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Studii de istorie anticã - Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei - Bibliotheca Musei Napocensis - XX, Cluj-Napoca, 2001, 484 pagini
Douã prestigioasele instituþii academice: Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei ºi
Facultatea de Istorie ºi Filosofie au editat o culegere de studii dedicatã omagierii profesorului
Ioan Glodariu, la împlinirea vârstei de 60 de ani. Personalitatea celui sãrbãtorit, binecunoscutã
specialiºtilor din þarã ºi strãinãtate, nu mai necesitã o prezentare detaliatã. Autor sau cuautor a
peste zece cãrþi ºi a unui numãr impresionant de stdii, articole, rapoarte de sãpãturi arheologice
etc., profesorul clujean s-a impus definitiv ca o personalitate de primã mãrime în peisajul
istoriografic românesc.
În acelaºi timp, printr-o activitate organizatoricã intensã în sfera cercetãrii arheologice,
ca ºi în cea a vieþii academice, cel omagiat ºi în acest domeniu, s-a distins în mod deeosebit. În
acest sens, nu putem omite faptul cã profesorul Glodariu, în mai multe misiuni oficiale, s-a
implicat cu competenþã ºi înþelegere în viaþa Catedrei de Istorie de la universitatea suceveanã.
Prietenii, colegii ºi unii dintre foºti studenþi ºi-au reunit eforturile în realizarea acestui
volum omagial conþinând 38 de studii, însumând peste 480 de pagini, cu o tematicã, în general,
asemãnãtoare sferei de preocupãri ºtiinþifice a celui sãrbãtorit. Cum este ºi firesc precumpãnesc
contribuþiile cercetãtorilor transilvãneni, dar nu lipsesc nici cele provenite din Moldova, atât de
la est, cât ºi de la vest de Prut sau cele de la sud de Carpaþi. Astfel, volumul cuprinde studii
privind tot spaþiul românesc.
Nu este aici cadrul sã analizãm, în parte, fiecare din cele 38 de studii, cu valenþele ºi
calitãþile lor. Predominã, în general, studiile de arheologie cu o diversitate mare de preocupãri,
dar sunt ºi contribuþii ale cercetãrilor interdisciplinare. Toate cele de mai sus determinã ca
volumul aici prezentat sã-ºi etaleze valenþe apreciabile. Nu trebuie sã trecem cu vederea
prezentarea graficã a cãrþii (realizatã într-o bunã tipografie din Deva), ceea ce îi conferã o þinutã
distinsã, comparabilã cu multe tipãrituri europene a cãror calitate o apreciem ºi spre care tindem.
Mircea Ignat

Viorica Criºan, Dacii din estul Transivaniei, Ed. “Carpaþii Rãsãriteni”, Sfântu Gheorghe,
2000 (224 pagini text + 9 pagini de tabele + 126 de planºe)
Apariþia editorialã pe care doresc sã o semnalez aparþine unei tinere cercetãtoare care a
studiat profund cultura dacicã din estul Transilvaniei, din secolele III a. Chr. pâna în sec. I p.
Chr. De la început subliniez douã calitãþi deosebite ale cãrþii: prima, rigoarea ºtiinþificã, a doua,
þinuta graficã de excepþie.
Cu un plan bine structurat, în demersul autoarei se analizeazã, în primul rând, cadrul
geografic în care îºi plaseazã cercetarea, capitol urmat de un istoric al cercetãrilor, unde se
regãsesc menþionate contribuþiile tuturor arheologilor care au vizat aceastã zonã.
Repertoriul descoperirilor dacice, cel de-al treilea capitol, extins pe 65 de pagini,
reprezintã partea cea mai solidã a cãrþii. Aici, cu acribie ºi cu o riguroasã sistematizare, sunt
prezentate ºi caracterizate diverse descoperiri dacice din 168 de localitãþi moderne. Pornind de la
acest repertoriu sunt analizate aºezãrile deschise sau fortificate, cetãþile, ca apoi investigarea sã
aibã în vedere categoriile de vestigii materiale (ceramicã, unelte, piese de podoaba etc.), care
definesc civilizaþia dacicã a vremii. În fine, consideraþiile finale sunt menite sã ne familiarizeze
cu specificul zonei cercetate ºi rolul ei de liant între diferite spaþii ale Daciei preromane. Este
„Codrul Cosminului”, nr. 10, 2004, p. 297-305
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prima lucrare din literatura de specialitate care relevã, într-o manierã convingãtoare, realitãþile
lumii dacice din estul Transiulvaniei, în secolele mai sus specificate.
Mulþimea ºi varietatea descoperirilor arheologice impresioneazã ºi acest fapt dã o altã
dimensiune zonei cercetate pe care o consideram, pânã la lecturarea cãrþii de faþã, ca fiind
perifericã; impresionantele vestigii din Munþii ªureanu eclipsând celelalte teritorii transilvãnene.
Recentele cercetãri arheologice din Þara Bârsei ca ºi cele relevate de Viorica Criºan schimbã, cel
puþin pentru semnatarul acestor rânduri, imaginea despre þara dacilor, pe care trebuie sã o vedem
acum mult mai variatã ºi mult mai bogatã.
În acest sens, vestigiile dacice plasate pe cealaltã parte a Carpaþilor, la rãsãrit, în
Moldova, par a se împleti armonios cu cele din estul Transilvaniei. "Provocarea", în sensul bun
al cuvântului, lansatã de Viorica Criºan ar impune o astfel de sintezã ºi pentru spaþiul submontan
moldav. Cele trei zone mai sus precizate, din care una beneficiazã deja de o temeinicã sintezã, ar
da o altã dimensiune Daciei rãsãritene.
În fine, în aceastã succintã semnalare, nu pot omite cea de a doua calitate remarcabilã a
cãrþii. O prezentare graficã de excepþie are darul sã evidenþieze un text ºtiinþific reguros redactat.
Avem dovada, nu numai a calitãþii de cercetãtor ºtiinþific al autoarei, ci ºi acel talent, mai rar
întâlnit la arheologi, de realizator al desenelor cãrþii, cu nimic inferioare celor care apar în
publicaþiile vest-europene.
Felicitând autoarea pentru demersul sãu istoriografic, suntem bucuroºi sã remarcãm ºi
activitatea de cercetare ºi de editare pe care o desfãºoarã Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni din Sfântu
Gheorghe, una dintre realizãri fiind chiar lucrarea mai sus semnalatã.
Mircea Ignat

Vasile Palade, Aºezarea ºi necropola de la Bârlad - Valea Seacã (sfârºitul sec. al III-lea - a
doua jumãtate a sec. al V-lea), volum îngrijit de Eugenia Popuºoi, Ed. Arc 2000, Bucureºti,
2004 (245 pagini text + 433 pagini de ilustraþi)
Toþi arheologii care se preocupã de studierea primelor secole ale erei creºtine recunosc
importanþa majorã a descoperirilor de la Bârlad-Valea Seacã. Aici, între anii 1960 ºi 1986, s-au
desfãºurat, cu unele întreruperi, sãpãturi arheologice care au relevat douã situri: o aºezare (cu 45
de locuinþe, la care se adaugã anexe, cuptoare, gropi etc.) ºi o necropolã, contemporanã cu
aºezarea (cu 547 de morminte). Un imens tezaur informaþional ! Despre aceste investigaþii, de-a
lungul anilor, autorul cercetãrii, arheologul ºi muzeograful Vasile Palade, a publicat 22 de studii
ºi rapoarte de sãpãturi, având ca þintã finalã realizarea unei ample monografii. Soarta a decis însã
cu totul altceva ! În 1993, harnicul cercetãtor ne-a pãrãsit fãrã sã-ºi împlineascã dorinþa. Se parea
cã toatã acestã zestre ºtiinþificã de excepþionalã însemnãtate sã fie pierdutã pentru totdeauna.
Dar n-a fost sã fie aºa ! Iatã cã de la Bârlad, în mod surprinzãtor, ne-a parvenit un masiv
volum de peste 700 de pagini în care descoperirile de Valea Seacã ne sunt comunicate. Colegele
(în principal, Eugenia Popuºoi, dar ºi Nicoleta Arnãut, în calitate de director a Muzeului "Vasile
Pârvan" din Bârlad) au reuºit un fapt uimitor ºi deocamdatã unic în literatura arheologicã
româneascã. Printr-o muncã stãruitoare ºi printr-un devotament admirabil manifestat pentru
amplele investigaþii întreprinse de fostul lor coleg, au reuºit publicarea materialelor ºi
observaþiilor reiºite din sãpãturile de la Valea Seacã.
Parcurgând arhiva de ºantier, schiþele unor capitole ce urmau sã fie înserate în proiectata
monografie, notiþe uneori sumare sau incomplete, editoarea acestei lucrãri, fãrã sã modifice
textele sau concepþiile exprimate de V. Palade în lucrãrile deja publicate, a izbândit sã asambleze
ºi sã structureze într-o succesiune logicã textul unei monografii arheologice asupra celor douã
situri de la Bârlad - Valea Seacã. Nu putem decât sã ne exprimãm o sincerã admiraþie, cunoscând
cã alte situri de aceeaºi importanþã ºtiinþificã au rãmas, din nefericire, într-o uitare totalã odatã cu
dispariþia cercetãtorilor acestora.
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Cartea pe care o prezentãm cuprinde 194 de pagini de text ºi 690 pagini cu figuri. La
acestea se adaugã o prefaþã semnatã de cercetãtorul ieºean Ion Ioniþã care a avizat ºtiinþific
aceastã editare. Un portret al omului, arheologului ºi muzeografului Vasile Palade este semnat de
prof. univ. Dan Gh. Teodor. In fine, o postfaþã explicitã, scrisã cu modestie, explicã metoda
utilizatã de editoarea acestei valoroase lucrãri; toate aceste texte fiind traduse în limbile englezã
ºi francezã.
Masiva monografie cuprinde ºapte capitole în care sunt analizate descoperirile din
aºezare, unde s-au gãsit între altele ºi 32 de ateliere de lucrat piepteni de os (cea mai mare
descoperire de acest gen din toatã aria culturii Sântana de Mureº-Cerneahov). De asemenea,
prezentarea celor 547 de morminte (295 de incineraþie ºi 252 de inhumaþie), cu un bogat ºi variat
inventar funerar (din nou, una dintre cele mai mari necropole de acest gen din spaþiul românesc),
constituie un alt capitol esenþial al monografiei. Având în vedere numai dimensiunile mai sus
specificate ne putem lesne imagina importanþa cercetãrilor întreprinse de V. Palade. Capitolele
dedicate studierii diferitelor aspecte: ocupaþii, manifestãri magico-religioase ca ºi asupra
variatelor tipuri de obiecte se bazeazã deci pe un voluminos material arheologic, ceea ce va
permite cercetãtorilor sã formuleze viitoare concluzii pertinente.
Cred cã mã alãtur tuturor arheologilor care apreciazã aceastã admirabilã restituire a
muncii de o viaþã a fostului nostru coleg. În acelaºi timp, nu putem omite nici efortul, nici
abnegaþia ºi fidelitatea celor de la Bârlad care au realizat masivul volum ºi care au reuºit chiar sã
sensibilizeze Ambasada U.S.A. de la Bucureºti care a finanþat aceastã apariþie editorialã de
excepþie.
Mircea Ignat

“Revista românã de istorie a cãrþii”, Bucureºti, Anul I, Numãrul 1, 2004, 144 p.
La sfârºitul anului trecut, în condiþii grafice excelente, cu un sumar variat ºi deosebit de
interesant, ºi-a fãcut apariþia o nouã revistã anualã, ce se doreºte a fi continuatoarea mai vechilor
Studii ºi Cercetãri de bibliologie, „Revista românã de istorie a cãrþii”, sub egida celor trei
importante instituþii de culturã bucureºtene: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centralã
Universitarã ºi Biblioteca Naþionalã a României.
Dorinþa iniþiatorilor, enunþatã în semnalul revistei, a fost ca în anul 2008, când se vor
împlini 500 de ani de la apariþia primei tipãrituri româneºti, sã existe o revistã de profil.
Cuvântul înainte este semnat de acad. Gabriel ªtrempel, care, în numele Colegiului de
redacþie (din care mai fac parte: dr. Doru Bãdãrã, prof. univ. dr. Mircea Anghelescu ºi prof. univ.
dr. Mihai Mitu), apreciind sumarul revistei, îi ureazã viaþã lungã, „mai lungã decât au avut seriile
precedente”.
Acest prim numãr al revistei, editat cu sprijinul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, este
structurat, în principal, pe câteva secþiuni mari (carte veche româneascã, carte veche strãinã,
carte manuscrisã ºi carte contemporanã), care-ºi fac intrarea printr-o ilustraþie potrivitã ºi un citat
adecvat, precum ºi douã rubrici mai mici: Biblion ºi Agenda.
Prima secþiune, cea mai consistentã, Pentru o hermeneuticã a slujitorilor cãrþii în
spaþiul românesc: autori, editori, tipografi, debuteazã cu demersurile, nu uºoare, ale lui
Florian Dudaº, în Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu, (pp. 5-15). Este
vorba de Cuvântare despre posturile Bisericii greceºti a Rãsãritului, carte tipãritã la Buda, în
anul 1828, prin grija lui Samuil Vulcan. În articolul Confecþionarea caracterelor tipografice în
Þãrile Române la sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea, (pp.1619), Doru Bãdãrã demonstreazã, cu multe citate din surse diverse „… cã tipografii români erau
capabili sã asigure un ciclu complet de confecþionare – pe traseul patriþã (poanson) – matriþã –
litera turnatã – pentru caracterele tipografice pe care le foloseau” (p.16). În continuare, Gabriela
Mircea ºi Ioan Mircea aduc în discuþie un material arhivistic inedit în contribuþia Din
„raþiunile” tipografiei blãjene: o listã de „percepþiuni” bãneºti întocmitã în anul 1782, ( pp.
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20-28). Rând pe rând, se comenteazã provenienþa încasãrilor bãneºti ale tipografiei. În Anexã,
avem o listã cu cãrþile vândute direct din tipografie de cãtre prefect, în anul 1782. Doina
Dreghiciu ºi Gabriela Mircea ne reþin atenþia cu Particularitãþi edite ºi inedite ale unor
exemplare ale Molitvenicului de Bãlgrad din 1689, (pp.28-38). Având la dispoziþie fonduri
generoase de carte veche, deci ºi posibilitatea de a întâlni ºi a compara mai multe exemplare
dintr-un titlu, autoarele, cu multã experienþã în studiul cãrþii vechi, aduc în prim plan problema
spinoasã a ediþiilor ºi tirajelor, cu referire strictã la aceastã carte bãlgrãdeanã. Desigur, cu gândul
la marele eveniment al comemorãrii voievodului moldav, Alexandru Ligor ne prezintã Cãrþi
vechi datorate clericilor ortodocºi români privitoare la ªtefan cel Mare ºi Sfânt, (pp. 38-43).
Sunt evocate numele unor cunoscuþi caligrafi ºi miniaturiºti, cronicari ºi ierarhi cãrturari, de la
cunoscutul Nicodim la Samuil Micu Klein ºi Iacob Stamati, nume care ne-au lãsat „… pagini
originale, importante, privitoare la acelaºi domnitor”. Aceastã primã secþiune se încheie cu
articolul prof. Mircea Anghelescu, Un scriitor din epoca Unirii: Vasile Boerescu, ( pp. 43-50).
Ni se supune atenþiei un text nesemnat, un itinerar de cãlãtorie în judeþele din sudul þãrii, publicat
în ziarul Naþionalul, în cursul anului 1859. Având în vedere particularitãþile textului,
colaboratorii ziarului ºi preocupãrile lor, autorul este identificat în persoana lui Vasile Boerescu,
de altfel ºi redactorul numitului ziar.
Urmãtoarea secþiune cuprinde rezultate ale cercetãrilor în domeniul cãrþii strãine,
Cartea strãinã în colecþii româneºti. Prof. Mihai Mitu scrie Din nou despre incunabulul
cracovian de la Braºov (pp. 52-62). Aflãm date importante despre activitatea primei tipografii
cu caractere chirilice de la Cracovia, despre contribuþiile româneºti privind aceastã tipografie ºi
unicul exemplar, produs al acestei tipografii, un Triod înflorat, din anul 1491, pãstrat astãzi la
Muzeul Culturii Româneºti din ªcheii Braºovului. Ne-au mai atras atenþia comentariile de la
sfârºit cu privire la: Presupusa „comandã moldoveneascã” de cãrþi, adresatã acestei tipografii;
Manuscrisele moldoveneºti ca model pentru tipãriturile de la Cracovia; Consideraþii asupra unor
particularitãþi ale exemplarului braºovean. Elena Maria Schatz, ea însãºi autoarea unui apreciat
catalog de incunabule, ne prezintã Date noi referitoare la Catalogul Colectiv al incunabulelor
din România, (pp. 63-70). Pentru început, ne face un util istoric al cercetãrii incunabulelor în
Europa, apoi se opreºte asupra stadiului în care se aflã Catalogul colectiv al incunabulelor din
România. Spre sfârºit, ne semnaleazã, pentru prima datã, 10 incunabule din diverse colecþii din
þarã. Impresioneazã aprecieri de felul: „unicul exemplar din aceastã lucrare, existent într-o
colecþie din România”, „acesta este unicul exemplar…”, „este singura lucrare a acestui autor
existentã într-o colecþie din România”.
Secþiunea de manuscrise, Cartea manuscrisã ºi „vecinãtãþile cãrþii” (scrisori,
jurnale, foi volante), se deschide cu articolul semnat de Olimpia Mitric, Manuscrise româneºti
în colecþii botoºãnene (secolele XVII-XX) – prezentare generalã (pp.72-77), care ne prezintã,
multe în premierã, manuscrisele pãstrate la Filiala Botoºani a Direcþiei Judeþene a Arhivelor
Naþionale, Mãnãstirea Vorona (pe lângã care se gãseºte Depozitul centralizat de carte veche al
judeþului) ºi Muzeul Judeþean de Istorie. În Practici judiciare de la început de secol XIX în
Þara Româneascã – în jurul unei Hotãrâri a Înaltului Divan din 5 iulie 1833 (pp. 77-83),
Dana Silvia Þilicã ne face cunoscut conþinutul unui document, mai exact, o copie legalizatã, din
anul 1833, pãstrat în colecþiile Bibliotecii Naþionale a României, un litigiu între doamna
Ephrosini ªuþu, vãduva domnitorului Alexandru ªuþu, ºi vornicul Filip Lenº, cu multe divagaþii
genealogice. Semnificaþiile multiple ale corespondenþei Louis Gillet - Marta Bibescu ne sunt
dezvãluite de cãtre Mariana Jaklovszky în Scrisorile lui Louis Gilet cãtre Marta Bibescu - un
„jurnal psihologic” – (pp. 84-87). Scrisorile provin din fondurile Bibliotecii Naþionale a
României. Altã corespondenþã ineditã, cea dintre bucovineanul S. Fl. Marian ºi Ioan Bianu, ne
este prezentatã de Cristina Bãdãrã în Corespondenþa Simion Florea Marian - Ioan Bianu
aflatã în colecþiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureºti, (pp.88-113). Sunt 24 de
scrisori expediate din Suceava, în perioada 1887-1905, lui Ioan Bianu. Datã fiind importanþa
subiectelor abordate, în Anexã, ne sun transcrise toate aceste scrisori.
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Secþiunea ultimã, Pentru o istorie contemporanã a cãrþii româneºti, cuprinde un
singur titlu, Fonduri secrete în Biblioteca George Bariþiu din Braºov (1945-1989) (pp. 115124), deosebit de incitant, despre formele de epurare a cãrþilor din biblioteci, semnat de Daniel
Nazare. Propunerea din final, meritã toatã atenþia: „O bibliotecã a cãrþilor interzise în perioada
comunistã ar fi utilã ºi în România, chiar dacã nu vom ºti prea curând câte cãrþi au fost epurate
cu adevãrat”.
La rubrica Biblion (pp.125-131), sunt recenzate trei volume de cãtre Olimpia Mitric (2)
ºi Lucian Popa (1), iar Doru Bãdãrã semnaleazã trei cursuri de istoria cãrþii ºi tiparului apãrute în
tot atâtea centre universitare: Timiºoara, Sibiu ºi Braºov.
Agenda (pp. 132-134), ne face cunoscute programele a douã importante expoziþii de
carte veche ºi valori bibliofile organizate de Muzeul Naþional Cotroceni. Sperãm ca în viitor,
aceastã rubricã sã cuprindã informaþii de la nivelul întregii þãri.
Ultimele pagini (135-144), sunt rezervate rezumatelor tuturor lucrãrilor în limbi de
circulaþie internaþionalã.
Numeroasele reproduceri color întregesc imaginea acestui prim numãr al revistei de o
înaltã þinutã ºtiinþificã, cãreia, la rândul nostru, îi dorim viaþã lungã.
Olimpia Mitric

Gheorghe Giurcã, Istoria învãþãmântului din Suceava, Tipografia S.C. ROF S.A.,
Suceava, 2004, 412 p.
Cine s-a gândit ºi a reuºit sã devinã profesor – un Om cu har pedagogic, sensibil, erudit,
rãmas toatã viaþa în lumea cãrþilor ºi a studiului, visând permanent sã rãmânã ascultat ºi admirat,
curat la suflet ºi deschis la noutãþi ca un copil, fãrã sã se lase ispitit de afaceri ºi de demonul
devastator al îmbogãþirii – are în faþã douã posibilitãþi de a se împlini: prin cuvântul rostit zilnic,
care sã încolþeascã ºi sã rodeascã peste ani înzecit ºi însutit, în profesia celui care îl ascultã, în
bancã; „opera” aceasta, nescrisã, transmisã zi de zi, ceas de ceas, fãrã sã poatã fi adunatã ºi
consemnatã în arhive, decât doar în acele suave ºi firave note din catalog, rãmâne aidoma unei
comori nevãzute, tainice, greu de analizat ºi de evaluat, fiindcã e ca lumina cerului ºi ca ploaia,
care acþioneazã încet, clipã de clipã, cu modestie ºi acribie asupra gliei ºi bobului, care urmeazã
sã creascã ºi sã rodeascã el însuºi mâine, târziu, dupã multã vreme. Dar, uneori, alãturi de
cuvântul rostit, acelaºi inginer al sufletelor mai are ºi o a doua cale de împlinire – care þine de un
alt har, mult mai rar – acela al scrisului, al slovei. În acest caz, profesorul depãºeºte, prin munca
sa, hotarele unei singure vieþi; el se logodeºte cu veºnicia, fiindcã slova rãmâne, este mereu
cãutatã, cercetatã, analizatã ºi evaluatã, completatã sau contestatã, corectatã sau continuatã de
mai multe generaþii. De aceea, un profesor care ºi scrie are posibilitatea sã se adreseze nu numai
propriilor sãi elevi, ci unor categorii foarte diverse de oameni, ºtiutori de carte, însetaþi de
cunoaºtere, de adevãr.
Cu aceste gânduri, am luat în aceste zile în mânã ºi, zorit, am frunzãrit noua carte, pe
care o citisem în manuscris, Istoria învãþãmântului din Suceava, semnatã de profesorul Gh.
Giurcã. Ea se adaugã altor cãrþi ale domniei sale, cum sunt monografiile File din istoria ªcolii
Normale „Mihai Eminescu” din Suceava, 1949-1994 (Editura Licurici, Suceava, 1994), George
Tofan – o viaþã închinatã ºcolii (Editura „Þara Fagilor”, Suceava, 1995, 204 p.) ºi Împotriva lui
Cronos (Editura „Þara Fagilor”, Suceava, 2000, 280 p.).
Rod al unor migãloase ºi serioase cãutãri ºi cercetãri de mai multe decenii, prin arhive ºi
biblioteci – vom menþiona cele mai importante fonduri documentare investigatã: Arhivele
Naþionale, fondul Inspectoratului General Administrativ, fondurile Inspectoratelor ªcolare ale
regiunii ºi judeþului Suceava, ale primãriilor Burdujeni, Iþcani, Suceava etc. – lucrarea este,
credem, „cea dintâi istorie cvasiexhaustivã a apariþiei, evoluþiei ºi stãrii actuale a reþelei de
învãþãmânt din actuala capitalã a judeþului.
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Dupã ce, în partea introductivã, autorul ne oferã lista abrevierilor, ce le vom întâlni,
abundente, de-a lungul textului, el îºi motiveazã mobilurile travaliului sãu, relevând, bunãoarã,
cã Suceava nu a fost o urbe ca oricare alta, ci, timp de aproape douã secole, aici a fost capitala
Moldovei, în perioada ei de maximã înflorire” apoi, „în condiþiile în care în Bucovina s-au aºezat
atât de multe seminþii strãine, schimbându-i radical structura etnicã a populaþiei, Suceava, situatã
în partea sudicã a provinciei, a rãmas oraºul cel mai curat românesc, ca ºi zona înconjurãtoare”,
fapt ce a conferit urbei sucevene un anumit loc ºi rol capital în apãrarea ºi afirmarea fiinþei
naþionale a românilor din aceastã zonã, care astãzi se aflã ruptã în douã de vicisitudinile celui deal doilea rãzboi mondial; în continuare, autorul fixeazã ºi motiveazã cronologia de la care
porneºte ºi unde se opreºte temporar cu analiza ºi evaluarea istoricului acestui cadru instituþional
– 1401-1403, când, la Suceava ia fiinþã Academia Domneascã, în vremea mitropolitului Iosif,
Grigore Þamblac ºi Moise filosoful, ca limitã de plecare ºi, pe de altã parte, anii 2003, când, la
Suceava se mutã într-un local propriu, din mediul rural, în incinta Mãnãstirii „Sf. Ioan cel Nou”
de la Suceava, Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” ºi, în anul 2004 se lanseazã ideea
înfiinþãrii unui muzeu al învãþãmântului din Suceava.
Între cele douã limite, autorul are grijã sã scotoceascã atent ºi rãbdãtor fiecare
informaþie, mãrturie, relatare despre tot ce-a fost, cum ºi cât a durat ºi ce s-a schimbat ºi adãugat
pe parcursul anilor. În prima parte, pe parcursul a circa o sutã de pagini, autorul ne poartã spre un
larg evantai de consideraþii necesare, preliminare, prezentându-ne, atât cât socoate de trebuinþã,
Biserica ºi ªcoala, ca instituþii centrale, vitale în afirmarea ºi dezvoltarea spiritualitãþii ºi
vitalitãþii românilor, contribuþia Societãþii „ªcoala Românã la dezvoltarea învãþãmântului
sucevean, literatura didacticã de-a lungul vremurilor, publicaþiile ºcolare, diverse forme de
perfecþionare, ca, de pildã, cercurile culturale, cercurile pedagogice, Casa Corpului Didactic,
Universitatea „ªtefan cel Mare”, instituþiile de îndrumare ºi control, cantinele ºcolare ºi evoluþia,
dezvoltarea ºi multiplicarea spaþiului de ºcolarizare.
În cea de-a doua parte a lucrãrii, autorul face o analizã ºi evaluare, pe sectoare ºcolare,
cronologic ºi tematic, privind învãþãmântul preºcolar, primar, secundar (liceal, profesional,
tehnic ºi de specialitate), purtându-ne în universul extrem de larg ºi divers al ºcolilor ce au fiinþat
la Suceava, odinioarã sau pânã astãzi, pentru ca apoi sã ne introducã în lumea învãþãmântului
superior, de stat, a învãþãmântului particular sau în cel al minoritãþilor naþionale – armeanã,
ebraicã, ucraineanã, germanã, polonã, rusã, rromanicã.
Lucrarea este însoþitã ºi de date statistice, fotografii cu valoare de document, un
impresionant aparat critic, o vastã bibliografie ºi un Indice de nume, fapt ce conferã lucrãrii toate
calitãþile unei opere ºtiinþifice cu elementele necesare documentãrii, verificãrii ºi utilizãrii
corecte a ei.
Autorul face dovada priceperii, iscusinþei ºi competenþei de-a investiga un uriaº material
faptic, de a-l selecta ºi ordona logic ºi cronologic, de-a îmbina detaliul cu esenþialul, de-a împarte
ºi desparte faptele în utile ºi inutile, viagere ºi efemere, generale ºi particulare, aºa fel, încât sã
rezulte o imagine complexã, cvasicompletã, cu nuanþele ºi faþetele unui uriaº caleidoscop în care
sã se gãseascã ºi oglindeascã tot ceea ce a avut ºi are mai de preþ în acest domeniu. Lucrarea iese
de sub tipar tocmai în ajunul unei scumpe ºi emoþionante aniversãri – cinci veacuri de la trecerea
în eternitate a celui mai slãvit dintre domnii Muºatini ce s-au aflat vreodatã pe tronul Moldovei,
ªtefan cel Mare ºi Sfânt.
Semnalãm, aºadar, cititorului ºi specialistului cã ne aflãm în faþa unei realizãri
temeinice, durabile, scrisã cu talent, cu profesionalism, cu multã înclinaþie ºi vibraþie, cum n-o
putea face decât un iubitor ºi slujitor de seamã al ºcolii sucevene, ca o încununare a unei cariere
didactice de patru decenii.
Mihai Iacobescu
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Arhiepiscop Teodosie Petrescu, Adrian Rãdulescu, Mitropolia Tomisului, tradiþie ºi
actualitate, Constanþa, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2004, 189 p. + 9 planºe
Dobrogea, cu vestigiile sale milenare dar ºi cu întreaga paletã de personalitãþi, instituþii
ºi evenimente marcante, ocupã un loc distinct în patrimoniul istorico-cultural ºi spiritual al
naþiunii române. Este un spaþiu în care s-au intersectat ºi au zãmislit diverse civilizaþii, un
teritoriu în care oamenii au vieþuit, au luptat, au creat ºi continuã sã creeze valori perene.
În rândul instituþiilor cu un rol deosebit în dezvoltarea comunitãþii locale, în special, ºi a
spiritualitãþii româneºti, în general, se remarcã Biserica Ortodoxã. Înalt Prea Sfinþia Sa, prof.
univ. dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, în colaborare cu regretatul prof. univ. dr.
Adrian Rãdulescu, întemeindu-se pe doleanþele dobrogenilor referitoare la re/înfiinþarea
Mitropoliei Tomisului, au elaborat un studiu ºtiinþific privind evoluþia instituþionalã a
creºtinismului ortodox în aceastã parte a þãrii.
IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului ºi Decan al Facultãþii de Teologie Ortodoxã din
Constanþa, este bucovinean, nãscut în localitatea Dorna Arini. Absolvent al Facultãþii de
Teologie din Bucureºti ºi beneficiar al unei burse de studii la Universitatea din Birmingham
(Anglia), a devenit doctor în teologie în anul 1999, ocupând un loc de cinste printre slujitorii
Bisericii Ortodoxe Române.
Prof. univ. dr. Adrian Rãdulescu (1932-2000), fost director al Muzeului de Istorie
Naþionalã ºi Arheologie Constanþa ºi fost Rector al Universitãþii „Ovidius”, a bãtut în lung ºi în
lat Dobrogea în periegeze ºi pe ºantiere arheologice, punând în luminã vestigiile acestui spaþiu
istoric.
Studiul intitulat Mitropolia Tomisului, tradiþie ºi actualitate este al patrulea volum din
Colecþia Dobrogea creºtinã, fiind structurat pe ºase capitole, Argument, Anexã, Bibliografie
generalã ºi un rezumat extins în limba englezã. Cartea se doreºte a fi o sumã de argumente
istorice menite sã susþinã ideea „definitivãrii statutului eparhiei tomitane” (p. 6).
În primul capitol, Apostolicitatea creºtinismului românesc, autorii prezintã un ºir de
informaþii oferite de scriitorii antici ºi medievali privind propovãduirea Evangheliei lui Hristos
de cãtre Sfinþii Apostoli Andrei ºi Filip. Întru susþinerea acestor informaþii vin tradiþiile ºi
obiceiurile folclorice care s-au pãstrat în conºtiinþa ºi spiritualitatea româneascã.
Capitolul al II-lea aduce numeroase dovezi referitoare la faptul cã Scythia Minor – un
pãmânt sfinþit de jertfa martirilor. Aºa cum afirma Mircea Eliade, „cauzele triumfului final al
propagandei creºtine pot fi sintetizate, în primul rând, în credinþa de nezdruncinat ºi forþa moralã
a creºtinilor în faþa torturii ºi a morþii”. Dobrogea este un teritoriu în care creºtinismul s-a afirmat
de timpuriu, într-o perioadã în care autoritãþile romane luau mãsurile cele mai drastice împotriva
persoanelor care urmau calea lui Hristos. Din acest motiv, diverse texte religioase din estul sau
vestul Europei pomenesc numeroase nume de martiri originari sau care ºi-au gãsit tragicul sfârºit
în Scythia Minor. Datele respective sunt confirmate în multe cazuri de rezultatele sãpãturilor
arheologice realizate în ultima jumãtate de secol.
Urmãtorul capitol se ocupã de Ierarhi ºi organizare ecleziasticã în Scythia Minor –
secolele VI-XIV. Autorii menþioneazã cã prima mãrturie documentarã privind existenþa unui
episcop (episcopul Evangelicus) în cetatea Tomis dateazã de pe la sfârºitul secolului al III-lea ºi
începutul secolului al IV-lea. Spre deosebire de alþi istorici ai bisericii, care considerã cã Tomisul
a devenit scaun mitropolitan în anii 518 sau 520, cercetãtorii constãnþeni aduc argumente în
favoarea statutului de autocefalie pentru eparhia Scythiei Minor începând cu secolul al IV-lea.
Chiar dacã, din cauza nãvãlirii popoarelor migratoare, ierarhii tomitani au fost obligaþi sã se
refugieze în „locuri tãinuite”, instituþia mitropolitanã a continuat sã existe, dovada fiind ºi
descoperirea sigiliilor de plumb a mitropoliþilor Anicet ºi Vasile, din secolele X-XI. Ulterior, în
secolele XII-XIII, titularul Scaunului mitropolitan ºi arhiepiscopal al Tomisului a fost transferat
în Scaunul vlãdicesc al Þãrii Româneºti, conchid autorii.
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Capitolul al IV-lea pune în luminã Bazilici ºi monumente creºtine în contextul
etnogenezei româneºti – sec. III-VII – în Dobrogea. Stãpânirea romanã asupra spaþiului
dobrogean, care începe în anii 29-28 î. Hr. ºi continuã pânã la sfârºitul veacului al VII-lea d. Hr.,
a creat un cadru favorabil pentru afirmarea ºi proliferarea creºtinismului nu numai în Moesia
Inferior, ci ºi în teritoriile situate la nord-est ºi vest de aceastã provincie. Cele 35 de bazilici
cercetate pânã astãzi mãrturisesc existenþa unor comunitãþi locale creºtine ºi prezenþa unei vieþi
bisericeºti organizate încã din secolul al IV-lea d. Hr. Dovezi incontestabile privind îmbrãþiºarea
noii religii sunt izvoarele epigrafice (în greacã sau latinã), sculpturile ºi monumentele
arhitectonice anepigrafice, numeroasele obiecte de cult ºi podoabele confecþionate din diverse
metale.
Continuitatea elementului creºtin. Asimilarea popoarelor migratoare prin creºtinare
constituie tema centralã a altui capitol. Pãtrunderea în Dobrogea a triburilor migratoare, atrase de
bogãþia ºi fastul Imperiului Bizantin, a fost însoþitã de distrugerea multor aºezãri urbane,
determinând dezorganizarea economiei, administraþiei ºi ordinii ecleziastice. Invazia avaro-slavã
a condus la un relativ regres în evoluþia creºtinismului, structurile oficiale suferind puternic în
exercitarea atribuþiilor în sferele lor de competenþã. Chiar dacã datele referitoare la o viaþã
ecleziasticã organizatã în secolele VI-VIII sunt, practic, inexistente, menþiunea unuia dintre
cataloagele scaunelor episcopale cu arhiepiscopiile autocefale, întocmit în anul 882-883, privind
Eparhia Tomisului dovedeºte perpetuarea instituþiei episcopale dupã secolul al VI-lea. De la
mijlocul secolului al XIII-lea ºi pânã la mijlocul veacului urmãtor Dobrogea s-a aflat sub
coordonarea spiritualã a mitropolitului de Vicina. În timpul stãpânirii otomane, în acest teritoriu
ºi-au exercitat autoritatea mitropoliþii Proilaviei (cu reºedinþa în oraºul Brãila), Dristrei (vechiul
Durostorum) ºi, ulterior, Tulcei. „Deºi încadraþi sistemului administrativ otoman, românii din
Dobrogea îºi vor pãstra nealterat, susþin autorii, caracterul naþional, limba, obiceiurile ºi, nu în
ultimul rând, religia creºtinã, ceea ce a reprezentat filonul cel mai important manifestat prin
practicarea neîntreruptã a credinþei propovãduite de însuºi Sfântul Apostol Andrei”.
Capitolul de încheiere analizeazã procesul legat de Reintegrarea Dobrogei în cadrul
statal românesc. Reorganizarea ecleziasticã în perioada modernã ºi contemporanã. Dupã
preluarea oficialã a teritoriului dintre Dunãre ºi Marea Neagrã de cãtre autoritãþile române,
parohiile ortodoxe din judeþele Tulcea ºi Constanþa au fost incluse în componenþa Eparhiei
Dunãrii de Jos. Au fost luate mãsuri în vederea aºezãrii pe temelii solide a bisericii ortodoxe: au
fost reparate ºi construite biserici, a sporit numãrul de clerici, parohiile au fost împãrþite pe
categorii, au fost introduse foi matricole ºi de inspecþie etc. Primul rãzboi mondial a afectat în cel
mai grav mod evoluþia Dobrogei, însã nu a întrerupt activitãþile religioase ºi nu a desfiinþat
instituþiile tradiþionale.
Reîntregirea naþionalã a avut implicaþii pozitive ºi asupra dezvoltãrii vieþii spirituale. În
anul 1923, Patriarhia Românã a dispus reînfiinþarea Episcopiei Tomisului, cu jurisdicþie canonicã
ºi administrativã asupra judeþelor Constanþa, Ialomiþa, Durostor ºi Caliacra. În aceastã perioadã,
eparhia a cunoscut o adevãratã înflorire în plan cultural ºi spiritual. Însã declanºarea celui de-al
Doilea rãzboi mondial ºi, apoi, instaurarea comunismului în România au avut repercusiuni
extrem de nefaste pentru evoluþia ecleziasticã. Sub aspect administrativ, în 1950, Episcopia
Tomisului a fost înglobatã Episcopiei Galaþilor, revenindu-se la denumirea de Episcopia Dunãrii
de Jos, cu sediul la Galaþi. Doar cãderea regimului comunist a permis reactivarea Arhiepiscopiei
Tomisului, în martie 1990. În prezent, enoriaºii dobrogeni ºi liderii lor spirituali militeazã pentru
ridicarea eparhiei la rangul de mitropolie.
În Anexã sunt incluse extrase din protocolul verbal al ºedinþei Grupului de Iniþiativã
pentru Reactivarea Mitropoliei Tomisului, din 10 septembrie 2003. Acest grup „îºi propune sã
demonstreze ºtiinþific ºi sã militeze pe cãile puse la dispoziþie de mass-media pentru a convinge
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de legitimitatea dorinþei dobrogenilor ortodocºi”.
Reþinem din numeroasele luãri de poziþie cuvintele cunoscutului cercetãtor constãnþean Mihai
Ieremia: „Crearea unei Mitropolii a Tomisului nu trebuie consideratã, cel puþin din punctul meu
de vedere, ca o contrapondere, ci ca o întregire a unei structuri ce priveºte întreg statul român.
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Nu rupem din cele existente, ne consolidãm aici ºi creºtem ca orice provincie româneascã …
acum e momentul. S-a creat în prima fazã o episcopie la Constanþa, apoi o Arhiepiscopie ºi e
momentul acum sã se creeze o Mitropolie”.
Scrisã cu mult suflet, lucrarea Mitropolia Tomisului, tradiþie ºi actualitate este o
pledoarie pentru depãºirea unui statut nemeritat de cãtre cea mai veche structurã ecleziasticã
creºtinã din România ºi nouã, bucovinenilor, care am sprijinit ºi cu alte ocazii Dobrogea ºi
dobrogenii (1877-1878, perioada interbelicã etc.), nu ne rãmâne decât sã sperãm cã doleanþele
românilor din acel colþ de þarã se vor materializa în cel mai scurt timp.
ªtefan Purici
Rebecca Haynes, Politica României faþã de Germania între 1936 ºi 1940,
Iaºi, Editura Polirom, 2003
Rebecca Haynes este lector, specialist în Studii Româneºti, la Institutul de Studii Slave
ºi Est-Europene din cadrul University College, Londra. Este, fãrã nici o îndoialã, o autoritate în
domeniul relaþiilor româno-germane. A publicat numeroase cãrþi, printre care Occasional Papers
in Romanian Studies (1998), ºi articole: „German Historians and the Romanian National
Legionary State, 1940-1941“ (1993), „Germany and the Establishment of the Romanian National
Legionary State, September 1940“ (1999), apãrute în Slavonic and East European Review.
Fãcând apel la multe surse nepublicate, multe dintre ele din arhivele româneºti, la
colecþii de documente publicate ºi la o impresionantã bibliografie, lucrãri de referinþã în
domeniu, jurnale ºi memorii, Rebecca Haynes reuºeºte sã demonstreze cã are capacitatea de a
domina ºi selecta imensa informaþie specificã perioadei pe care o analizeazã.
Scopul întregii politici externe a României, în perioada interbelicã, a fost acela de a
menþine integritatea teritorialã a þãrii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Ministerul român de
Externe a rãspuns posibilelor ameninþãri din partea statelor revizioniste prin integrarea României
în sistemul securitãþii colective, susþinut de Franþa.
Nicolae Titulescu a încercat, în perioada 1932-1936, sã consolideze poziþia României în
sistemul de securitate colectivã prin încorporarea Bucureºtiului în sistemul de alianþe francosovietic, început în anul 1935. Aceastã atitudine a fost respinsã de majoritatea clasei politice,
anti-bolºevice, a României.
Rebecca Haynes reuºeºete sã demonstreze cã, în timp ce politica pro-sovieticã dusã de
Titulescu îi deranja pe politicienii români, sistemul de securitate colectivã sprijinit de Franþa
începea sã se destrame.
În contrast cu marea majoritate a istoricilor români, cercetãtoarea britanicã constatã o
îndepãrtare de linia pro-francezã a politicii externe româneºti o datã cu demiterea lui Titulescu
din funcþia de ministru de Externe, la sfârºitul lunii august 1936. Devenit incomod pentru Carol
al II-lea, Titulescu nu era agreat nici de majoritatea politicienilor români, în special datoritã
sprijinului manifestat pentru un pact de asistenþã mutualã cu Uniunea Sovieticã.
Dupã 1936, susþine Rebecca Haynes, Carol al II-lea ºi miniºtrii sãi de Externe au
încercat sã ocupe o poziþie de neutralitate neoficialã faþã de Marile Puteri, politicã ce presupunea
– inevitabil – dezvoltarea relaþiilor cu Germania. Autoarea indicã trei factori esenþiali care au
grãbit România sã se apropie de Reich. Primul factor, cel al relaþiilor economice, a fost de o
extremã importanþã pentru cã, începând cu martie 1935, când s-a semnat tratatul economic,
Germania începea sã-ºi restabileascã dominaþia economicã pe care o avusese înaintea primului
rãzboi mondial, în România. Pe de altã parte, Germania era singura þarã capabilã ºi dornicã sã
absoarbã resursele agricole ºi materiile prime din România, în schimbul bunurilor industriale.
Al doilea factor era chestiunea Ungariei revizioniste, politicienii români temându-se cã
Germania va fi dispusã sã sprijine Ungaria în revendicãrile sale teritoriale asupra României.
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Al treilea factor a fost teama de Uniunea Sovieticã, ºtiut fiind faptul cã la nivelul clasei
politice româneºti sentimentele anti-sovietice ºi anti-bolºevice erau dominante.
Perioada din august 1936 pânã în decembrie 1937, cât Victor Antonescu a fost ministru
de Externe, se caracterizeazã prin încercarea de a realiza neutralitatea între Marile Puteri ºi de a
stabili legãturi puternice cu Reich-ul. Cel mai înfocat susþinãtor al acestei politici a fost
Gheorghe Brãtianu, influenþat de declaraþia de neutralitate a Belgiei din toamna anului 1936. În
octombrie 1936, guvernul belgian a declarat cã articolul 16 din Liga Naþiunilor nu se poate
aplica fãrã acordul Belgiei. Datoritã acestui articol, membrii Ligii Naþiunilor erau obligaþi sã
acorde dreptul de trecere pe teritoriul lor forþelor armate ale oricãrei þãri care era membrã a Ligii,
pentru a proteja un alt stat membru dacã era victimã a unei agresiuni. Respectarea articolului 16
avea serioase consecinþe faþã de România, cãci Uniunea Sovieticã s-ar fi putut folosi de acest
drept pentru a trece prin România spre a ajuta Cehoslovacia în eventualitatea unui atac german.
Chiar ideea „blocului neutrilor“, lansatã de Gafencu în toamna anului 1939, îºi are
originea în concepþia lui Gheorghe Brãtianu ºi în conferinþele ºi articolele publicate de eminentul
istoric în anii 1936-1937. Politica de pãstrare a neutralitãþii a fost urmatã de guvernul GogaCuza, din decembrie 1937 ºi pânã în februarie 1938.
În timp ce aproape toþi istoricii români afirmã cã România a fost singura þarã care a
rãmas loialã Cehoslovaciei, în 1938, Rebecca Haynes demonstreazã, pe baza unor documente
care nu lasã loc îndoielii, cã Ministerul de Externe, condus de Nicolae Petrescu-Comnen, a cãutat
sã evite îndeplinirea obligaþiilor faþã de Cehoslovacia, pentru a-ºi putea menþine neutralitatea faþã
de Reich. România ar fi fost nevoitã sã intre într-un posibil conflict doar dacã s-ar fi lansat un
atac împotriva Cehoslovaciei de pe teritoriul ungar. România a îndemnat guvernul cehoslovac sã
ajungã la o „înþelegere“ cu germanii.
Numirea lui Gafencu, în decembrie 1938, la Ministerul de Externe a însemnat
continuarea politicii pentru pãstrarea neutralitãþii ºi a „echilibrului“ între Marile Puteri. Aceastã
politicã de echilibru s-a putut menþine în anul 1939, dovada incontestabilã fiind acordul
economic cu Germania, din martie 1939, dar ºi garanþia anglo-francezã pentru România, din 13
aprilie acelaºi an.
Acordul economic cu Germania a fost bine primit chiar ºi de miniºtrii pro-occidentali,
cazul lui Armand Cãlinescu fiind relevant. Mai mult, dupã ocuparea Cehiei, Germania îºi
recãpãtase întâietatea în economia României, 50% din exporturile Bucureºtiului luând calea
Berlinului. În ceea ce priveºte garanþia anglo-francezã, România a cerut ºi a impus sã-i fie
respectatã politica de „echilibru“ ºi a respins orice garanþie reciprocã ce ar fi putut obliga
România sã intervinã de partea anglo-francezilor împotriva Germaniei. În aceeaºi perioadã
Bucureºtiul a refuzat sã transforme alianþa polonã-românã, constituitã pentru apãrarea mutualã
împotriva unui atac rus, într-un acord erga omnes.
Cercetãtoarea britanicã reuºeºte sã demonstreze cã scopul principal al lui Gafencu, în
anul 1939, a fost acela de a preveni includerea României în diverse planuri britanice de a crea un
bloc anti-german în Estul Europei.
Din toamna anului 1939, politica de echilibru a lui Gafencu devenea din ce în ce mai
greu de menþinut ºi dupã invazia sovieticã în Polonia, la 17 septembrie 1939, principala teamã a
României era cã Germania va permite încorporarea Basarabiei în Uniunea Sovieticã.
Dupã ce, la 28 mai 1940, Belgia a capitulat, guvernul român ºi-a declarat dorinþa de a
avea colaborãri mai strânse cu Reich-ul „în toate domeniile“. Gafencu, care nu agrea aceastã
nouã orientare, ºi-a prezentat demisia pe 1 iunie.
Bazele alianþei dintre Antonescu ºi Germania, susþine Rebecca Haynes, au fost puse de
regele Carol al II-lea în vara anului 1940. Prinsã între Germania ºi Uniunea Sovieticã, legãturile
României cu Occidentul deveneau din ce în ce mai dificil de pãstrat, în timp ce influenþa
Germaniei ºi a Uniunii Sovietice creºtea în problemele Est-Europene. Ameninþarea sovieticã era
consideratã mult mai periculoasã decât cea germanã, existând teama, justificatã altminteri, cã
ocuparea României de cãtre ruºi ar duce la distrugerea monarhiei româneºti ºi a clasei politice.
Dincolo de afinitãþile naþionaliste, orientarea României cãtre alianþa cu Germania a fost

307

Recenzii

pragmaticã ºi s-a datorat fricii de Uniunea Sovieticã. Pragmatismul apropierii de Germania dãdea
sens ºi scopului României în rãzboiul ce începuse ºi anume reîntregirea României Mari.
Într-un mod original ºi extrem de interesant, cercetãtoarea britanicã gãseºte similitudini
cu perioada anilor 1936-1940 în secolele XVII-XVIII. Aºa cum Brâncoveanu a reuºit sã
„navigheze“ între Imperiul Otoman, cel Habsburgic ºi cel Rus, aºa cum, în sec. al XIX-lea,
conducãtorii românilor au exploatat inteligent tensiunile dintre Imperiul Otoman ºi cel Þarist ºi
au captat bunãvoinþa puterilor occidentale, în septembrie 1940 România a intrat în tabãra Axei
când era evident cã acest lucru era singura sa protecþie împotriva unei agresiuni sovietice.
Lucrarea Rebeccãi Haynes se va impune, suntem convinºi, în literatura de specialitate
din România ºi va deveni, într-un viitor nu prea îndepãrtat, un punct de referinþã în studierea
acestei perioade. Chiar dacã intrã în contradicþie cu majoritatea opiniilor exprimate în
istoriografia din România, cercetãrile ºi concluziile cercetãtoarei din Marea Britanie nuanþeazã o
perioadã consideratã „clarã“ în politica externã a României. Luciditatea analizei ºi fineþea
interpretãrii, documentaþia impresionantã ºi depãºirea oricãror tipuri de cliºee istoriografice, ne
determinã sã afirmãm cã suntem în faþa unei reuºite incontestabile care poate schimba punctele
de vedere devenite „clasice“ în legãturã cu perioada dintre anii 1936 ºi 1940.
Ionel Sîrbu

Jan T. Gross, Vecini. Suprimarea comunitãþii Evreieºti din Jedwabne, Polonia,
Iaºi, Editura Polirom, 2002
Jan Gross este profesor de ºtiinþe politice la New York University ºi este specialist în
istoria contemporanã. Cartea a apãrut în 2001 la Princeton University Press ºi a fost tradusã,
pentru Editura Polirom, de Delia Cursan. Beneficiazã de o prefaþã semnatã de Vladimir
Tismãneanu, politolog de o profunzime unanim recunoscutã, profesor la Universitatea Maryland.
Imediat dupã apariþia sa, cartea a provocat controverse aprinse în Polonia – þara de
origine a autorului – ºi în întreaga Europã. Când am fost rugat de profesorul Vasile Lica sã fac o
recenzie acestei cãrþi m-am gândit cã, þinând cont de titlul lucrãrii, este vorba de o istorie localã
abordatã, poate, dintr-o perspectivã modernã ce face apel la o manierã de tip interdisciplinar.
Dupã lecturã am avut plãcuta surprizã sã constat cã autorul reuºeºte, prin maniera de a prezenta
ºi analiza faptele istorice, sã creeze mult mai mult decât o carte: pune cititorul în faþa unui
examen de conºtiinþã pornind de la un caz analizat ºi disecat în profunzime. Ceea ce s-a
întâmplat la Jedwabne nu este un fapt izolat decât prin „metodele“abominabile prin care o
întreagã comunitate – aproximativ 1.600 de oameni – a fost exterminatã în numai 8 ore ale zilei
de 10 iulie 1941.
Profesorul Gross reuºeºte, admirabil spunem noi, sã demonstreze cã nu doar scopurile ci
ºi metodele politicii totalitare de dreapta sau de stânga, au schilodit societãþile în care s-au
manifestat, cea mai gravã consecinþã fiind instituþionalizarea resentimentului.
Shoah-ul în general, cel polonez în particular, trebuie sã devinã o problemã centralã a
istoriei moderne a Poloniei pentru faptul cã ºtergerea „de pe suprafaþa pãmântului (e vorba de
Polonia-n.n. I.S.) a unei treimi a populaþiei sale urbane“ genereazã o responsabilitate uriaºã care
nu mai poate fi pusã doar pe seama unor indivizi marginali – Szmalcownicy – din societatea
polonezã, doar în responsabilitatea „drojdiei societãþii“.
Autorul atrage atenþia cã relaþiile dintre polonezi ºi evrei în timpul rãzboiului nu mai pot
fi abordate doar „din perspectiva unei analize conservatoare ca fiind mediate de forþe exterioare
– de naziºti ºi de sovietici“. Acest fapt este valabil pânã la un anumit punct, responsabilitatea
polonezilor nemaiputând fi pusã în paranteze. Analiza ce ne este supusã atenþiei ar trebui privitã
cu maximã responsabilitate de istoriografia din România, în opinia noastrã existând multe
asemãnãri între cazul Poloniei ºi cel al României.
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Ani de zile, prea mulþi ani, istoriografia românã a pus între paranteze raporturile dintre
români ºi evrei în timpul rãzboiului sau a încercat sã le analizeze plasând responsabilitatea fie pe
seama naziºtilor, fie a sovieticilor. Nu mai putem evita – nici nu este moral sã o facem – o
analizã serioasã a acestor raporturi, pe baza faptelor ce pot fi demonstrate fãrã nici un fel de
probabilitate sau incertitudine.
Analiza acestor raporturi ºi stabilirea gradului de responsabilitate nu trebuie sã ne
conducã la culpabilizarea unei întregi naþiuni, pentru cã, potrivit lui Adam Michnik, „nici o
naþiune nu poate fi consideratã colectiv responsabilã pentru asemenea atrocitãþi“.
ªi în Polonia ºi în România au existat anumite stereotipuri în rândurile celor douã
comunitãþi, mulþi istorici afirmând cã intensitatea brutalitãþii împotriva evreilor nu poate fi
separatã de „presupusa colaborare colectivã a evreilor cu ocupaþia sovieticã“. Mitul iudeocomunismului, susþine Vladimir Tismãneanu, atât de rãspândit în epocã, revine ºi astãzi în
discuþiile legate de deceniile patru ºi cinci din secolul trecut.
La Jedwabne, Comisia care a cercetat documentele de arhivã a recunoscut rolul trupelor
germane ca factor catalizator al masacrului, crimele propriu-zise fiind comise, fãrã nici o umbrã
de îndoialã, de aproximativ 40 de polonezi. Din aceastã perspectivã, cartea politologului
american de origine polonezã, este o adevãratã lecþie ce poate fi urmatã, ca metodã ºi modalitate
de a analiza ºi interpreta sursele istorice, de cercetãtorii din România.
Cartea prezentatã de noi este, potrivit autorului, un tip de analizã pe relaþia „invadatorivictime-martori“ºi este, în acelaºi timp, o carte tipicã despre Shoah pentru cã nu întrevede
posibilitatea epuizãrii discuþiei.
Szmul Wasersztojn, care a fost martor la pogrom, afirma cã:„Înainte de izbucnirea
rãzboiului, în Jedwabne trãiau 1 600 de evrei. Dintre aceºtia numai ºapte au supravieþuit, salvaþi
de o polonezã pe nume Wyrzykowska, care locuia în apropiere.(…) În cele din urmã, au început
cea mai importantã acþiune – arderea.(…) Însângeraþi ºi rãniþi, evreii au fost împinºi în hambar.
Apoi hambarul a fost stropit cu petrol lampant, dupã care i s-a dat foc“.
Profesorul Gross lanseazã ºi o altã ipotezã extrem de interesantã atunci când afirmã cã
expropierea proprietãþilor evreieºti, peste tot în Europa, a fost un factor motivant în comiterea
unor astfel de atrocitãþi. Paralela cu legislaþia antievreiascã din România, începând cu guvernarea
Goga-Cuza ºi pânã la legile din toamna anului 1940 ºi iarna dintre 1940-1941, este izbitoare
confirmând, dacã mai era cazul, cã dincolo de o anumitã particularitate legatã de specificul
fiecãrei þãri, existã ºi puncte comune ale cauzelor Shoah-ului din Europa.
În Polonia s-au declanºat ºi progromuri postbelice, în Cracovia în 1945 ºi în Kielce în
1946. În cazul Poloniei, la baza violenþei antisemite „a existat întotdeauna suspiciunea asupra
practicãrii crimei rituale, convingerea cã evreii folosesc pentru a prepara maþa sânge proaspãt de
copii creºtini“. Aceastã credinþã exista în mintea foarte multor catolici polonezi ºi nu neapãrat
numai din mediul rural. Zvonurile cã evreii aveau asemenea practici au determinat mulþimile sã
iasã pe strãzile oraºelor poloneze, chiar ºi dupã al doilea rãzboi mondial.
Ceea ce defineºte moderna abordare a politologului american este ºi faptul cã propune o
nouã metodã de analizã a surselor. „Pentru început, spune autorul, propun modificarea modului
în care abordãm sursele din perioada respectivã. Este recomandabil ca, atunci când luãm în
considerare mãrturiile supravieþuitorilor ca probe privind anumite evenimente, sã o facem nu
dintr-o perspectivã criticã aprioricã, ci pornind de la premisa conform cãreia ele sunt în principiu
adevãrate. Acceptând ceea ce am citit într-o relatare ca pe un fapt real, pânã în momentul în care
gãsim argumente convingãtoare care sã dovedeascã contrariul, am evita mult mai multe greºeli
decât dacã am adopta un punct de vedere opus, care necesitã din partea noastrã precauþie ºi
scepticism faþã de orice mãrturie pânã în momentul în care gãsim o confirmare independentã de
conþinutul acesteia. Cu cât mai mare este catastrofa, cu atât mai mic este numãrul
supravieþuitorilor“.
Impecabil documentatã, admirabil scrisã, lucrarea profesorului Gross este actualã, ca
mesaj ºi interpretare, punându-ne în faþa unui examen dureros de aducere aminte. Avem
certitudinea cã ea este la fel de utilã ºi românilor pentru cã ceea ce s-a întâmplat în Polonia a avut
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loc ºi în România, cu alte mijloace, la altã dimensiune ºi cu altã intensitate. Trebuie sã privim,
potrivit expresiei lui Grigore Gafencu, cu luare aminte în „gropile conºtiinþei noastre“, pentru a
înþelege ºi explica trecutul în beneficiul prezentului ºi viitorului acestei naþiuni.
Politologul american, în cazul Poloniei, fãcea o interesantã afirmaþie în relaþia trecutprezent-viitor:„Alãturi de celelalte þãri europene, Polonia nu este o excepþie în acest sens. ªi
asemenea câtorva alte naþiuni, pentru a-ºi recupera propriul trecut, Polonia va trebui sã ºi-l spunã
ei înseºi încã o datã.(…) În concluzie, cred cã am atins un stadiu în care noua generaþie, crescutã
într-o Polonie a libertãþii de exprimare ºi a libertãþii politice, este gata sã se confrunte cu istoria
realã a relaþiilor dintre polonezi ºi evrei din timpul rãzboiului“.
În faþa unor astfel de argumente nu mai este nimic de adãugat. Câteva ore sau zile de
reflecþie ne vor face sã admitem faptul cã aceste concluzii sunt la fel de valabile ºi în cazul
României. Sã sperãm cã vom avea calmul ºi luciditatea sã ne asumãm trecutul pentru a ne putea
construi viitorul pe adevãr, dreptate ºi valori democratice.
Este o realã provocare la adresa istoriografiei din România ºi o datorie moralã a
poporului nostru de a-ºi asuma erorile ºi crimele trecutului.
Ionel Sîrbu

