revoluţie industrială de dimensiunea celei din Anglia, 
ştiindu-se că şi în România existau anumite condiţii economice, sociale, politice? 

Prin situaţie-problemă se înţelege tot o sarcină comunicativă spre rezolvare cu caracter 
de noutate pentru elev, dar care neagă total sau parţial convingerile anterioare ale acestuia şi 
care, în urma stării de tensiune psihică pe care o generează conduce la elaborarea unei soluţii 
ce poate conţine elemente cognitive noi.De exemplu: Argumentaţi cine a avut rolul hotărâtor 
în realizarea Revoluţiei industriale. 

                                                 
6 Alice Ionela Roaită, op. cit., p. 148. 
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Învăţarea problematizată parcurge trei etape7: 
- elevii sesizează şi formulează întrebarea-problemă, 
- elevii rezolvă problema, 
- elevii verifică rezolvarea. 

De exemplu: De ce revoluţia industrială nu s-a extins şi în Asia? Este întrebarea la 
care trebuie să răspundă elevii, după ce studiază documentele din manualul de istorie. 

În aplicarea problematizării sunt importante următoarele aspecte: Cum se pune 
problema?, Cum este condusă discuţia?, Cum sunt desprinse concluziile? Prezentarea acestei 
secvenţe de lecţie vrea să arate că, o comunicare eficientă se poate realiza în procesul didactic 
şi prin folosirea în mod creativ a metodelor expozitive cu cele interactive, pentru a se putea 
îndeplini obiectivele propuse la începutul activităţii. Dacă metodele expozitive au rolul de a 
prezenta informaţia necesară comunicării, metodele active optimizează comunicarea prin 
folosirea informaţiei oferite. Cunoştinţele de istorie prezentate şi descoperite la această lecţie, 
contribuie la înţelegerea lumii secolului XXI de către elevi, provocându-i să pună întrebări şi 
să găsească răspunsuri.  

Pentru profesor o astfel de oră în care se folosesc , în principal, metode interactive este 
obositoare, consumatoare de energie atât în clasă cât şi în afara ei. Profesorul trebuie să fie 
dispus să acorde timp în afara orelor pentru a se gândi la cel mai bun scenariu al lecţiei pentru 
a atinge obiectivele propuse şi totodată, să aibă puterea şi energia să organizeze clasa de elevi 
în aşa fel încât aceasta să dea randament maxim în desfăşurarea activităţilor. 

Orele în care se folosesc metode interactive nu se pot desfăşura, zi de zi, acum, în 
şcoala românească. Motivele pot fi următoarele: 
-numărul mare de clase pe care le are în încadrare un profesor, 
-numărul mare de elevi într-o clasă, 
-lipsa bazei materiale din cele mai multe şcoli, 
-numărul mic de ore (1 oră/săptămână), ştiindu-se că metodele interactive sunt consumatoare 
de timp, 
-dezinteresul din ce în ce mai mare al elevilor pentru şcoală. 

Ce soluţii se pot găsi pentru ca metodele interactive să fie folosite cât mai mult la oră? 
- Numărul elevilor într-o clasă să fie mai mic (adică maxim 20 de elevi), 
- Să crească numărul de ore la clasă, 
- Programa şcolară să nu mai pună accent pe cantitatea informaţiei ci pe calitate. 

Trebuie să se refacă programa în aşa fel încât să poţi avea timp să foloseşti metodele 
interactive în procesul de învăţământ, 

- Profesorii să fie ajutaţi financiar să realizeze materialul didactic de care au nevoie. 
Folosirea metodelor interactive şi expozitive în activitatea didactică a devenit 

obligatorie. Rolul acestor metode este să îi facă pe elevi să se înţeleagă, să înţeleagă lumea în 
care trăiesc. Prin acest studiu se arată, încă o dată, că şi învăţarea ISTORIEI, are rol în 
dezvoltarea comunicării cu propria persoană şi cu LUMEA din care facem parte  

 
 
Anexa nr. 1: 

Fişa nr.1 
 

,,Prima revoluţie industrială a avut loc în Anglia. Punctul de plecare al acestei revoluţii 
a fost momentul primelor descoperiri stiinţifice realizate de englezi la sfârşitul sec al XVII-lea 
şi în primele decenii ale sec al XVIII-lea. Dezvoltarea industriei s-a bazat pe rezervele mari de 

                                                 
7 ***Predarea istoriei şi educaţiei pentru cetăţenie democratică: demersuri inovative,  
Centrul Eucaţia 2000+, 2006, p. 37. 
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cărbune şi minereu de fier existente aici, pe forţa de muncă abundentă şi ieftină, pe sumele 
considerabile de bani provenite din comerţ şi exploatarea coloniilor. 

 
Piaţa internă puternică a contribuit şi ea la succesul revoluţiei industriale engleze, 

astfel că în scurt timp Anglia a fost considerată ,,Atelierul lumii”, mărfurile sale fiind vândute 
şi căutate pretutindeni pe glob”. 

(Manual de istorie, cl a VII-a, Editura Humanitas, 2000) 
 
 
Anexa nr. 2: 
Fişa nr. 2  

Comparaţi cele 2 păreri despre relaţia dintre muncitori şi patroni, evidenţiind 
asemănări şi deosebiri.  
 

A.,, Dacă prosperitatea tuturor este condiţionată de prosperitatea fiecăruia, putem să 
fim mândri nu numai de puterea economică a economiei libere, ci şi de forţa sa morala. Este 
suficient ca oamenii săînţeleagă adevăratele lor interese, pentru ca restricţiile, rivalităţile 
industriale şi războaiele comerciale să dispară sub loviturile opiniei publice. Societatea constă 
în aceea că noi muncim unii pentru ceilalţi. Noi primim exact atât cât dăm în schimb. Încetaţi, 
deci, capitalişti şi muncitori, să vă priviţi cu ostilitate şi invidie. Recu- noaşteţi că interesele 
voastre sunt comune, identice şi, orice s-ar spune, ele se confundă, pentru că tind împreună 
înspre realizarea binelui general.” 

( Economistul liberal francez-Bastiat-1850 ) 
 

B.,,Ţin să declar în faţa juraţilor că, fără această ultimă luptă, mii de oameni ar fi murit 
de foame, pentru că lozinca patronilor era aceasta:< Le vom reduce salariile; muncitorii 
trebuie să se supuna concurenţei, iar noi putem face tot ceea ce dorim şi putem să acţionăm 
după bunul nostru plac.> Vedeţi de ce sentimente erau animaţi. Dar eu nu sunt un om dintr-
acela care să trăiesc doar cu cartofi stricaţi, precum irlandezii, şi nu vreau să fiu tratat ca un 
şerb rus care este vândut odată cu pământul său. Eu vreau să văd poporul de aici trâind în 
condiţii bune. Pentru că dacă un om are mijloace materiale, el îşi va trimite copiii la şcoală şi 
astfel, într-o zi, poporul va fi bine educat.” 
 

( Un muncitor englez, acuzat în 1843 pentru participare la grevă )  
 

 
SUMMARY 

 
At the beginning XXI century, the history teacher changes the rol he had in class. 

Teacher, interactive methods that you have to use them, is a moderator of the debate of ideas, 
motivate and stimulate students, encourages students to formulate their opinions, is to guide 
students valuing their abilities.  

In line with the statements above, our study stops at a sequence of sustained activity in 
the tenth grade, the theme of the INDUSTRIAL REVOLUTION. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ,,Nicu Gane” Fălticeni, judeţul Suceava 
Propunător: prof. Vasiliu Anişor 
Clasa: a XII-a (ştiinţe sociale) 
Obiectul: Mari personalităţi ale Istoriei Românilor (curs opţional) 
Unitatea de învăţare: Evul Mediu românesc 
Subiectul: Epoca lui Ştefan cel Mare  
Tipul lecţiei: de recapitulare 
Scopul lecţiei: de a-i determina pe elevi să aprecieze la adevărata valoare „epoca de aur” a 
Istoriei Românilor şi anume domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 
Timp: 50 de minute 
Organizarea spaţiului de instruire şi a resurselor 

a. Locul de desfăşurare:   Cabinetul de Istoria Românilor 
b. Material didactic:    -    Harta istorică: Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare; 
                                         -   Atlas de Istorie Universală, vol. I: Europa în secolul al XV-lea 
                                         -   Mape de lucru ce vor include: izvoare şi documente istorice, 

fişă de muncă independentă, precum şi informaţiile şi impresiile 
dobândite pe parcursul excursiei de studiu notate pe un caiet 
special;   

                                        -   Filmul artistic:  „Vaslui – 1475”. 
c. Material bibliografic: 1. Istoria militară a poporului român, vol. II, Editura  
                                                Militară, Bucureşti, 1986, pp. 286 – 386. 

                                               2. Şerban Papacostea, Ştefan cel Mare, domn al Moldovei  
                                                  (1457- 1504, Grup Editorial Corint, Bucureşti, 2003 

                                            3. Nicolae Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Editura 
Univers, Chişinău, 1992 

4.  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 
5. Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare pentru poporul 
român, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966. 

 
Metode și strategii: conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, comparaţia, 
descoperirea, dezbaterea, prelegerea, explicaţia,brainstormingul,.discuția dirijată, 
controversa constructivă, controversa academică, recapitularea prin rotație 
 
Competențe specifice 

01.construirea unor explicații și argumente intra- și multidisciplinare cu privire la 
evenimente și procese istorice; 
02.analizarea punctelor de vedere similare, opuse și complementare în legătură cu 
fenomenele istorice studiate; 
03.compararea și evaluarea unor argumente diferite în vederea formării unei judecăți proprii; 
04.construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situații și contexte economice, 
sociale, politice, culturale.  
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Obiective operaţionale 
a. Informaţionale: Elevii să fie capabili: 

01. să plaseze corect în timp şi spaţiu principalele evenimentele petrecute în epoca ştefaniană; 
02. să utilizeze adecvat limbajul de specialitate în comunicarea cunoştinţelor, operând corect 

cu următoarele noţiuni istorice: suzeranitate, vasalitate, tribut, autonomie, independenţă, 
tratat, paşalâc, stăpânire străină, „Athleta Christi”, stil moldovenesc, protector al culturii 
ş.a.; 

03. să cunoască principalele coordonate ale politicii externe promovate de Ştefan cel Mare; 
04. să descrie cadrul internaţional al domniei lui Ştefan cel Mare; 
05. să problematizeze principalele aspecte ale politicii interne promovate de voievodul 

Moldovei; 
06. să cunoască şi să analizeze elementele specifice ale stilului moldovenesc; 
07. să aprecieze rolul lui Ştefan cel Mare în apărarea Creştinătăţii de pericolul otoman. 

 
b. Formative: Elevii să fie capabili: 

01. să-şi dezvolte capacitatea de cunoaştere, analiză şi sistematizare şi să manifeste o 
conduită demnă faţă de moştenirea înaintaşilor, faţă de valorile istoriei; 

02. să dea dovadă de spirit patriotic, aducându-şi astfel recunoştinţa faţă de marile 
personalităţi ale Istoriei Românilor ; 

03. de a valorifica conţinutul acestor valori istorice pentru educaţia intelectuală, pentru 
îmbogăţirea trăirilor interioare, pentru înţelegerea istoriei, pentru învăţarea şi 
comunicarea ei. 

 
Momentul I. Pregătirea lecţiei  

 
Cu cel puţin două săptămâni înainte de data desfăşurării lecţiei de recapitulare, 

profesorul şi elevii clasei a XII-a stabilesc planul de recapitulare, care ar putea cuprinde 
următoarele probleme: 

1. Cadrul internaţional al domniei lui Ştefan cel Mare; 
2. Politica internă promovată de Ştefan cel Mare; 
3. Diplomaţia ştefaniană; 
4. Emanciparea de sub suzeranitatea Ungariei; 
5. Emanciparea de sub suzeranitatea Poloniei; 
6. Relaţiile între Ţările Române; 
7. Relaţiile cu Imperiul Otoman; 
8. Personalitatea lui Ştefan cel Mare. 

 
Concluzii: 
 Se indică bibliografia, sunt selectate mijloacele de învăţământ care vor fi consultate şi 
fişate de elevi în vederea pregătirii temei. O condiţie hotărâtoare a eficienţei recapitulării o 
constituie participarea activă a fiecărui elev la pregătirea temei.  
 Această lecţie de recapitulare va fi pregătită prin activitatea individuală cu teme 
diferenţiate pentru fiecare elev. Pentru a spori calitatea şi eficienţa recapitulării unei asemenea 
teme, pentru a se evita supraîncărcarea, pentru a se putea utiliza diversitatea mijloacelor de 
învăţământ din dotarea cabinetului de istorie şi pentru a se realiza numeroase corelaţii 
interdisciplinare, se distribuie fiecărui elev sarcini concrete, în funcţie mai ales de înclinaţiile 
pe care le are, de ritmul propriu de muncă, de nivelul de pregătire anterioară. 
 Cu o săptămână înaintea recapitulării este recomandabil ca profesorul să organizeze o 
excursie de studiu pe parcursul căreia vor fi vizitate bisericile şi mănăstirile din Bucovina, 
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mare parte dintre ele ctitoriile viteazului şi dreptcredinciosului voievod. De asemenea, se va 
vizita Cetatea de Scaun a Sucevei, precum şi Muzeul Judeţean de Istorie. 
 
 

Momentul II. Desfăşurarea lecţiei (45 min.) 
La începutul orei se reaminteşte planul temei de recapitulare care este scris pe folia 

pentru retroproiector. 
După discutarea fiecărei probleme inclusă în planul de recapitulare, elevii şi profesorul 

trag concluzii şi întocmesc pe tablă schema rezumativă denumită „ciorchinele”. 
„Ciorchinele” este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea 

conexiunile dintre ideile despre un subiect. Se porneşte de la un cuvânt scris în mijlocul tablei 
sau a foii de hârtie, în cazul nostru Epoca lui Ştefan cel Mare. Se notează în jurul acestuia 
toate ideile sau cunoştinţele care le vin în minte elevilor în legătură cu tema respectivă, 
trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. Pe parcurs, se scriu cuvinte, idei noi, se trag 
linii între toate ideile care par a fi conectate. 

Desfăşurarea recapitulării se poate prezenta în felul următor.  
 

Momentul III. Concluzii şi aprecieri. (5 min.) 
 

  Vor fi remarcaţi elevii care s-au afirmat în timpul lecţiei, iar în consecință vor fi 
evaluaţi. De asemenea, elevii vor fi anunţaţi că peste o săptămână vor susţine un test de 
evaluare şi examinare, care va avea drept subiect Domnia lui Ştefan cel Mare. 

Durata testului va fi de două ore, iar itemii abordaţi vor fi în consonanţă cu cei prevăzuţi 
în testările pentru examenul de bacalaureat la disciplina Istorie.   
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PLANUL DE 
RECAPITULARE 

CREAREA SITUAŢIILOR NECESARE RECAPITULĂRII STRATEGII 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

 
ACTIVITATEA ELEVILOR 

1. Cadrul 
internaţional al 
domniei lui Ştefan 
cel Mare 

- Enunţaţi principalele obiective ale 
politicii externe promovate de către 
Ştefan cel Mare; 
- Explicaţi termenii: divizare 
teritorială, stăpânire străină, 
paşalâc. 

- Enumără şi localizează pe hartă Marile 
Puteri europene din cea de-a doua jumătate a 
secolului al XV-lea; 
- Analizează situaţia şi interesele fiecărei 
dintre aceste puteri; 
- Explică făcând apel la cunoştinţele 
anterioare şi cu sprijinul profesorului, termenii 
istorici respectivi. 

 
Conversaţia 
euristică 
Prelegerea 
Explicaţia 
 
Discuția dirijată 
 

 
Harta istorică: 
Europa în secolul 
al XV-lea 

2. Politica internă 
promovată de Ştefan 
cel Mare 

- Evidenţiaţi principalele aspecte ale 
politicii interne ale Moldovei din a 
doua jumătate a secolului al XV-lea. 
 
 
 
 
 
- Numiţi principalele dregătorii din 
Moldova epocii ştefaniene. 
 
- De ce se impunea consolidarea 
domniei?  

- Prezintă principalele aspecte ale politicii interne 
după cum urmează: 
* Înflorirea vieţii economice; 
* Centralizarea domniei; 
* Reformarea Sfatului domnesc; 
* Întărirea cetăţilor; 
* Atragerea tuturor maselor populare în efortul de 
război. 
- Elevii vor trece în revistă principalele dregătorii 
raportându-se la cunoştinţele acumulate în timpul 
lecţiei: „Instituţiile medievale în Ţările Române”. 
- Elevii vor argumenta prin faptul că în perioada 
1452 – 1457, instituţia domniei a trecut printr-o 
perioadă de criză în timp ce a crescut puterea de 
decizie a marii boierimi. 

Conversaţia 
euristică 
 
Dezbaterea 
 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
Problematizarea  
Prelegerea 

Harta istorică: 
Europa în secolul 
al XV-lea 
 
 
 
 
 
 
 
Harta istorică: 
Moldova  în 
timpul lui Ştefan 
cel Mare 
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PLANUL DE 
RECAPITULARE 

CREAREA SITUAŢIILOR NECESARE RECAPITULĂRII STRATEGII 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

 
ACTIVITATEA ELEVILOR 

3. Diplomaţia 
ştefaniană 

- Care au fost principalele 
coordonate ale diplomaţiei 
ştefaniene? 
 
 
 
- Explicaţi sensul sintagmei „Athleta 
Christi” folosită de papa Sixt al IV-
lea, când făcea referire la domnul 
Moldovei. 
  - Cum se explică totuşi că în pofida 
faptului că Ştefan cel Mare a 
promovat o politică diplomatică de 
anvergură europeană, totuşi 
succesele din această zonă au fost 
limitate.  

- Vor fi prezentate principalele repere ale 
diplomaţiei ştefaniene: 
* Relaţiile cu Polonia; 
* Relaţiile cu Ungaria; 
* Relaţiile cu Occidentul european; 
* Relaţiile cu alte state.  
- Elevii vor înţelege că atunci când papa Sixt 
al IV-lea l-a denumit pe Ştefan atlet al Hristos, 
el şi-a dat seama cât de importantă era 
contribuţia lui la apărarea Creştinătăţii. 
- Elevii vor înţelege că demersurile 
diplomatice ale ilustrului voievod nu aveau 
cum să dea rezultatele scontate în condiţiile în 
care Creştinătatea era divizată, iar Marile 
Puteri se arătau interesate mai degrabă de 
propriile interese. 

 
Expunerea  
Descoperirea 
 
 
 
Demonstraţia 
 
Discuția dirijată 
 
 
Explicaţia 
 
 
Discuția dirijată 
 
 
 

 
Harta istorică: 
Europa în secolul 
al XV-lea 
 
 
Textul istoric 
 
 
 
 
 
 
 
Harta istorică: 
Europa în secolul 
al XV-lea 
 

4. Emanciparea de 
sub suzeranitatea 
Ungariei  

- Explicaţi sensurile cuvintelor: 
emancipare, suzeranitate.  
- Din ce considerente Ştefan cel 
Mare a forţat cucerirea cetăţii 
Chiliei? 
- Care a fost momentul emancipării 
de sub suzeranitatea Ungariei? 

- Elevii vor explica sensurile termenilor 
istorici: emancipare şi suzeranitate. 
- În răspunsurile lor elevii vor evidenţia 
importanţa în plan economic a Cetăţii Chilia 
precum şi însemnătatea strategică a ei în 
contextul apropiatelor conflicte cu turcii. 
- Se va face referire la victoria obţinută de 
Ştefan cel Mare la Baia în decembrie 1467. 

 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 
Discuția dirijată 
 
 

 
Harta istorică: 
Moldova  în 
timpul lui Ştefan 
cel Mare 



Proiect de lecţie: “Epoca lui Ştefan cel Mare” 

80 
 

PLANUL DE 
RECAPITULARE 

CREAREA SITUAŢIILOR NECESARE RECAPITULĂRII STRATEGII 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

 
ACTIVITATEA ELEVILOR 

5. Emanciparea de 
sub suzeranitatea 
Poloniei 

- Problematizaţi necesitatea 
emancipării Moldovei ştefaniene de 
sub suzeranitatea Poloniei. 
 
 
 
 
- Ce eveniment a marcat încetarea 
relaţiei de suzeranitate/vasalitate 
între Polonia şi Moldova 

- Elevii vor sesiza analizând politica 
promovată de Polonia faţă de Moldova, că 
această putere a dus o politică inconsecventă 
faţă de vasala sa, iar mai mult spre sfârşitul 
secolului recurge la o politică agresivă, 
urmărind cucerirea statului de la est de Carpaţi 
şi implicit înlăturarea lui Ştefan cel Mare. 
- Elevii vor răspunde că relaţia de 
suzeranitate/vasalitate între cele două state a 
încetat odată cu victoria moldovenilor din 
octombrie 1497 de la Codii Cosminului, 
urmată de semnarea tratatului de la Hârlău din 
iulie 1499. De asemenea, se va localiza pe 
hartă locul bătăliei 

 
Problematizarea 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
Discuția dirijată 
 
 
 
Controversa 
constructivă 

 
 
 
 
 
 
Harta istorică: 
Moldova  în 
timpul lui Ştefan 
cel Mare 
 

7. Relaţiile cu 
Imperiul Otoman 

- Care este motivaţia faptului că 
până în anul 1473, Ştefan cel Mare a 
plătit tribut Porţii preferând să se 
afle în relaţii normale cu Semiluna. 
 
- Localizaţi pe harta istorică 
principalele bătălii purtate de Ştefan 
cel Mare cu turcii.  
 
- Care este explicaţia faptului că 
după anul 1487, voievodul Moldovei 
a hotărât să reia plata tributului 
către Poartă? 

- Elevii vor evidenţia faptul că Ştefan cel 
Mare era pe deplin conştient că pentru a se 
angaja în luptă cu turcii, trebuia să se 
preocupe mai întâi de anumite aspecte legate 
de politica internă.  
- Elevii vor localiza pe harta istorică 
principalele bătălii pe care Ştefan Voievod le-
a avut cu otomanii (Vaslui -1475; Războieni – 
1476; Cătlăbuga – 1485; Şcheia – 1486). 
- Vor fi aduse în discuţie argumente precum: 
inconsecvenţa politicii promovate de Marile 
Puteri în relaţiile cu Imperiul Otoman; lipsa 
unor aliaţi de nădejde în lupta antiotomană ş.a.). 

 
Demonstraţia 
 
Controversa 
academică 
 
Recapitulare 
prin rotație 
 
 
Problematizarea 
 
Dezbaterea 

 
 
 
 
Harta istorică: 
Moldova  în 
timpul lui Ştefan 
cel Mare 
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PLANUL DE 
RECAPITULARE 

CREAREA SITUAŢIILOR NECESARE RECAPITULĂRII STRATEGII 
DIDACTICE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

 
ACTIVITATEA ELEVILOR 

 
8. Personalitatea lui 
Ştefan cel Mare  

-  Precizaţi pe baza consultării 
bibliografiei aferente, dar având în 
vedere şi aspectele sesizate în timpul 
excursiei de studiu, care au fost 
principalele laturi ale personalităţii 
ştefaniene? 

- Elevii vor evidenţia principalele repere ale 
personalităţii ilustrului voievod: 
* Strateg genial; 
* Diplomat de talie europeană; 
* Atlet al lui Hristos; 
* Ctitor de cultură românească; 
* Simbol al luptei seculare a românilor pentru 
independenţă, libertate şi demnitate; 
* Personalitatea, probabil, cea mai marcantă a 
Istoriei Românilor. 

 
Expunerea 
Recapitulare 
prin rotație 
 
Explicaţia 
 
Conversaţia 
euristică 

 
 
Textul istoric 
 
Comunicările 
realizate după 
efectuarea 
excursiei de 
studiu 
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METODA CIORCHINELUI 
 
 
                                                  
 
                                                     
                                    
                                                         
 
 
                                        
 
                                                          

 
 
 
 
 
  
 

Epoca lui 
Ştefan cel 

Mare 

Relaţiile cu 
Imperiul Otoman 

Diplomaţia 
ştefaniană 

Relaţiile între 
Ţările 
Române 

Emanciparea de 
sub suzeranitatea 

Poloniei 
 

Emanciparea de sub 
suzeranitatea Ungariei 

Cadrul 
internaţional al 
domniei 

Politica 
internă 

Personalitatea 

Relaţii 
paşnice 

Confruntări 
militare Relaţiile cu 

Transilvania 

Relaţiile cu 
Ţara 

Românească 

Codrii 
Cosminului 

1497 

Hârlău 
1499 

Victoria de la 
Baia -1467 

Cucerirea 
Chiliei -1465 

Relaţiile cu 
Polonia 

Relaţiile cu 
Ungaria 

Relaţiile cu 
Apusul 
Europei 

Relaţiile 
cu alte 
state 

Înflorirea 
economiei 

Centralizarea 
domniei 

Reformarea 
Sfatului 
Domnesc 

Întărirea 
cetăţilor 

Diplomat 
ilustru 

Ctitor de 
cultură 

Atlet al lui 
Hristos 

Strateg 
genial 

Expansiunea 
I. Otoman 

Conflict de interese 
între Ungaria şi 

Polonia 

Războiul de 
100 de ani 

Occidentul 
divizat 
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PROIECT DE LECŢIE 
 
 

Profesor: Coroamă Sorin-Nicolae 
Clasa: a V-a 
Disciplina:Istorie universală 
Tema lecţiei: Civilizaţii ale antichităţii 
Tipul lecţiei: evaluare 
Competenţe specifice: 
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii 
de comunicare scrisă sau orală, 
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi 
civilizaţiei omeneşti, 
3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza 
surselor istorice date, 
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau 
orală, 
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. 
Obiectivul general: Evaluarea cunoştinţelor referitoare la aspectele geografice, sociale, 
politice şi culturale în lumea orientală şi greco-romană. 
Obiective operaţionale: 
cognitive: 

• să explice consecinţele schimbărilor intervenite în antichitate în organizarea socială, 
• să dovedească deprinderea de a folosi eficient fişa de lucru, posterul şi harta istorică, 
• să compare formele de organizare socială şi politică specifice celor trei zone de 

civilizaţie, 
• să prezinte diferitele forme de guvernare pornind de la termenii cheie daţi în avans, 
• să utilizeze corect termeni istorici învăţaţi, 

metodologice: 
• să colaboreze eficient în cadrul activităţilor individuale şi de grup. 

Resurse de timp: 50 minute 
Resurse materiale: fişe de lucru, hărţi istorice, postere, marker, videoproiector,calculator 
, imagini. 
Resurse procedurale: organizatorul grafic, comparaţia, problematizarea, termeni cheie, 
conversaţia, cvintetul. 
Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală şi pe grupe. 
Evaluarea:  

• De conţinut: va viza corectitudinea informaţiilor, aria de cuprindere şi gradul de 
valorificare ,valorizare a informaţiilor istorice. 

• De utilizare a operaţiilor gândirii:va urmări modul de prelucrare a surselor istorice şi 
a informaţiilor istorice dobândite anterior. 

Bibliografie: 
 
Valentin Băluţoiu,Constantin Vlad, Istorie- manual pentru clasa a V –a , Editura All; 
P.Milza, Serge Bernstein, Istoria Europei, Institutul European,1998, vol.I;  
Adam Hart (coordonator), Istoria- ghid vizual complet din zorii civilizaţiei până în prezent, 
Enciclopedia RAO, Bucureşti ,2009; 
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Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Liviu Lazăr, Mihai Manea, Elemente de didactică a 
istoriei, Editura Nomina, Bucureşti, 2010; 
Gheorghe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei, Editura 
Graphys, Iaşi, 2008..
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 
CONŢINUTUL 

DIDACTIC 

STRATEGII DE REALIZARE FORMA 
DE 

ORGANI 
ZARE A 

ACTIVITĂ
ŢII 

 
EVALUARE 

PROCEDURALE MATERIALE 

 
 
MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Captarea atenţiei 

1.Reactualizarea 
temei de evaluare 
2.Prezentarea 
obiectivelor 
operaţionale 
3.Desemnarea 
liderilor de membrii 
grupelor formate 

 
 
 
- expunerea 
- conversaţia 
 

  
 
 
- activitate 
frontală 
 

 
 
 
- manifestă obiectivitate în 
stabilirea liderilor 
 
 

 
 
 
DESFĂŞURAREA 
LECŢIEI  

 
 
Caracteristicile 
geografice şi 
economice ale celor 
trei zone de 
civilizaţie 

 
 
- dialogul 
- lucrul cu harta 
- organizatorul 
grafic 
- termeni -cheie 

 
Harta „Orientul 
Antic” 
Harta „Grecia în 
sec. V î.Hr. 
- atlasul istoric 
- fişe de lucru 
- posterul 

 
 
 
- activitate 
pe grupe 
 

 
- indică zonele de 
civilizaţie 
- precizarea elementelor 
naturale dominante 
- specifică influenţele 
elementelor naturale asupra 
vieţii oamenilor 

 
Organizarea socială 
în lumea orientală şi 
greco-romană 
 

 
- organizatorul 
grafic 
- comparaţia 
- conversaţia 
 

 
- fişa de lucru 
- posterul 
- imagini 

 
 
- activitate 
pe grupe 
 

- prezintă prin asociere cu 
simbolurile primite 
organizarea socială. 
- compararea structurii 
sociale în lumea orientală 
şi greco-romană. 
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Forme de guvernare/ 
tipuri de stat în cele trei 
zone de civilizaţie 
 

 
 
- organizatorul 
grafic 
- comparaţia 
- problematizarea 
- conversaţia 
 

 
 
 
- posterul 
- fişa de lucru 
- postit-uri 
 

 
 
- activitate 
pe grupe 
- activitate 
individuală 
 

- compararea sistemelor 
politice 
- realizarea asocierii legate 
de denumirile magistraţilor 
în epoca antică şi în 
prezent 
- evidenţiază înţelegerea 
problematizării legată de 
organizarea vieţii politice 

  
 
 
 
 
Cultura în antichitate 
 
 

 
 
 
- organizatorul 
grafic 
- comparaţia 
- conversaţia 
 

 
 
 
 
- posterul 
- imagini 
- fişa de lucru 
 

 
 
 
 
- activitate 
pe grupe 
 
 

- realizează asocieri ale 
imaginilor primite cu 
aspectele culturale 
specifice celor 3 zone de 
civilizaţie 
- argumentarea rolului unei 
personalităţi în dezvoltarea 
culturală. 
- stabilirea  elementelor de 
originalitate pentru zonele 
studiate. 

CONSTATAREA 
FEED-BACK-
ULUI 

 
Antichitate 

 
- cvintetul 
 

- fişa de lucru  
- calculator 
- videoproiector 

 
- activitate 
individuală 
 

- dovedesc spirit creativ, în 
completarea sarcinii de 
lucru formulate 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

  
- autoevaluarea 

- scara de 
clasificare a 
activităţii  

 
- activitate 
individuală 

- autoevaluarea obiectivă a 
întregii activităţi prin 
completarea scării de 
clasificare  
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SARCINI DE LUCRU 
GRUPA I 
 
Prezentaţi pe baza reperelor date, caracteristicile geografice şi economice specifice celor 
trei zone de civilizaţie . 
 
 
GRUPA a II-a  
 
Asociaţi simbolurile date cu organizarea socială existentă în lumea orientală şi greco-
romană. 
 

   
 

   
 
 
GRUPA a III-a  
 
Pornind de la termenii cheie, realizaţi o prezentare a formelor de guvernare practicate în 
cele trei zone de civilizaţie. 

patrician scrib 

spartan faraon 
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GRUPA a IV-a 
 
Folosiţi imaginile pentru a realiza un poster cu tema: ,,Cultura în antichitate”  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
MONARHIE 

 
DEMOCRAŢIE 

 
TIRANIE 

 
OLIGARHIE 

 
SISTEM 

ARISTOCRATIC 
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SARCINĂ DE LUCRU – CVINTETUL  

 
Aplicaţi cunoştinţele dobândite pe parcursul anului, pentru a realiza o poezie în cinci versuri: 
 

ANTICHITATE 
1.cuvânt, substantiv care descrie subiectul 
2.cuvinte, adjective care descriu subiectul 

3.cuvinte, verbe care exprimă acţiuni ale subiectului 
4.Cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect 

5. Un cuvânt care exprimă esenţa subiectului 
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Fişa de lucru  
 
 

  
Orientul Antic 

 
Grecia Antică 

 
Roma Antică 

 
Factorii geografici 

   

 
Ocupaţii 

   

 
 
 

Structura 
socială 

 
Aristocraţie 

   

Oamenii 
liberi 

   

 
Sclavii 

   

 
 
 

Tipuri de stat/ metode 
de guvernare 

   

 
 

Viaţa 
spiritu- 

ală 

 
Scrierea 

   

Literatura    
 

Arta 
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 
 

 
Pentru orice profesor „întâlnirea“ cu un elev pasionat și dornic de muncă și sacrificii 

ar trebui să reprezinte o binecuvîntare. Pentru asemenea tineri, sacrificiul pe care trebuie să-l 
facem nu are termen de comparație. Cu siguranță, rezultatele n-ar fi posibile fără cultivarea 
profesionalismului studiului individual, al lecturii, fără efortul profesorului de a deveni pentru 
discipoli, așa cum afirmă filosoful Constantin Noica, „mijlocitor între ei și ei înșiși“, 
imprimându-le ritmul de lucru necesar și fixându-le, clar, dezideratele. Dar pentru a-i antrena 
pe elevi, profesorul trebuie să fie la rândul său antrenat, pentru că o școală în care cadrul 
didactic nu se perfecţionează și el, este greu de conceput.  

Rezultatele obținute la concursurile școlare au confirmat valoarea elevilor, dar și ideea 
conform căreia în relația de la catedră ,,nu se știe cine dă și cine primește“. Aşadar, excelenţa 
în educaţie trebuie privită ca pe o provocare profesională, căreia să-i răspundem cu abnegaţie 
şi cu şansa de a cizela un elev talentat şi, în acelaşi timp, pregătit de a urca treptele 
performanţei. 

Potenţialul dascălilor de istorie, cât şi al elevilor din judeţul Suceava, este unul 
substanţial, confirmat prin rezultatele remarcabile obţinute în ultimii ani la concursurile 
şcolare. În aceste condiţii, sunt asigurate toate premisele necesare obţinerii unor rezultate de 
excepţie şi, implicit, situarea judeţului Suceava în vârful ierarhiei întocmită la nivel naţional. 
 

 
Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Olimpiadei de Istorie, 

Sibiu – 2013 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa de 
la care 
provin 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Locul 
obţinut 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

Profesorul 
care a însoţit 
lotul la etapa 

naţională 

1. Şerban 
Teodora 

a VIII-a Şcoala Gimnazială ,,Mihai 
Eminescu”Rădăuţi 

Locul 11 

Premiul 
special 

Maleş Nadia Maleş Nadia 

2. Stanciuc 
Estera 

a IX-a Colegiul Naţional „Petru 
Rareş”Suceava 

Locul 17 Preda Lorin Maleş Nadia 

3. Tofan Cătălin 
Andrei 

a X-a Colegiul Naţional ,,Nicu 
Gane”Fălticeni 

Locul 16 Bența 
Codrin 

Maleş Nadia 

4. Stanciuc 
Daniela 

a XI-a Colegiul Naţional ,,Ştefan 
cel Mare”Suceava 

Locul III 

Premiul 
III 

Petrişor 
Didina 

Maleş Nadia 

5. Nesteriuc 
Cristina 
Ştefania 

a XII-a Colegiul Naţional ,,Ştefan 
cel Mare”Suceava 

Locul II 
Premiul 

III 

Petrişor 
Didina 

Maleş Nadia 
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Aprecieri 
Concursul cu cel mai mare impact, atât în rândurile elevilor cât şi al cadrelor didactice, 

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

La faza judeţeană din 9 martie 2013, găzduită de Colegiul de Artă ,,Ciprian 
Porumbescu” Suceava, au participat un număr de 115 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. „Ştefan cel 
Mare” Suceava, C.N. „Petru Rareş” Suceava, C.N. „Nicu Gane” Fălticeni, C.N. „Mihai 
Eminescu” Suceava, C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Militar   „Ştefan cel 
Mare” Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologi „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul 
Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, C.N. „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Şcoala 
Gimnazială „Ion Creangă”  Suceava, ş.a. 

La faza naţională desfăşurată la Sibiu, cei cinci reprezentanţi ai judeţului nostru au 
reuşit, prin rezultatele lor merituoase, să situeze Suceava pe locul patru în clasamentul pe 
judeţe.  
 
 

Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Sesiunii de Referate şi 
Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din învăţămantul liceal , Târgoviște – 2013 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea de 
învăţămant 

Titluls 
comunicării 

Secţiunea 
și premiul 

obținut 

Profesori 
îndrumători 
şi premiul 

obţinut 
1. Huţu Sabina 

Ştefana 
a X-a Colegiul 

Naţional 
„Petru Rareş 

Suceava 

„Repere socio-
profesionale în 
Bucovina sub 
ocupaţie 
habsburgică“ 

Istoria 
Românilor 

locul 22 

Glaser 
Antonela 
Gabriela 

2. Cobîleanschi 
Inna 

Cezarina 
 

a XI-a Colegiul 
Naţional 

„Nicu Gane” 
Fălticeni 

„Foametea din 
Basarabia(1946-
1947) în memoria 
contemporanilor” 

Istorie 
Universală 

locul 9 
Premiul 
special 

Vasiliu 
Anişor 

 

 
 

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat în luna mai 2013 la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, s-au prezentat opt 
lucrări de la liceele 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 Târgoviște, 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 un premiu special, la secțiunea Istorie Universală, și cu o clasare în prima 
jumătate a clasamentului la secțiunea Istoria Românilor. Pentru viitor se impune o mai largă 
implicare pentru acest concurs a cât mai multor elevi şi, implicit, profesori de la liceele cu 
profil umanist din judeţul Suceava. 
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În încheiere, adresăm sincere felicitări tuturor participanţilor la concursurile şcolare, 
elevi şi profesori, deopotrivă, care prin pasiune, muncă şi dăruire menţin prestigiul disciplinei 
Istoria în judeţul Suceava. 
 
  
 
 Inspector școlar de specialitate, 
 prof. Anişor Vasiliu 
 
 
 
 
 
 
 


