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About thr Journal

About the Journal
ARA Journal has started as the main publication of ARA in 1977, to publish papers 

presented at the ARA Congress. The last issue of ARA Journal was published in 2009. 
Starting 2005, the Proceedings of the ARA Congress were published instead of the ARA 
Journal. This is because while the ARA Journal would publish the papers after their were 
presented at a Congress, ARA Congress Proceedings were published before the Congress.  
At the request of ARA members, the ARA Journal was re-started in 2017 in a new journal 
format and published as two Journals: ARA Journal of Arts and Culture, and ARA 
Journal of Sciences.

ARA Journal of Arts and Culture is a peer-review journals published by ARA 
Publisher, a publishing House of the American Romanian Academy of Arts and Sci-
ences.  The majority of the articles in ARA Journal are contributions of the members 
and nonmembers of the Academy made at the ARA Congresses.  Also, the papers 
presented at the ARA Congresses and published in the ARA Journal of Arts and Sci-
ences receive an unique DOI number and published online in an open source. The 
open source system allows for papers to have maximum exposer and to be cited. 

ARA Journal of Arts and Culture is also published in print using a new digital print-
on-demand (POD) system that offers a multitude of ways to increase the visibility of the 
ARA academy through smarter inventory management and more capable services, which 
increases ARA’s  international exposure and visibility through more than 40,000 libraries.

Published articles:
Are fully peer-reviewed.
Are immediately free to access and download from ARA website.
Open access publication fee: a fee is payable by the author, or their institution or 
founder to cover the publication costs. Fees range between 200 and 500 US Dollars, 
depending on the number of pages. Visit the journal’s homepage for specific pricing 
information.
Free of charge for the papers presented at the ARA Congress.
Permitted re-use defined by the author’s choice of Creative Commons user licenses.

The American-Romanian Academy of Arts and Sciences mission is to create an open 
academic forum discussion of scientific and cultural issues on Romanian-related topics. 
The positions taken by the authors of the articles are their own and not necessarily those 
of the academy 
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History

HIStoRY�

REGELE FERDINAND I AL RoMANIEI.
LA 90 ANI DE LA MoARtE

Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu
Univ. Sherbrooke – Canada

e-mail: cezarvasiliu@yahoo.com

La 20 iulie 2017 se împlinesc 90 ani de la moartea 
Regelui Ferdinand I al României. Ferdinand-Victor-
Albert de Hohenzollern, viitorul rege Ferdinand I al 
României, s-a născut la Sigmaringen, Germania, la 
24 August 1865, ca fiu al Principelui Leopold și al 
Principesei Antonia.

Timid, calm și reținut, cu educație princiară, pa-
sionat de botanică, a fost desemnat de Regele Carol 
I ca moștenitor al Coroanei României la 18 Martie 
1889. La 29 Decembrie 1892 s-a căsătorit cu Princi-
pesa Maria a Marii Britanii și Irlandei. Dumnezeu 
le-a dăruit șase copii, botezați în credința ortodoxă, 
ceea ce a atras furia Vaticanului, care l-a excomu-
nicat, interzicându-i sfintele taine. în armată, Ferdi-
nand a urcat toate treptele ierarhice, iar în al doilea 
război balcanic a fost comandant suprem al trupelor 
române care au trecut peste Dunăre.

După moartea unchiului său, Regele Carol I, la 
28 Septembrie 1914, Ferdinand devine Rege al 
României, fiind încoronat la 11 Octombrie 1914. 
Avea 48 de ani și era pregătit pentru noua sa misi-
une. A fost supranumit 'cel leal" de către politicieni 
și "cel bun" de către țărani până în 1918 când, odată 
cu realizarea României Mari, va fi pentru toți "în-
tregitorul". După doi ani de tergiversări, la 27 Au-
gust 1916, Regele Ferdinand I a ales calea angajării 
României alături de aliați, împotriva propriei sale 
țări de origine.

Simțul datoriei și al onoarei a învins vocea sânge-
lui. Comentând această decizie, M S. Regele Mihai 
I al României scrie. Trebuie să ne închipuim drama 
interioară pe care o atare situație o poate reprezenta 
pentru conștiința unui Principe. Să mori pentru o 
țară care nu este cea în care te-ai născut, ci pentru 
cea căreia, în mod liber, i te-ai dăruit. Totuși este 

ceva frumos, prioritatea datoriei față de patrie... (O 
Domnie întreruptă, Convorbiri cu Ph. V. Desplaces, 
București, 1995). Evenimentele se precipită. După 
eliberarea a jumătate din Ardeal, trupele austro-
ungare, ajutate de cele germane resping trupele 
române și la 6 Decembrie 1916 ocupă Bucureștiul, 
făcând joncțiune cu bulgarii. Regele, Guvernul și 
armata se retrag în Moldova și opun o rezistență 
îndârjită la Mărășești și Oituz. "Aliații" ruși încep 
să prade: situația era disperată: foamete, păduchi, 
tifos. în aceste circumstanțe se semnează Tratatul 
de la București (7 Mai 1918), prin care bulgarii iau 
Dobrogea, iar ungurii, Ardealul.

UNIREA BASARABIEI CU RoMÂNIA
27 MARtIE 1918
După prăbușirea țarismului, în 1917, puterea 

rusească a început să se clatine în Basarabia. Sfatul 
Țării de la Chișinău a cerut Guvernului român de 
la lași să trimită trupe în Basarabia, pentru a resta-
bili ordinea. La 10 ianuarie 1918, trupele generalului 
Broșteanu trec Prutul, iar la 26 Ianuarie eliberează 
Chișinăul și, în câteva zile întreaga provincie.

După tratative de unire între Guvernul român, 
condus de A. Marghiloman și reprezentanții Sfatu-
lui Țării din Basarabia, la 27 Martie 1918, aceasta 
din urmă votează unirea cu România.

Cu acest prilej, Regele Ferdinand I telegrafia 
de la lași: Un vis frumos s-a înfăptuit. Din suflet 
mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat, în zile 
de restriște, ca o mângâiere să văd - după o sută de 
ani pe frații noștri basarabeni revenind la Patria-
Mamă. Actul Unirii Basarabiei cu Țara a fost pro-
mulgat de Regele Ferdinand și publicat în Monitorul 
Oficial din 10
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Aprilie 1918. Cele două comisii, agrară și 
constituțională, au lucrat efectiv și în toamna 
aceluiași an s-a votat reforma agrară. Unirea Basara-
biei a fost recunoscută prin Tratatul de la Paris, din 
28 Octombrie 1918, semnat de Anglia, Franța, Italia, 
Japonia și România. Acest important moment istor-
ic a dus la restabilirea limbii și culturii române în 
administrație, justiție, viață socială, religie și școală 
în provincia recuperată. Pe plan bisericesc, în 1923 
s-au înființat episcopiile Cetatea Albă, condusă de 
episcopul Nectarie, și cea a Hotinului, condusă de 
episcopul Visarion Puiu, viitorul Mitropolit al Bu-
covinei. După ridicarea Bisericii Române la rang de 
Patriarhie (4 Februarie 1925), în 1927 s-a înființat 
Mitropolia Basarabiei, cu Mitropolitul Gurie Grosu, 
care păstorea la Chișinău din 1920.

UNIREA BUCoVINEI CU RoMÂNIA
La 28 Noiembrie 1918, tot în vremea domniei Re-

gelui Ferdinand I, Bucovina s-a unit cu România. 
Adunarea constituantă a Bucovinei a cerut ajutorul 
Armatei Române care, la 9 Noiembrie 1918, condusă 
de generalul Jacob Zadic, intră în Bucovina, și, la 11 
Noiembrie, eliberează Cernăuții. Armata română 
ajunge până la vechea graniță de pe Ceremuș, Co-
lacin și Nistru, populația locală rezervându-i, peste 
tot, o primire entuziastă.

La 12 Noiembrie 1918, în Sala de marmură a 
Mitropoliei Ortodoxe din Cernăuți, Iancu de Flon-
dor a dat citire Declarației de Unire cu România, iar 
istoricul Ioan Nistor a făcut o amplă expunere a mo-
tivelor istorice ale acestei uniri.

Regele Ferdinand I a răspuns votului Congre-su-
lui cu o telegramă din care cităm: Din adâncul sufle-
tului mulțumesc Proniei divine care mi-a îngăduit 
ca sub domnia mea, fiica răpită acum 144 de ani să 
se reîntoarcă la sânul Țării-Mamă, aducând noi forje 
pentru propășirea neamului.

In aceste clipe înălțătoare, gândul meu se 
îndreaptă către oamenii patrioți care au știut să 
țină vie în inimile poporului memoria lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt și sentimentul național, pregătind ast-
fel ziua binecuvântată de astăzi...

La 29 Noiembrie 1918, o delegație bucovineană 
a prezentat Regelui Ferdinand, la lași, actul Unirii 

Bucovinei cu Țara. La 31 Decembrie a aceluiași an a 
apărut decretul -lege privind această unire, iar Tra-
tatul de pace cu Austria s-a semnat la Saint Ger-
main, la 10 Septembrie 1919. Austria renunța astfel 
la fostul Ducat al Bucovinei în favoarea României.

In prezența Familiei Regale, la 24 Octombrie 1920 
s-a inaugurat la Cernăuți Universitatea Românească. 
Pe plan bisericesc, Biserica Bucovinei și-a păstrat 
Mitropolia Cernăuților, cu Episcopia Hotinului, cu 
sediul la Bălți. Noul mitropolit ales a fost Nectarie 
(1924-1935), urmat de Visarion Puiu (1935-1940) și 
Tit Simedrea (1940-1945).

UNIREA TRANSILVANIEI, CRIȘANEI, BA-
NATULUI Șl MARAMUREȘULUI CU ROMÂNIA

La 1 Decembrie 1918, tot în timpul domniei Re-
gelui Ferdinand I, Transilvania, Crișana, Banatul și 
Maramureșul s-au unit cu România, unire consfințită 
prin Proclamația de la Alba-Iulia. Biserica ortodoxă 
și cea greco-catolică au avut o participare deosebită, 
cei cinci ierarhi ardeleni semnând declarația de ad-
eziune la Consiliul Național Român.

Duminică 1 Decembrie 1918, după Sfânta 
Liturghie săvârșită în bisericile ortodoxă și unită 
din Alba-Iulia, cei 1228 delegați s-au reunit într-o 
Adunare Național-Constituantă. Raportul princi-
pal a fost rostit de Vasile Goldiș. Adunarea a ales 
Marele Sfat Național Apoi, pe câmpia lui Horea, 
cei peste 100.000 de români prezenți au proclamat 
Unirea cu Țara, discursurile fiind rostite de epis-
copii Iuliu Hossu al Gherlei și Miron Cristea, al 
Caransebeșului.

O telegramă trimisă la București în aceeași zi, 
unde tocmai sosise Familia Regală și Guvernul (aflat 
în refugiu la lași), anunță Marea Unire. La 14 De-
cembrie 1918, o delegație a Marelui Sfat Național 
prezenta, la București, Regelui Ferdinand, Actul 
Unirii Transilvaniei cu Patria-Mamă.

Pe lângă schimbările politice, economice și so-
ciale, Marea Unire a avut repercusiuni și în viața 
bisericii. La 31 Decembrie 1919, episcopul Miron 
Cristea al Caransebeșului a devenit Mitropolit-
Primat al României. Au fost reînființate Episcopiile 
Oradei (1920), Clujului și Armatei (1921), Tomisu-
lui, Cetății Albe și Hotinului (1923).
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Mai mult, Constituția din 1923 afirma, în art.22, 
că Biserica ortodoxă Română este și rămâne 
neatârnată (independentă, nn) de orice chiriar-
chie străină, păstrându-și însă unitatea cu Biserica 
Ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor."

Una din marile împliniri ale Unirii din 1918 a fost 
construirea catedralei ortodoxe din Alba-Iulia, arhi-
tect V. G. Ștefănescu și pictor Costin Petrescu. Ea 
a fost sfințită la 15 Octombrie 1922, de Mitropoli-
tul-Primat Dr. Miron Cristea cu ocazia încoronării 
Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca primi 
suverani ai României Mari. (Coroana Regelui era 
din metalul unuia din tunurile capturate la Plevna). 
Singurul nor care a planat asupra acestui măreț act 
istoric, a fost refuzul Bisericii Greco-Catolice de 
a participa la ceremonie, ceea ce l-a determinat pe 
Nicolae Iorga să scrie: Atârnarea prea strânsă de 
ordinele, de altfel firești, ale Romei, a dus Biserica 
Unită la marea greșeală de a nu fi voit să asiste, în 
noua Biserică din Alba-Iulia, la încoronarea primu-
lui Rege peste toți Românii.

Cu ocazia încoronării din 15 Octombrie 1922, în 
catedrala numită de atunci a Reîntregirii, Regele 
Ferdinand a spus, între altele: Mă închin cu evlavie 
memoriei celor care, în toate vremurile și pretutin-
deni prin credința lor, au asigurat unitatea națională, 
și salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o, într-
un glas și o simțire, de la Tisa până la Nistru și până 
la Mare. 

După împlinirea unității naționale, mai erau prob-

leme grele de rezolvat în România reîntregită; re-
forma agrară și votul universal, cele mai de seamă 
dintre ele, au fost cuprinse în noua Constituție, cea 
din 1923; Inițiatorul acestor reforme a fost Ion I. C. 
Brătianu, fost prim ministru în timpul războiului și, 
în mai multe rânduri, și după război. Un punct im-
portant al noii Constituții a fost acela al garantării în 
scris a drepturilor minorităților (maghiari, ucraini-
eni, etc).

In culmea gloriei, Regele Ferdinand și regina Ma-
ria au făcut un tur al Europei; în Mai 1923 au vizitat 
Varșovia, iar în Aprilie și Mai 1924, Paris, Brux-
elles, Londra și Berna, fiind primiți cu simpatie și 
considerație. Prestigiul Regelui și inteligența Regi-
nei deveniseră proverbiale. Un diplomat din Austria 
scria că Regina Maria valora pentru România cât 25 
de ambasadori. Tot ea fusese cea care, în uniformă 
de soră de caritate, făcuse întreg războiul, fiind 
numită Mama răniților.

Regele Ferdinand I, "cel mai de seamă Rege al 
României" (Guy des Cars, Les Rois de coeur, Paris, 
1965), s-a stins din viață la 20 Iulie 1927 - plâns de 
întreaga Țară, ca cel care "a întregit Țara și țarina" - 
la vârsta de 62 de ani. își doarme somnul de veci în 
mormântul din mănăstirea Curtea de Argeș, alături 
de Regele Carol I și de ceilalți membri ai Familiei 
Regale.

Veșnică să le fie pomenirea !
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2017-2018: EURoPEAN REALItIES 
AND PERSPECtIVES

Florian olteanu

Abstract: It seems that a new page of contemporary history has returned. The United States, the Russian 
Federation and the European Union have been caught up in a major political challenge - the fight against 
terrorism supported by Islamic fundamentalists. Thus the agreed "new order" promoters are forced to ac-
cept their potential defeat.
Key words: Malta, EU, Russian Federation, USA, Schengen

AFtER 28 Y�EARS FRoM HIStoRICAL 
MEEtING IN MALtA...

It has been seven decades since the world politics 
lords shared their spheres of influence in Yalta in 
February 1945. The Soviet Union maintained its al-
lies, the United States and the UK in a chess game, 
winning the "lion's share" before the end Predictable 
of the German Reich. We know what followed later: 
a long "Rite War" in which the world split between 
East and West.

There have been crises, powerful conflicts (pe-
ripheral confrontations), but also conjectures be-
tween the United States of America and the Soviet 
Union. The United States has helped restore the 
Western European economy to consolidate demo-
cratic regimes, threatened by the rise of extreme-left 
and right-wing currents, while the Soviet Union has 
tried to consolidate its Eastern Bloc by annihilation 
of "monolithic cracks." The European Communities 
and the CAER, NATO and the Warsaw Pact were 
the "aces" of world politics.

In December 1989, in Malta, Mihail S. Gorbachev 
and George Bush decided it was time for a change. 
As in the case of inter-alliance conferences, when 
decisive meetings took place on Soviet "land" and 
now history has decided the same. Although Malta 
was in the Mediterranean, it proclaimed its neutral-
ity in 1980. The two "big" ones were to meet each 
other on board a military ship of each side. Howev-
er, bad weather conditions have made the "land" still 
Soviet, that is, a Soviet cruiser, "Maksim Gorki".

28 years ago, the two superpowers had ceased to 
assume their role as a "firefighter, " (in a declarative 

way ) although it would have been useful in their 
view to continue to watch fire control and extinc-
tion, as the fires of change had already begun: „We 
should be highly responsible to face up to the chal-
lenges of today's world. And the leaders of our two 
countries cannot act as a fire brigade, although fire 
brigades are very useful. We have to keep it in mind 
also. This element was also present”. 

The year 1989, in its last month, had already seen 
the collapse of the Berlin Wall, the fall of commu-
nist regimes in many states in the "Socialist Block". 
Romania, under the euphoria of the 14th Congress, 
seemed to resist, while its leader, Nicolae Ceauses-
cu, appealed to the solidarity of the socialist world, a 
world that disintegrated with the will of Washington 
and Moscow.

 We all know what followed. Communism in Cen-
tral and Eastern Europe has vanished, the Soviet 
Union collapsed, and the Russian Federation has 
accepted the vital infusion of Western capital, fol-
lowing the scenario of Tsar Peter the Great: "we take 
from Europe what we need and we turn our backs." 
This is how the oligarchs, the promoters of unprec-
edented corruption, emerged, while Vladimir Putin, 
a man formed at the Soviet secret service school, 
was making his way. The "Kremlin 1" man arrived, 
no longer willing to swallow the NATO enlargement 
of the European Union, allowed by his predecessor, 
Boris Yeltsin, without concessions.

However, although many had closed the "Cold 
War" on the pages of the Treaties of International 
History and Relations, the old crises of that period 
reappeared. When the "West" followers intervened 
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somewhere, those of the "East" counterattacked. 
The new facet of the Cold War, the global struggle 
against terrorism, showed how hurriedly Malta's 
"ideological children" were to become creators of a 
"new order."

In the North African and Middle East Arab re-
gions, the "Arab Spring" was triggered. The "chil-
dren" of Malta believed that the "South East Europe 
recipe" would work. That is, the opposition, escaped 
by "dictatorship", will take power. They commit-
ted a serious error. They ignored Islamic, latent and 
explosive fundamentalism. Nor is it surprising be-
cause the Americans funded the Afghanistan rebels 
fighting the Soviet occupants. The Islamic Revolu-
tion brought Iran out of the US circuit, with the US 
resisting Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 
Jordan, and other states that have accepted Western 
prosperity, practicing a moderate Islam in exchange 
for their oil, extracted, processed and traded by US.

If the Russian Federation maintained its control in 
Syria, the United States strengthened itself in Tur-
key, Israel. However, the European Union has seen 
how Greece has massively fought that the prosper-
ity of its own people can be maintained with money 
from Moscow, rather than suffer in exchange for 
money in Brussels.

Neither Turkey's president, Regep Erdogan is 
much more excited to play as the US plays, so the 
Cold War has reborn like the Phoenix bird. The US 
supported the Syrian rebels against the Assad gov-
ernment, backed by the Russian Federation. Among 
the rebels, however, came from the Islamic State, so 
the US found themselves helping the rebels, making 
the game of the fundamentalists. The Islamic state 
is no longer like Al Quaeda. The European Union 
saw itself invaded by a wave of refugees, as if the 
years of the beginning of the Middle Ages, as the 
most evolved European civilization, returned, when 
the Roman Empire collapsed by implosion after the 
migrants had infiltrated its power structures when 
The hordes of the East came.

Of course, many of the refugees are innocent, they 
are poor running war. However, where do they have 
thousands of euros to go with the suitcases on the 
back to Europe? Curiously, in the Middle Ages, mi-

grants have gone to us. Now, he refuses us elegantly, 
saying that we are too poor for them. However, this 
migration is the way in which fundamentalism ex-
pands in Europe.

The European Union already has millions of Mus-
lims, a fertile ground for terrorists to gain followers 
and act. The European Union has moved too easily 
from post-colonialism to freedom of movement. Not 
for us, the East, but for the Islamists from the an-
cient colonies of Maghreb, Pakistan, Syria, etc. The 
Russian Federation has decided to boycott the Euro-
pean path of the former Soviet Republic of Moldova, 
Ukraine, Georgia, by releasing the "matriisk" and 
supporting the enclave independence. The Russian 
Federation has shouted over the fence to the Eu-
ropean Union that if it threatens to sanction it will 
not have enough to heat the "five o'clock tea" and, 
moreover, it can not control the Caucasus Emir-
ate, an Islamic structure From the mountain region 
where Prometheus had once been chained. The Rus-
sian Federation has also beaten the European Union, 
showing that in the former Soviet Union, the Turk-
ish-speaking Republican Central Asian Nations 
controlled radical Islam.

I mean, the Russian Federation has experience in 
fighting radical Islam since the time of Stalin's de-
portations. Thus, the European Union and the US 
have come to see how the Assad government is sup-
ported by the Russian Federation, a similar action 
with the support of pro-Russian rebels in Ukraine, 
for which the Kremlin has received sanctions.

WHo ARE tHE "PAtIENtS" oF EURoPE?
"Fugit irreparable tempus" is a Latin expression 

that reminds us of how passable we are. We are so 
preoccupied with our passing through life, we feel 
so aggressed by the new that we forget that the past 
is coming back, or if it does not return, at least parts 
of it can always be up to date.

"Whoever forgets the past risks to repeat it!", It 
was said with reference to the communist regime 
in Romania. I dare say that this expression finds its 
usefulness in all situations. Napoleon became fa-
mous because he recalled from history that Hanni-
bal passed with the elephants through the strait of 
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Saint-Bernard, being a colossal surprise for the Ro-
mans. He also managed to be as surprising for the 
Austrians, who, either of us, had impressive librar-
ies, academies, high military schools in Vienna. He 
succeeded, first of all, because he was passionate 
about history.

Today, in our immediate vicinity, the fire is boil-
ing under the pontic-Mediterranean geo-geopolitics 
boom. SUA, the Russian Federation and the Euro-
pean Union are the main actors. Many do not com-
plain about what's going on and they start to regret 
the "Cold War, " which, in addition to some kind of 
"stinging", meant a line of demarcation between the 
East and the West. Today, we do not know what the 
"East" is and the "West." Personally, by cleaning the 
library, I got some notes from the time of my stud-
ies, while Romania's settlement at the community 
table was a beautiful dream, and the US umbrella 
seemed a fantasy.

I remembered that, until 1683, the Ottoman Em-
pire threatened European geopolitics, being the sec-
ond time rejected under the walls of Vienna. Then 
I remembered that Russia had the task of defending 
Christians oppressed by the Turks and that it was in-
tended to restore the Byzantine Empire. The project 
belonged to Catherine the Great, German, of origin. 
Basically, Russia wanted to control the Bosphorus 
and the Dardanelles, so to have access to the Medi-
terranean, which was "our great nostrum" or "great 
internum" for NATO.

The Empress interested the Habsburg Emperor 
Joseph II, but he was warned by his strategists that 
it was a trap, so the related Russian-Turkish war did 
not lead to the materialization of the project. Vladi-
mir Putin also did his geopolitical school in Demo-
cratic Germany, and he does not have the same plans 

If in ancient times Russia's Tsarist considered the 
Ottoman state as the "sick man" of Europe and tried 
in 1856 and 1878 to make the law on the continent, 
dividing its inheritance, it was temperate, first by 
England and France and then by Germany.

After the First World War synopsis, for over 70 
years, the USSR, then Russia defended its position. 
Vladimir Putin wants to show Europe that the "sick 
man" is an appropriate expression for Greece, Cy-

prus, Turkey. Greece is now controlled by socialists, 
who do not exclude, apart from European and Euro-
Atlantic obligations, an independent regional policy.

Greece and Turkey are fighting Cyprus, from 
which Turkey has the northern, while the southern-
most independent is like Greece as a member of the 
European Union. Turkey is "sick" by the pride that 
although she is a NATO member, and European af-
fairs go well, she has not yet received her seat at the 
table. Both Greece and Turkey, as well as Cyprus, 
strongly touched by the banking crisis, have the pri-
macy in the immediate vicinity of the hot Middle 
East, where the Russian Federation also has great 
interests.

The possibility of Cyprus agreeing to host Rus-
sian bastions makes it terrible for EU officials, more 
than the annexation of Crimea or the splitting of 
Ukraine. Greece is in difficult negotiations to re-
negotiate foreign debt, the question of leaving the 
Eurozone, which makes this spring a flaming one. 
Russia's entry into the Mediterranean, where there 
is a Syrian bridgehead, means the reopening of the 
old story of the "sick man" I thought was clinging to 
the Clio museum.

A NEW EURoPEAN tREAtY� oN EURo-
PEAN BoRDERS?

The European Union is in a situation of crisis of 
the refugees. Who knows the story knows that the 
solution always represents the conduct of the nego-
tiations.

The whole history of Europe shows us that sym-
bolism was at the forefront. Europe split in 842 at 
Argentoratum, an old Roman camp, when two heirs 
of Carol the Great revolted against the third: Charles 
”the Bald” and Louis the ”German” defeated Lothar 
the ”Fat man”, the master of Lotharingia, The artifi-
cial strip from Northern Europe, which came to the 
middle of Italy, which separated the future France 
from the future of Germany. In the modern age, 
Elsass-Lothringen, that is to say, Alsace-Lorraine 
was a land of German-French dispute. In the Middle 
Ages, the 100-year Franco-English war started from 
Flanders, as the Netherlands caused many wars in 
the modern age. One of the best-known settlements, 
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beginning in the 8th century, was Bruocsella, the 
"house of the swamp". This would be the start-up 
history of the European cities of today, Strassbourg 
and Brussels. About Athens, it is useless to talk.

At the time of the Argentoratum and Bruocsella 
settlements, democracy was born on the Acropolis, 
the League of Delos, an alliance of continental for-
tresses and islands designed to defend itself in com-
mon with the Persians, the first major danger to Eu-
rope in the V-th century B.C. The European edifice 
was formed in the second half of the 20th century 
using the symbols of its previous division. Thus, the 
Community treaties were signed in Paris, Rome, 
Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbon. If Paris was 
for centuries a place of European and world peace 
treaties, a great distance following Berlin and Lon-
don, Vienna, Rome was almost ignored, although it 
was the capital of the Roman Empire, the unques-
tionable model of today's European building. More 
important was Constantinople, the old capital of the 
Byzantine Empire, then the Ottoman Empire. As we 
can see, Athens has somehow remained a symbol of 
classical antiquity. The country of democracy has 
not been the subject of any Community treaty.

In 1985, the agreement in which the free move-
ment was regulated and the customs controls were 
abolished between the signatory states of the agree-
ment was signed in Schengen in Luxembourg. Fol-
lowing the Single European Act and after Maas-
tricht, the European Union has defined its profile in 
line with the post-communist situation in Central 
and Eastern Europe. The sovereign debt crisis, the 
Euro zone's sensitivity and the refugee crisis are 
the contemporary challenges. Those who foresee 
the transition to the everlasting Coanda Europa are 
not at all few. A first major failure was that of the 
European Constitution in 2004, which was designed 
and signed in Rome but later blocked by referendum 
in some Member States. In 2004, Athens hosted the 
modern Summer Olympic Games, the second time 
in its entire history, after its debut in 1896.

In 2007, Lisbon, where it started from "New 
World, " was chosen as the headquarters for the 
"Constitutional Treaty". More and more analysts 
have said that the solution is to suspend the "Schen-

gen agreements" and provide for the end of the com-
munist regime. At the same time, however, Greece 
is pushed by the European Union because of the 
massive admission of refugees through its islands 
as a consequence of "impotence". I think the call 
to history will save us again. Athens, for centuries, 
knew how to make an "island policy." The Aegean 
islands are partly in the European Union, partly in 
Turkey, the eternal candidate. But let's not forget 
that southern Italy, southern coasts of France, Spain, 
North Africa had Greek colonies. Southern Italy, 
with the famous Lampedusa today, once formed 
"Magna Graecia". Frankly, I am not among those 
who believe that among the magnificent Greek and 
Italian islands, torpedoes should be put in place to 
stop the refugees in inflatable boats and small fish-
ing vessels. I'm just saying it directly. Europe Union 
in Brussels and Strassbourg must think of a new EU 
treaty to be signed in Athens.

This may be the European Union's External Bor-
ders Treaty. New institutions, such as a Euro-pean 
Refugee Office, may be created under the direct 
guidance of the Commissioner for Migration, the 
High Representative for Foreign Policy.

We already know that the European Union, as 
early as 1954, when the French blocked the Euro-
pean Defense Community, for the EU, the European 
Army remains a beautiful dream that NATO cannot 
indefinitely serve. If all the other European capitals 
hosted community treaties or Euro-Atlantic sum-
mits (Madrid, Prague, Bucharest, Warsaw), Athens, 
Europe's first capital was stepped in.

I do not think the Schengen area is useless. Schen-
gen is a historical symbol, an important conquest 
of European thinking. I became aware of this fact, 
many years ago, crossing in a coach the smooth mo-
torway that sprouted the snowy Alps at the end of 
the first year of Romania as a member of the Eu-
ropean Union, the Austrian-Italian border. Immedi-
ately, after the blue indicator inscribed in German, 
announcing the exit from Austria, followed by the 
green one, which in Italian announced the entry into 
Italy. I immediately remembered the wars between 
Austria and Italy, about the bloodshed in these 
places for centuries. European frontiers have bled 
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for centuries. In the future, in Athens, it may be de-
cided that the blood of some of the fallen men of the 
fate does not color the wonderful waters of the Ae-
gean Sea or the Mediterranean Sea, Europe's most 
exposed European frontiers.

Not the fences at the internal borders are the solu-
tion, but the establishments of the European forces 
to ensure the external borders, which monitor the 
refugees' entry, ensure their taking and accommo-
dating in better conditions than those for which they 
left. Many EU Member States are involved in crises 
in refugee states. Frankly, I did not see Greece in-
tervening in Egypt, Syria, Tunisia, Iraq. So, it does 
not have to be the only one responsible for failing 
to stop them. At Athens, democracy was born, not 
concentration camps! When you are a member of a 
Union, you have obligations. There are many who 
say that some Member States cannot ensure mini-
mum rights for their own citizens, so they cannot 
understand how to ensure those of the refugees al-
located by quota. As Strassbourg became the sym-
bol of the division, a symbol of the Franco-German 
reconciliation, Athens can become the symbol of the 
guarantee of peace, European security and the Eu-
ropean partnership with Turkey. It would only be a 
resumption of the ancient Roman policy of creating 
a system of loyal allies at the frontiers, especially 
those with the East.

A SWot ANALY�SIS tESt
The last two years have been quite aggressive: the 

Greek question, the Ukrainian crisis, the issue of 
energy independence, the terrorist attacks, and the 
assault of the refugees. There are many who have 
rushed to foresee breaking the European dream. 
As there are many who think that for the European 
Union, history still has many challenges. It is impor-
tant to state from the outset that Community mecha-
nisms are far from perfect, but as we do not have 
others, we must consider them as the most advanced 
at this time.

A SWOT analysis of the Community spectrum 
can look like this:

Strong points:
• No politician, party or political stream will win 

the absolute majority by promoting a secessionist 
speech.

• "Eurosceptic" can hope at the very least to par-
ticipate as attachments of slightly fragile majorities.

• The application of the provisions of the Commu-
nity Treaties has led to a uniform image of most of 
the fields of activity in the Member States. A return 
to national specificity would mean a regress that no 
Member State would assume.

• Britain's attitudes to expectation and isolation-
ism are so well known that "Brexit" was nothing but 
a whim of a high-level lady who plays the incompre-
hensible genius. The ball is currently in the Cham-
ber of Lords and British Government field (on 8 of 
June UK would have new elections), which may de-
lay the UK's exit procedures in the European Union.

• The hard core of the EU family is formed by 
the France-Germany couple, which looks more solid 
than ever, after the victory of Emmanuel Macron. 

Weaknesses:
• The opposition "federalism" vs. "Supranational 

body" continues to block elements essential to the 
sustainability of the European Union House, result-
ing in shortcomings such as the absence of a Eu-
ropean Constitution, a European Army, a common 
foreign policy in the true sense of the word, national 
censorship of the internal economic situation before 
community bodies Below the price).

• The inconsistency of a well-defined attitude to-
wards the United States, the Russian Federation, the 
Asian Tigers and the Latin American states.

• The incoherence of the policy of full acceptance 
of "newcomers" vs. The attempt to "forced Europe-
anization" through emigrants, refugees from outside 
Europe (North Africa, Middle East) as an expres-
sion of the fragility of the Schengen area.

• Failure to meet the so-called "Schengen" criteria 
by Community countries outside of this space. The 
inability of Schengen Member States to meet the 
rigors set forth in these criteria.

opportunities:
• In some EU countries, there is a spectrum of 

separatism within the state (Scotland, Northern Ire-
land in the UK, Catalonia, the Basque Country in 
Spain, Padania in Italy, Corsica in France) and the 
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rise of extremism (the French Front case ). It is pre-
cisely these threats that have the gift of determining 
the retention of states in the European Union.

• The "neo-revisionism" spectrum, inspired by 
similar ideologies from the first half of the last 
century, present in the political behavior of some 
countries like Turkey, Hungary or the Russian Fed-
eration, can lead to a strengthening of intra and ex-
tra-community relations.

• The existence of strategic partnership between 
NATO and the EU. The Euro is still a serious com-
petitor for the US dollar, and the stagnation of the 
single currency adoption in other countries makes 
the Euro Zone an exclusive club. The US still needs 
the European Union in the historic dispute already 
enshrined in the Russian Federation.

Threats:
• Unjustified delays in reforming sensitive politi-

cal areas.
• Differences of measure in the approach of intra 

and extra community problems.
• Lack of realism in designing, supervising and 

controlling the allocation and absorption mecha-
nisms of EU funds by Member States.

• The failure of the policy to promote energy in-
dependence.

Twenty-eight years after Malta, the Russian Fed-
eration smiles shyly at the fairytale node, saying 
that without it, there is no peace in world. It is a bit-
ter lesson that the European Union is now receiv-
ing at the threshold of spring. What will 2017 bring? 
Today we can see cooperation between Donald J 
Trump and Vladimir Putin. It will be organized a 
new “Malta” summit?

 Will we get to see world leaders who say like 
Napoleon: "At Waterloo, we all have not done our 
duty?"

It's hard to give an answer now, when the nerves 
of Europeans are stretched to the maximum, and 
the supremacy of the "West", after Malta, seems to 
squeak as the suspension of a luxury car destroyed 
by the pits of the roads. In March 2018, the Rus-
sian Federation would have presidential elections 
and the actual president, Vladimir Putin recently 
announced that he would proclaim his candidature 

for a new presidential mandate. It seems that he will 
be reelected with no major problems, his opponent 
Aleksei Navalnyi having a problem with his lack of 
popularity. In Russia, the democratic street move-
ments are not popular, being considerate as a conse-
quence of the „Imperial aggression against Russia”, 
a political thesis which lives from the „Cold War” 
period. In Germany, the „AfD” Party (followers 
of Neo-Nazis ideas) had reached the third position 
in the parliamentary elections of September 2017 
and the actual Chancellor, Angela Merkel even she 
claimed the victory after the election, she has great 
problems in building a parliamentary majority in or-
der to start without emotions the fourth mandate as 
German Chancellor. 

Donald Trump was elected as US President and 
he took his position seriously, under the slogan „We 
will make America great again!” Donald Trump and 
Vladimir Putin continue the tradition of Malta con-
ferences from 1989. The want a conditioned cooper-
ation between „East” and „West” with the condition 
of stopping the NATO and EU advances towards 
Ukraine and former Soviet space.

Under these circumstances, we can say that the 
moment when the European Union starts to write its 
will is not yet arrived. The agenda for 2017-2018 is 
as burdensome as most of the problems in the past 
two years have not disappeared with the show of 
fireworks announcing the entry into the New Year.
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IARNA RUSEASCA. 
MATRIOȘKA ȘI REVOLUȚIA (1816-2017)

Florian olteanu

De 200 de ani, Rusia s-a aflat sub semnul 
revoluției. Majoritarea revoluțiilor rusești au început 
iarna. Vom vedea ce ne va rezerva viitorul. Toate 
aceste evenimente vor fi analizate în cartea Iarna 
Rusească. Matrioșka și Revoluția (1816-2017).

În acest an când se împlinesc 100 de ani de 
la izbucnirea Revoluției Ruse este un prilej să 
rememorăm în ce mod s-au desfășurat revoluțiile în 
Rusia, începând din 1816 încoace.

Analiştii vorbesc de Rusia ca de o matrioşkă, 
acea ”păpuşă minune”, din care ies alte păpuşi mai 
mici, care seamănă cu ”mama”. O incursiune în 
timp, arată că Rusia a evoluat, încă de la început, 
ca o forţă. Pe drumul ”de la varegi la greci”, adică 
traseul care lega Marea Baltică de Constantinopol, 
s-au aşezat slavii. Slavi care au venit în contact cu 
nordicii, care le-au dat numele de „ruşi”. Multă 
vreme istoricii sovietici au dezbătut cele două teorii, 
„normanistă” şi „autohtonistă”. Adică slavii au avut 
totul, adică poporul şi elita politico-militară sau eli-
ta este de sorginte nordică? Un posibil răspuns poate 
fi dat de izvoare. Din cele două liste de delegaţii 
ruseşti la Constantinopolul bizatin, în secolul al 
X-lea, marea majoritate a oficialilor aveau nume de 
sorginte nordică. Ştim că ruşii s-au creştinat în bloc, 
trecând Niprul, lăsându-l pe zeul războiului, în fa-
voarea lui Iisus Hristos, cneazul Vladimir (termen 
nordic, o adaptare a numelui Valdemar) devenind 
”cel Sfânt”, după cum şi Igor, din ”Cântec despre 
oastea lui Igor” este o adaptare după numele nordic 
Ingvar. 

Începuturile europene ale Rusiei sunt legate de 
oraşul Kiev, leagănul a ceea ce istoricii numesc 
„Rusia Kieveană”. usia a reuşit să se opună tătarilor, 
deşi iniţial plătise tribut ”Hoardei de Aur”, o 
rămăşiţă a defunctului Imperiu Mongol condus de 
Gingis Han. Mai târziu, a reuşit să lichideze cen-
trul politic al acestora din Crimeea. După căderea 
Constantinopolului, la 1453, Rusia, al cărei centru 
politic devenise Moscova, şi-a asumat rolul de „a 

treia Romă”, socotindu-se moştenitoarea de drept a 
Imperiului Bizantin. 

Intrarea Rusiei în marea familie europeană se 
datorează acţiunilor lui Petru cel Mare, contem-
poran, între alţii cu Regele Ludovic XIV sau cu 
Dimitrie Cantemir, Constantin Brânco-veanu. Cu 
foarfeca în mână, Petru cel Mare, după câţiva ani 
de peregrinări în vestul Europei, s-a întors şi a făcut 
ordine prin veştmintele şi bărbile boierilor pravo-
slavnici. A întemeiat un alt oraş, Sankt Petersburg, 
pe Neva, arătând că pentru Rusia, ameninţarea ve-
nea dinspre nord. Apoi ar fi spus că ”luăm de la Eu-
ropa ce ne trebuie apoi îi întoarcem spatele”. Aceste 
cuvinte, alături de enigmaticul ”testament al lui Pe-
tru cel Mare” sunt corolarul politicii externe ruseşti 
din ultimele trei secole. 

Şi românii au fost conştienţi că expansiunea Rus-
iei este o situaţie geopolitică de care trebuie profitat. 
A încercat, dar din păcate, total neinspirat, Dimitrie 
Cantemir, în 1711, acea diplomă de la Luţk, în ca-
zul unui succes al ruşilor şi românilor echivalând 
cu o anexiune de catifea (printre altele, se prevedea 
că dacă neamul Cantemireştilor se stingea, Ţarul şi 
boierii puteau decide pe cine să pună domn n.a.). 
Atunci ne-a salvat geniul militar al lui Carol al 
XII-lea Regele Suediei, fugit la Bender (Tighina în 
Transnistria de azi), pe care Petru îl bătuse la Pol-
tava, în 1709. 

Sub ţarul Petru al III-lea, soţul Ecaterinei cea Mare, 
Rusia, Austria şi Prusia s-au decis să facă ordine în 
Europa Centrală. În 1761, trupele ruseşti mărşăluiau 
pentru prima dată prin Berlinul ”bătrânului Fritz”, 
cum i se spunea lui Frederic II, regele Prusiei. Doar 
admiraţia ţarului pentru ”regele filosof” l-a făcut să-
şi retragă trupele. Ecaterina cea Mare, nemţoaică de 
origine s-a lansat într-o puternică acţiune externă, 
în urma căreia harta Europei a fost remodelată. Ast-
fel, va dispărea Polonia (împărţită de patru ori între 
Rusia, Prusia şi Austria), Moldova va pierde Buco-
vina în favoarea Austriei. Ea a avut ideea de a uni 
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Moldova şi Ţara Românească sub numele de regatul 
Daciei (evident pregătind astfel anexiunea) şi restau-
rarea Imperiului Bizantin, proiect prezentat Austriei 
lui Iosif II sub numele de ”proiectul grecesc” (eşuat 
prin ieşirea separată a Austriei, în 1791 din războiul 
ruso-austro-turc). 

Ţarina Ecaterina cea Mare, continuatoare a 
politicii ţarului Petru cel Mare a încercat să pună 
în aplicare ”proiectul grecesc”, care viza restaura-
rea Imperiului Bizantin la Constantinopol şi Ţara 
Românească unită cu Moldova în Regatul Daciei, 
condus de un prinţ agreat de Austria şi de Rusia. Vi-
sul Rusiei de a avea ieşire la Marea Neagră s-a împ-
linit prin anexarea Crimeei, locuită de tătari (Crîmul 
pomenit de cronicarii moldoveni).

Un aspect esențial în cadrul reformării scoietății 
rusești l-a jucat relația cu Biserica Ortodoxă Rusă. 
Reforma Patriarhului Nikon din secolul al XVII-lea 
încercase să asigure o recuperare a decalajelor din-
tre Occident și Rusia, fără prea mare succes, însă.

Ţările Române, între 1768 şi 1812 vor fi teatru 
de război între austrieci, ruşi şi turci, în 1812, Ba-
sarabia intrând sub ocupaţie rusească, în contextul 
proiectatei campanii a lui Napoleon în Rusia. Atunci 
Rusia a reuşit, prin dragomanul Moruzi, la Hanul 
lui Manuc din Bucureşti să intercepteze scrisoarea 
prin care Napoleon informa Turcia că dorea să atace 
Rusia. Astfel se explică de ce Rusia a încheiat pace, 
la Bucureşti, în 1812, rapid „mulţumindu-se” doar 
cu Basarabia.

Rusia va încerca să dezmembreze Imperiul Oto-
man de mai multe ori. În 1814, adică acum mai bine 
de 200 de ani, la Odessa, Ioannis Capodistrias, 
un grec influent, sfetnic și ministru de externe al 
Ţarului Alexandru a contribuit decisv la punerea ba-
zelor ”Eteriei” (”Frăţia”), o asociaţie greacă secretă, 
care urmărea obţinerea independenţei Greciei. În 
realitate, Rusia dorea să aprindă focul în Balcani, 
pentru a putea începe confruntarea cu otomanii. 

Totuși, înfrângerea lui Napoleon prin retragerea 
și hărțuirea ”Marii Armate” lăsase Rusia într-un 
dezastru economic și uman. Nemulțumirile popu-
lare față de funcționarea greoaie a structurii în-
vechite a marelui imperiu al Rusiei își vor face 
simțită prezența. În decembrie 1816, în Rusia avea 

loc ”răscoala decembriștilor”, o revoltă a militarilor 
care a dorit reformarea Rusiei pe principii moderne. 
Deși a eșuat, ”spiritul decembrist” a rămas ca un im-
bold la acțiune.

În Ţara Românească şi Moldova, erau de mai 
mult timp domni fanarioţi, unii dintre ei, precum 
Constantin Ipsilanti şi fiul său Alexandru Ipsilanti 
nutrind ambiţii de a deveni domni în Principate 
cu sprijin rusesc. Ruşii au căutat însă şi oameni ai 
locului, cum a fost necunoscutul „vătaf de plai” de 
la Cloşani, Tudor din Vladimirii Gorjului. Coman-
dant al formaţiunilor militare de panduri, voluntari 
în armata rusă, Tudor Vladimirescu, un patriot şi 
un bun comandant era oficial ”sudit” rus, adică se 
afla sub protecţia acestei puteri. Se pare că a redac-
tat ”Cererile norodului românesc”, un prim proi-
ect de constituţie, în casa consulului rus Pini din 
Bucureşti. 

Rusia dorea astfel, ca prin acţiunea comună a 
celor doi, Ipsilanti şi Vladimirescu, să se aprindă 
scânteia. Lipsa de inspiraţie a lui Ipsilanti, care a 
demascat public Rusia a făcut ca ţarul, aflat la Lay-
bach, la un congres al Sfintei Alianţe să dezavueze 
public mişcările. Ce a urmat, ştim. Revoluţia lui Tu-
dor Vladimirescu a avut un succes efemer, el fiind 
lichidat de Ipsilanti, care şi el a trebuit să fugă în 
exil, după înfrângerile de la Drăgăşani şi Secu. 

Totuşi, câştigul Revoluţiei a fost abandonarea 
sistemului fanariot şi trecerea la domni pământeni. 
Grecia şi-a câştigat independenţa în 1829, la tratatul 
de la Adrianopole, pe când pentru Principate înce-
pea oficial Protectoratul rusesc, inaugurat de facto, 
din 1774, după pacea de la Kuciuk Kainardji, când 
monopoul economic otoman asupra românilor era 
înlăturat. 

Cei cinci ani de ocupaţie militară rusească, din 
1829-1834 au fost ani în care Kiseleff, comandantul 
militar dorea să pregătească anexiunea. A fost dat 
atunci Regulamentul Organic, o constituţie, care 
deschidea perspectiva anexiunii Principatelor. 

Din 1834 şi până în 1848, Principatele erau sub 
suzeranitate otomană şi protectorat ţarist. Rusia 
a fost „jandarmul Europei”, prin implicarea ei în 
timpul Revoluţiei de la 1848, salvând Austria de la 
dezintegrare şi astfel, lăsând ordinea internaţională 



17

History

sigură. În 1853, Rusia dorea să preia moştenirea 
”omului bolnav”, Imperiul Otoman, dar Franţa şi 
Anglia au înfrânt-o în Crimeea, pacea fiind semnată 
în 1856, când s-a decis, pe plan european, ca Prin-
cipatele să se unească pentru a crea un stat tampon 
în calea expansiunii Ruse. Acum se consemnează 
o primă înfrângere geopolitică a Rusiei, pierderea 
sudului Basarabiei (5 000 de km pătraţi) care asigu-
rau ieşirea sa la gurile Dunării. 

Rusia, din dorinţa de a recupera terenul pierdut 
a fost de acord cu politica autoritară a domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza. Ba chiar a încercat, după 
mai mulţi ani de la abdicarea acestuia, să tulbure 
apele la Bucureşti, să submineze poziţia Prinţului 
Carol, răspândind texte cu fotografia fiului cel mare 
al domnitorului, în care se spunea că Rusia i-a im-
pus lui Cuza să facă reforma agrară. Rusia îşi va lua 
revanşa două decenii mai târziu, când la Congresul 
de Pace de la Berlin, în 1878, în urma războiului ru-
so-turc, la care a participat şi România, chemată în 
ajutor de Rusia (Războiul de Independenţă), a recu-
noscut independenţa României, i-a oferit Dobrogea, 
dar i-a luat sudul Basarabiei. Rusia a folosit mereu 
ideea că îi apără pe creștinii din Balcani, oprimați 
de Poarta Otomană.

Să mai spunem că ţarul s-a adresat direct lo-
cuitorilor României, când a intrat pe teritoriul 
ţării, ignorând autorităţile statului? Clasa politică 
românească a început să aibă puternice sentimente 
rusofobe, astfel explicându-se aderarea în secret la 
Tripla Alianţă, deşi Austro-Ungaria avea teritorii 
româneşti. 

În primăvara anului 1881, la 1/13 martie, Țarul 
Rusiei, Alexandru al II-lea a fost asasinat ca urmare 
a activității revoluționarilor ruși organizați în struc-
tura ”Pământ și libertate”. A doua zi, la 2/14 martie 
1881, România se proclamă Regat, deoarece se es-
tima că în Rusia vor fi tulburări. În cele din urmă 
situația s-a restabilit.

Până la răscoala din 1907, începuse pe teritoriul 
României o acţiune de vânzare de icoane ortodoxe 
ruseşti în care chipurile sfinţilor erau ale familiei 
Ţarului. ”Iconarii”, cum au fost numiţi, doreau să 
obţină de la ţăranii, pentru care Biserica era, de 
multe ori, singura sursă de cultură, adeziunea pen-

tru Rusia. Orice acţiune critică la adresa Austro-
Ungariei era văzută ca imixtiune a Rusiei. Orice 
politician din opoziţie care critica lipsa de acţiunea 
a guvernului faţă de românii din Transilvania, era 
taxat ca vândut Rusiei. Rusia a încercat să introducă 
dezbinare în România, prin acţiunile nihiliştilor şi 
socialiştilor expulzaţi. 

În 1905, Rusia era zguduită de o nouă revoluție, 
ca urmare a nemulțumirii populare față de înfrân-
gerea Flotei ruse de către japonezi la Tsushima. 
Atunci s-a resimțit, pentru prima dată necesitatea 
unor reforme, inclusiv a unei noi Constituții. Cel 
chemat să înfăptuiască reformele a fost, după câteva 
ezitări Piotr Stolîpin, numit Președinte al Consili-
ului de Miniștri în 1906. El era adeptul liniei dure 
de rezolvare a problemelor. Era un om al acțiunii, 
al faptelor, care nu se temea de moarte, în ciuda 
nenumăratelor atentate urzite contra sa de către 
sociasliști și anarhiști. 

La 1/14 septembrie 1911, a fost asasinat primul 
ministru Piotr Stolîpin. Reformele sale care își 
propuseseră calmarea spiritelor agitate de socialiștii 
din Rusia, dar și de către cei expulzați, ca Trotki, 
Vladimir Ilici Lenin puteau să schimbe cursul is-
toriei. Asasinarea lui Stolîpin, spre satisfacția lui 
Lenin a arătat că Rusia putea fi schimbată printr-
o revoluție violenbtă. Intrarea Rusiei în priomul 
război mondial în 1914 a declanșat numărătoarea 
inversă, pe fondul măririi cheltuielilor militare, al 
salariilor mici, forțării muncitorilor și țăranilor să 
participe la efortul de război.

În 1914 însă, ţarul Nicolae II încearcă să atragă 
România, vizitând Constanţa. Prinţul moştenitor 
Ferdinand era căsătorit cu principesa Maria, pe 
jumătate englezoaică, pe jumătate rusoaică. După 
ce a început războiul, la doi ani, România intră 
în război de partea Antantei, deci a Rusiei, care 
recunoştea dreptul istoric asupra Basarabiei. Ger-
mania, profitând de nemulţumirile socialiştilor 
conduși de Kerenski, care iniţiaseră o revoluţie, 
văzând că socialiştii doresc continuarea războiului, 
îl aduc în secret pe Lenin, din exil (Churchill nota 
că fusese ascuns într-un vagon de tren sigilat ca ”un 
bacil al ciumei”), care declanşează la 25 octombrie 
1917 contrarevoluţia bolşevică. Scopul era atins, în 
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martie 1918, Rusia făcând pace separată, la Brest-
Litovsk cu Puterile Centrale. Era a doua înfrângere 
geopolitică a Rusiei, întrucât ea nu a participat la 
Conferinţele de Pace de la Paris.

Stalin s-a opus ”exportului de revoluție”, folosind 
până în 1945 ideea ”comunismului într-o singură 
țară”. În 1919, România a oprit revoluția bolșevică 
din Ungaria condusă de Bela Kun. Rusia Sovietică 
(din 1922, URSS) s-a apropiat de Germania, unde, 
din 1933 venise la putere Adolf Hitler. URSS reuşise 
să normalizeze relaţiile cu toate statele, inclusiv 
cu România, dar chestiunea frontierei nu a fost 
niciodată rezolvată (unirea Basarabiei cu România 
nu fusese recunoscută oficial de către toate statele, 
rezolvarea chestiunii fiind lăsată în seama celor 
două state). 

”Tătucul”, Iosif Stalin fost Comisar al Poporu-
lui pentru Naţionalităţi, a creat o idee geopolitică 
deosebită: ”enclavizarea”. Dacă toate imperiile 
creau provincii în areale etnice delimitate, Stalin a 
fost deosebit, când a trasat frontierele republicilor 
unionale. A cuprins în fiecare dintre ele enclave lo-
cuite de etnici din republica vecină, rupţi de graniţă, 
dar care, la nevoie să ţipe după ”ţara mamă”. S-a 
văzut asta în Azerbaidjan cu Nagorno Karabach, 
s-a văzut în Cecenia, s-a văzut Transnistria (creată 
de Hitler, pentru Antonescu, dar păstrată de Stalin 
n.a.), în anii 90, s-a văzut în Georgia, cu ceva ani în 
urmă, se vede acum în Ucraina, prin anexarea Cri-
meii de către Federația Rusă.

În 1940 însă, după ce în 1939 semnase pactul Rib-
bentrop-Molotov, cu Germania, URSS, condusă de 
dictatorul Stalin, după ce ocupase jumătate din Po-
lonia, ocupă Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa. Atacată de Germania, în 1941, URSS este în 
defensivă, cu inamicul la 25 de km de Moscova. 
Atunci Stalin a lăsat deoparte ”ateismul” leninist 
și a redefinit relația cu Patriarhia Rusă. Preoții și 
călugării, masi înainte oprimați, hăituiți, uciși chiar, 
au devenit aliați ai politicii oficiale a statului, rugân-
du-se și chiar luptând contra ocupantului. Această 
măsură a lui Stalin a avut ecoul scontat în creșterea 
implicării țăranilor și muncitorilor la ”marele război 
pentru apărarea patriei”. Stalin a permis și celorlalte 
culte să se exprime relativ liber, dar după război i-a 

pedepsit crunt pe musulmanii din Caucaz, acuzați 
că s-ar fi aliat cu inamicul german. 

După Stalingrad însă, în 1943, URSS trece la 
contraofensivă şi, la 9 mai 1945, trupele sovietice 
mărşăluiesc prin jumătate din Europa, care devine 
aservită Moscovei, urmare a conferinţelor interali-
ate de la Teheran, Ialta, Postdam şi a Conferinţei de 
la Paris din 10 februarie 1947. Atunci, comuniştii 
români, aliaţi cu partidele istorice şi cu şeful arma-
tei, Regele Mihai I l-au arestat pe Ion Antonescu 
şi au acceptat încheierea armistiţiului, la 12 sep-
tembrie 1944. După abdicarea forţată a regelui, la 
30 decembrie 1947, după ce acesta, în 1946 recu-
noscuse alegerile generale din noiembrie 1946, a 
urmat o luptă de poziţii între comuniştii naţionali 
şi cei aserviţi Moscovei, pentru a deţine puterea, 
luptă care a continuat şi în perioada cuprinsă între 
anii 1964, anul „rupturii ideologice de URSS şi al 
aderării la calea chineză de cosntrucţie a socialis-
mului” şi 1989, anul căderii regimului Ceauşescu. 

Conștientizăm că şi România a fost pe lista lui 
Stalin. Deşi i-a tras de urechi pe ”tovarăşii unguri” 
că ”nu au avut 23 august” ca românii, le-a făcut 
cadou, după război, Regiunea Autonomă Maghiară, 
până la desfiinţarea regiunilor în 1968, adică exact 
zona unde se vrea ţinutul secuiesc această alcătuire 
pe care Lazlo Tokes o vede reală. 

A mai fost un caz, prin 1908, în Bosnia Hertze-
govina, o regiune cu sârbi, cu croaţi, cu musulmani, 
cu de toate, mai puţin cu individualitate şi legitimi-
tate istorică. Ne îngrozim când ne amintim de ”in-
dividualizarea” croaţilor de sârbi, un crunt război 
fratricid, e cam aşa cum s-ar individualiza oltenii de 
ardeleni, deşi în orice dicţionar se vorbeşte de limba 
sârbo-croată.

A urmat apoi Războiul Rece, o confruntare de 
poziţii sovieto-americană. În 1975, la Helsinki, ruşii 
au un nou succes diplomatic, obţinând recunoaşterea 
frontierelor de la finele războiului şi interzicerea 
dreptului de revizuire a acestora. Când Uniunea 
Europeană îşi realiza prin anii 50 primele strategii, 
cum îşi adună cloşca puii, ”Maica Rusi” a reuşit să 
saboteze adoptarea proiectului Comunităţii Euro-
pene de Apărare, prin veto-ul Adunării Franceze 
din 1954 (mai are rost să amintim de cei circa 20 de 
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milioane de comunişti din Franţa acelor ani?).
Ne mai miră de ce URSS a înfiinţat tratatul de 

la Varşovia abia în 1955 (NATO fusese înfiinţată 
prin 1949)? Adică dacă URSS a creat CAER în 
1949, Occidentul a creat NATO. În anii 50, au 
apărut Comunităţile Europene, iar în 1955 Pactul 
de la Varşovia. ”Crizele”din Occident sunt contem-
po-rane cu acelea din ”monolitul Maicii Rusia”: 
1954-esecul CEA si criza Suezului vs Revoluţia 
din Ungaria; Criza scaunului gol -1967 (Franţa în 
dezacord cu Politica Agricolă Comună), răzbiul din 
Vietnam vs. Invazia din Cehoslovacia; Give our 
money back!- avertismentul adresat Comunității eu-
ropenede Margareth Tatcher vs acutizarea situaţiei 
din Afganistan şi din ţările est-europene. 

În 1991, după ce în 1989 căzuse Zidul Berlinu-
lui, se prăbuşea Uniunea Sovietică, Federația Rusă 
fiind principala moştenitoare. Era a treia înfrân-
gere geopolitică a Rusiei. Totuşi, Boris Elţin, după 
retragere (nu înainte de a fi deschis larg porţile 
investiţiilor occidentale, corupţiei generalizate a 
sistemului politic şi energetic rusesc şi apariţiei 
marilor oligarhi) l-a a dus pe Vladimir Putin. 

Să fie oare semnul că Vladmir Putin se consideră 
moştenitorul Sfântului Vladimir? Acesta a reuşit să 
anihileze opoziţia oligarhilor (cam cum făcuse şi 
Petru cel Mare cu foarfeca sa celebră), a închis gura 
presei şi a pus în aplicare ”Matrioşka lui Stalin”. 
Adică, din pântecele ”Matrioşkăi URSS” au ieşit 
micile păpuşi, republicile unionale. Dar dacă vreuna 
dintre ele vrea să se împrietenească cu o ”păpuşă 
Barbie”, imediat în pântecele ei apare o altă păpuşă-
enclavă care doreşte să se ducă spre ”Matrioşka-
Rusia”. 

Astfel, invenţia lui Stalin dă roade, cu invenţiile 
cibernetico-geopolitice ale lui Vladimir Putin. 
Acesta are în mână doi aşi: o armată bine pregătită 
şi rusofoni dornici de a „întoarce spatele Europei”, 

aşa cum dorea Petru cel Mare. Ce nu ştie multă 
lume, este că un jucător experimentat de poker, 
cum e Vladimir Putin, mai are aşi prin mânecă: 
Gazprom, Iranul, imposibilitatea americanilor de a 
construi ceva prin Irak, Afganistan, Egipt, războiul 
sângeros din Siria, conflictul israeliano-palestinian, 
incoerenţa politicilor Uniunii Europene de coezi-
une.

Deocamdată, Vladimir Putin a folosit dorinţa de 
anexare a Crimeei şi se aude că va încerca o soluţie 
similară cu Transnistria. Este semnalul că Ru-
sia, încet, încet se trezeşte după a treia înfrângere 
geopolitică.

În ultimul an, tot mai multe regimuri care vor să 
redefinească raporturile internaționale cu Rusia au 
ajuns la putere în state ale Uniunii Europene, dar și 
în state NATO ca Turcia. Să nu uităm că Balcanii 
de Vest pot oricând să se alinieze geopolitic lângă 
Federația Rusă, și aici mă gândesc la FYROM și 
Serbia. Chiar dacă Muntenegru, Croația și Albania 
au intrat sub umbrela NATO, meciul în Balcanii de 
Vest se joacă puternic. 

Caucazul este o zonă în care interesele SUA, UE 
și Federației Ruse se ciocnesc puternic, ”afacerea 
gazoductelor” continuând să se deruleze.

 Să nu uităm că Rusia joacă mereu, de sute de 
ani, aceeași carte a apărării creștinismului, a valo-
rilor ortodoxiei, încercând să anatemizeze Uniu-
nea Europeană, fără însă a înceta să aibă relații 
profitabile cu aceasta. Gazul rusesc este o ”valută 
forte” acre închide ochii Uniunii Europene, mai ales 
când se apropie iarna și când se anunță scăderi ex-
treme de temperatură. Federația Rusă a încercat să 
influențeze alegerile din Franța, cu siguranță că își 
va juca o carte mare și în alegerile de peste 10 zile 
din Germania 

. 
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CULTURA, HOLOCAUSTUL ȘI ANTISEMITISMUL ÎN 
tIMPUL totALItARISMULUI

Florian olteanu
The article revealsthe main liaisons between dictatures and the antisemitism and the Holocaust. Totalitar-
ian regimes tried to make dificult the life of the Jews communities form the European states. 
Key words: Antisemitism, Holocaust, tyranny, dictature, culture

Ca orice regim, totalitarismul, cunoscut sub 
noțiunile de tiranie şi dictatură izvorăște din An-
tichitatea clasică, europeană, adică din perioada în 
care s-a făurit sistemul politic european. 

Tirania și dictatura, ca forme ale totalitaris-
mului nu au rămas încremenite în istorie, ci, au 
evoluat, completând modelul politic al totalitaris-
mului păstrând aproape toate caracteristicile antice: 
dorința de identificare cu trecutul, semeția, teama 
de conspirații, teroarea, ambiția de dominare, vic-
toriile sportive, cooperarea, copierea modelului, 
construcțiile monumentale, populismul și simbolis-
tica. Ideologiile extremiste, fie ele de dreapta sau de 
stânga au găsit în dictatură un regim menit să asig-
ure dominația și existența sistemului. Ca și în An-
tichitate, influența externă, degradarea economică, 
dorința de ridicare prin orice mijloace făceau ca 
regimurile autoritare să atragă poporul.

Cum venirea dictatorului sau a tiranului era 
învăluită în legendă și înlăturarea lui avea aceeași 
conotație. O caracteristică a regimului totalitar este 
puterea discreționară a șefului regimului. 

Locul Spartei și al Imperiului Persan a fost luat în 
anii contemporaneității de Germania, Italia și Uniu-
nea Sovietică și de China. Ca și atunci, Orientul i-a 
fascinat pe europeni. Absolutismul și despotismul 
nu au fost însă compatibile cu spiritul european. 
Moștenirea instituțiilor, a dreptului au făcut ca 
Europa să respingă aceste regimuri contemporane, 
care au avut soarta celor din Antichitate. Tot în 
Orient, Egiptul, Babilonul, Imperiul Persan au fost 
civilizațiile care au promovat ideologii extremiste 
menite să îii extermine pe evrei. Orientul este cel 
în care s-au pus bazele Shoah-ului (Holocaustului).

Evul mediu românesc s-a manifestat drept o con-
fruntare a creștinismului ortodox cu romano-catoli-

cismul, protestantismul și islamul. Relațiile cu evreii 
au evoluat pe filiera bizantină și mai târziu otomană, 
spațiul românesc fiind unul al toleranței, aici sta-
bilindu-se evreii askhenazi și evrei sefarzi. Evreii 
pământeni au locuit aici, mulți dintre ei neavând 
statut de supuși străini, fiind incluși în masa locu-
itorilor români. Când s-a pus problema acordării 
cetățeniei, a fost o luptă îndelugată începută în se-
colul al XIX-lea și sfârșită abia în 1919, când evreii 
pământeni au primit în bloc cetățenia română.

Pe teritoriul României s-a dezvoltat curentul sion-
ist, acela al reîntemeierii Israelului, al întoarcerii în 
Eretz Israel (orașul-port Galați a fost cel mai impor-
tant centru al sionismului din România și unul din-
tre cele mai importante din Europa).

Democrația și totalitarismul tiranic sau dictato-
rial și-au dat mâna, acolo unde interesele au cerut-o. 
Chiar o democrație cum e cea din Statele Unite ale 
Americii nu a respins ab initio colaborarea cu tiranii 
sau cu dictatorii, în caz că avea nevoie de un pion 
important, dar nu a perpetuat colaborarea.

În ceea ce privește cele două noțiuni, ele sunt 
folosite pentru a desemna același regim. Dictatura 
este noțiunea folosită pentru a desemna din punct 
de vedere juridic un regim totalitar. Tirania este 
noțiunea peiorativă prin care se critică sistemul 
politic. Modelul dictaturii și al tiraniei, ca elemente 
de bază ale totalitarismului, este unul european, 
greco-latin. Putem să-l considerăm ca un substrat 
politic. Un strat politic este cel ideologic. Revoluția 
Franceză, inventatoarea conceptelor de „dreapta” 
sau de „stânga” a oferit motorul ideologic, exploatat 
de nazism, fascism și comunism.  

Mai putem vorbi de un superstrat, de influență 
latino-americană, africană și asiatică. Aceste zone, 
autoritare prin excelență au folosit identificarea per-
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sonajelor cu lideri autohtoni și cu tradiții care să le 
confere diferențe de abordare. Antichitatea clasică 
a oferit modeul revoluției ca act prin care tiranul 
sau dictatorul sunt înlăturați. Fie că e precedată de 
o lovitură de stat, fie că e un aspect al său, revoluția 
este motorul progresului. Ea este cea care rupe rit-
mul, face să fie recuperat decalajul politic. Totuși, 
dacă democrația este cea care se ridică împotriva 
tiraniei și dictaturii, sau îi urmează firesc, dacă este 
prost gestionată, poate degenera în dictatură. Este 
un proces ciclic pe care doar respectarea legii, a 
instituțiilor și deciziilor acestora pot să-l asigure. 
Secretul democrației este acela, că deși e imperfectă, 
este cea mai bună formă politică inventată de către 
umanitate, pe parcursul evoluției acesteia. 

Au trecut 28 de ani de la momentul în care Nicolae 
Ceaușescu a început să vadă sfârșitul regimului său, 
odată cu vuietul din Piața Palatului din 21 decemrie 
1989. Suntem la 28 de ani de la revoluție. În decem-
brie 1989 se terminau 24 de ani de regim ceaușist. 
În august 1965, românii au sperat că Nicolae 
Ceaușescu va încerca să promoveze un comunism 
național. Destinul politic al lui Nicolae Ceaușescu 
a fost influențat de atitudinea sa din 1968, când a 
condamnat agresiunea Pactului de la Varșovia asu-
pra Cehoslovaciei. Demersurile fuseseră făcute de 
Gheorghiu Dej, cu a sa Declarație de Independență, 
rostită cu ocazia conflictului ideologic sovieto-
chinez. Moartea lui Dej, suspectă și neelucidată, îi 
lăsa lui Ceaușescu avantajul de a consolida și pres-
tigiul deblocării relațiilor chino-americane, prin 
canalul diplomatic de la București. Faptul că până 
la declanșarea revoluției culturale, după vizitele în 
Coreea de Nord și China, Nicolae Ceaușescu avuse-
se întrevederi cu liderii importanți ai Franței, Marii 
Britanii, SUA, China, îl făcea să se țină seama de 
el. Celelalte succese, ca detensionarea situației con-
flictuale dintre Israel și vecinii arabi, tratativele cu 
Gaddafi, Saddam Hussein, Yasser Arafat, cooper-
area cu statele africane și latino-americane, pe bază 
de afinități doctrinare, făcea ca România să fie un 
vector de negociere. 

Dar Ceaușescu s-a oprit. De undeva din resorturi-
le minții sale de tânăr plecat dintr-un sat din Munte-
nia, i s-a părut că el făcuse destul pentru prestigiul 

țării. Spera că având relații stabilite, putea să asig-
ure supraviețuirea României, ca a unei familii, care 
să producă strict ce avea nevoie pentru consum, să 
facă economii, marea parte a producției să meargă 
la export. Faptul că în anii 80 se apropia scadența 
împrumuturilor pentru modernizare contractate în 
anii ‘70, Ceaușescu a dorit să scape de acestea, pen-
tru a economisi valuta, uitând că mersul economiei 
nu va mai fi constant, datorită faptului că trebuia 
să se investească în tehnologie. Cum România nu 
putea produce tot, sau dacă producea o făcea prost 
(Gorbaciov spunea că URSS importa din România 
doar în virtutea relațiilor de bloc socialist, 90 % fi-
ind aruncat, iar Germania federală importa echipa-
mente din fier și oțel doar că topirea acestora costa 
mai puțin decât extragerea și prelucrarea minereului 
n.a.), trebuia investit. 

Ceaușescu a dorit să facă pentru țara sa, ceea ce 
tatăl său, împătimit consumator de alcool nu făcuse 
pentru familia lui. Se dorea, și propaganda îi inocu-
lase pe deplin asta, un fel de „tătuc” al națiunii, un 
om care să decidă totul. Ideea cu blocurile care au 
bucătăria la parter, din Coreea de Nord l-a impre-
sionat. A mers mai departe, construind circurile foa-
mei, uriașe cantine, în care oamenii muncii să uite 
de grija preparării hranei. Astfel, banii, comerțul, 
produsele încetau să mai existe, în afara controlului 
de stat. Achitarea datoriei din 1989, pe fondul acutei 
crize, a grăbit sfârșitul său, mai ales că toți foștii 
colaboratori din Vest se desolidarizaseră de acesta și 
deja luptau să preia piețele pe care se desfășura ac-
tivitatea României. Înconjurat de oameni fideli, sub 
nivelul mediocrității ca inteligență și viziune, sus-
picios în permanență că poate fi sabotat de Mosco-
va, Nicolae Ceaușescu a greșit fatal în decembrie 
1989. Prost informat, sau neluând în seamă situația, 
el a efectuat o vizită de stat în Iran, exact când la 
Timișoara începuseră violențele de stradă. În 21 de-
cembrie 1989, dictatorul a luat o altă decizie fatală, 
condamnarea acțiunilor „antiromânești” pornind de 
la modelul acțiunii din 1968, când lumea l-a văzut 
ca pe un campion al luptei pentru pace. Manipularea 
a funcționat perfect, Ceaușescu nedându-și seama 
că acum lupta contra propriului său popor. Mitin-
gul a fost un fiasco total, pentru că revoluționarii au 
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deturnat acțiunea spre revoltă deschisă.  Acțiunea 
lui Nicolae Ceaușescu a fost aceea de „a stinge fo-
cul cu gaz”, ca să folosim o expresie populară, iar 
sfârșitul a venit doar la câteva zile. Dar oare ce 
avem acum? Revoluționarii sunt azi victimele celor 
care, grație eforturilor lor au ajuns la putere. Soarta 
revoluționarilor a fost crudă în toate sistemele. Na-
poleon i-a împrăștiat cu tunurile, în 1795, Stalin i-a 
lichidat pe toți, guvernele post-decembriste își bat 
joc la propriu, deși au avut rolul esențial în grevele 
ce au dus la căderea guvernului Ungureanu în Parla-
ment. Asta nu înseamnă că, pe lângă faptul că am 
avut terorism fără teroriști și alte ciudățenii, nu am 
avut și o fabrică de certificate de revoluționari. 

Sincer, la 28 de ani de la momentul 21 decembrie 
1989, considerăm că istoricii mai au de investigat 
despre ce s-a întâmplat atunci. Totuși, nu atributul 
lor e necesar ci respectul factorilor responsabili față 
de cei ce au luptat într-adevăr pentru „rația de liber-
tate” din 1989.

Napoleon a impulsionat modernizarea Europei, 
prin legile, prin faptul că armatele sale au adus cu ele 
ideile Revoluției Franceze. A fost totuși un adversar 
al absolutismului catolic, în timpul său, Papa fiind 
exilat, iar Roma devenind Regat sub fiul său minor, 
Napoleon al II-lea. Mult timp, Napoleon și-a dorit să 
elibereze Estul, inclusiv Locurile Sfinte ca Ierusa-
limul. Datorită lipsei unei reguli de succesiune, toți 
împărații romani au ajuns, de multe ori, prin uzur-
pare. Aici vom vedea momentul în care iudeii au 
fost ocupați de romani, momentul izgonirii lor din 
Ierusalimul dărâmat, al începutului diasporei, deo-
arece, încă de atunci evreii și-au dorit întoarcerea în 
Eretz Israel, principiu de bază al Sionismului.

Evreii au fost persecutați de către catolici, fiind 
considerați eretici. Numeorși evrei au fost nevoiți să 
plece din Spania, spre Est, inclusiv în spațiul româ-
nesc, ei fiind prigoniți în același timp cu adepții 
creștinismului protestant. Religia și cultra comună, 
păstrată pe ascuns i-a ținut însă, laolaltă pe evrei. 

Carol al II-lea a dorit să-și subordoneze Mișcarea 
Legionară, dar, nereușind l-a lichidat pe șeful 
ei Corneliu Zelea Codreanu. A înființat primele 
organizații de tineret, “străjerii”, care l-au inspirat 
și pe Ceaușescu în organizarea “șoimilor patriei” și 

“pionierilor”. Șantierele tineretului, inaugurate de 
Ceaușescu semănau cu taberele legionare, diferind 
faptul că sub Ceaușescu nu se organizau rugăciuni.

Legionarii supralicitau fermentul creștin și 
național, pornind de la ideologia extremistă a lui 
A.C.Cuza, evreii fiind considerați un ”dușman” care 
trebuia eliminat. 

Preferința lui Ion Antonescu spre extremismul 
de dreapa e vizibilă și din cauza apropierii lui de 
personalități cu astfel de vederi ca Octavian Goga, 
A.C.Cuza, ocupând chiar demnități ministeriale în 
guvernele marionetă ale lui Carol al II-lea. Anul 
1937 marchează începutul promovării legislației 
antisemite, odată cu faptul că Partidul Totul Pen-
tru Țară, paravanul politic al legionarilor obținuse 
la alegerile parlamentare din 1937 a treia poziție. 
Atunci liberalii, deși ieșiți pe primul loc, nu au reușit 
să obțină 41% pentru a devenii beneficiarii ”primei 
electorale” de 10%, o soluție interesantă în crearea 
une majorități solide în Parlament. Regele Carol al 
II-lea a oferit guvernarea extremei drepte reprezen-
tate de Octavian Goga și A.C.Cuza.

În perioada septembrie 1940-ianuarie 1941, gu-
vernarea legionaro-antonesciană a dezlănțuit pri-
goana împotriva evreilor, pe care atât Horia Sima, 
urmașul politic al lui Codreanu cât și Ion Antones-
cu îi considerau adepți ai comunismului, agenți ai 
bolșevismului. Au apărut pogromurile, regimul an-
tonescian a trecut la deportarea evreilor în Trans-
nistria. Sima și apoi Antonescu au pornit de la 
originea evreiască a multor activiști comuniști (deși 
printre comuniști erau foarte mulți români, bulgari, 
maghiari, ucrainieni) pentru a crea o generalizare 
periculoasă și incorectă istoric –”orice evreu este 
comunist și orice comunist este evreu” .

Prigoanei antisemite le-au căzut victime numeroși 
evrei români, mulți dintre ei decorați pentru bravură 
în anii primului război mondial, ori cu merite de-
osebite la realizarea Marii Uniri. Începând cu 1944, 
dar mai ales după 1953, deci odată cu dispariția lui 
Stalin, Gheorghiu Dej a început epurarea activiștilor 
de origine evreiască, maghiară etc acuzându-i de 
deviaționism de dreapta, în realitate aceștia susținând 
linia politică a Moscovei, în dauna comunismului 
național: Ana Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka.
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Stalin este creatorul cultului personalității lui 
Lenin în Uniunea Sovietică, pentru a putea apoi să-l 
impună pe al său. A ordonat îmbălsămarea trupului 
fondatorului statului sovietic și depunerea sa într-un 
mausoleu. Mai multe orașe din URSS și din statele 
satelit au primit numele lui Stalin, și Lenin, în ciuda 
criticilor Nadejdei Krupskaia, lui Lev Troțki.

Stalin a creat un regim care i-a purtat numele, 
care a ridicat țara, dar s-a impus prin cruzime, fapt 
ce a făcut ca denunțarea stalinismului să aibă loc 
imediat sub succesorul său, Nikita Hrușciov în 
februarie 1956. În “Raportul secret”, Despre cul-
tul personalității și consecințele lui, ținut în cadrul 
sesiunii închise a celui de-al XX-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Hrușciov 
a prezentat “violările normelor leniniste de legali-
tate”, dar asta nu însemna neapărat o destindere. 
Este cunoscută duritatea reprimării revoluției un-
gare din 1956, o consecință firească a începutului 
destalinizării, când s-a încercat o îndepărtare a 
staliniștilor maghiari. În momentul în care Stalin 
a ajuns să dețină controlul absolut asupra puterii 
sovietice, acesta a dezlănțuit un teribil proces de 
îndepărtare a apropiaților săi, mergând până la pri-
etenii din copilărie.

”Mașinăria infernală” creată de Stalin și protejații 
săi, Beria, Ejov, Iagoda a făcut ca numărul celor 
care au ajuns în Gulag să fie de circa 23 milioane. 
Marea lor majoritate erau oameni simpli, însă tero-
area ajunsese până la vârfurile partidului, armatei, 
vieții publice etc. 

Procesele politice aveau adeseori și momente, pe 
care nu le puten numi ”vesele”, datorită gravității lor 
extreme. De exemplu, un acuzat de spionaj a spus 
la un interogatoriu că nu se putea numi întâlni în 
Copenhaga, la hotelul indicat în rechizitoriu, pentru 
că acesta era în Oslo. Stalin, când a auzit de această 
greșeală a NKVD-ului ar fi izbucnit isteric: ”De 
ce dracu n-ați scris că s-au întâlnit la gară? Gările 
rămân întotdeauna pe loc”.

De furia lui Stalin n-au scăpat nici apropiații săi, 
prieteni din copilărie, unul dintre aceștia fiindcă 
îndrăznise să-i spună lui Stalin să nu-i îndepărteze 
pe foștii bolșevici sfârșind împușcat ca spion ameri-
can. Unul dintre oamenii săi de încredere Pauker, 

cel care se ocupa de toate detaliile prezențelor pub-
lice ale lui Stalin, de pregătirea meselor și a hainelor 
de interior și care chiar îl distra de minune pe Sta-
lin cu anecdote a fost și el condamnat și executat 
ca dușman al poporului.Printre numele grele care 
au căzut a fost inclusiv Iagoda, cel care îl ajutase 
pe Stalin în instrumentarea proceselor politice din 
anii 30. În timpul războiului, cel mai răsunător caz 
de îndepărtare a fost acela al mareșalului Tuhacev-
ski. Sunt mulți istorici care au opinat că germanii, 
dorind să-l îndepărteze din Armata Roșie au fab-
ricat un dosar pe care l-au ”scăpat” sovieticilor, 
mareșalul sfârșind în fața plutonului de execuție, ca 
trădător.Cercetări recente tind să redefinească spec-
trul eliminării lui Tuhacevski, în sensul că acesta 
s-ar fi aflat într-un cerc restrâns care știa un secret 
teribil, împărtășit prin jurământ aspru, acela că Sta-
lin fusese agent al ”Okhranei” țariste, trădându-și 
colegii de luptă. 

În ”Arhiperlagul Gulag”, Aleksandr Soljenițîn 
povestea cum responsabilul căminului cultural 
care nepriminid ajutor să transporte bustul oficial 
al tovarășului Stalin a găsit ingenioasa soluție să-l 
ducă în spinare, înfășurând cureaua în jurul gâtului 
”generalissimului”, soluție care i-a atras condam-
narea în baza temutului articol 58, care pedepsea 
trădarea de țară. Atunci când cel căzut în dizgrație 
era prea cunoscut ca să poată să fie adus în fața unui 
proces public, cum a fost cazul lui Kirov, Stalin a 
fost capabil să însceneze un atentat, Leonid Niko-
laev, împușcându-l cu un pistol, după ce paza l-a 
oprit inițial și l-a reținut pentru câteva ore. Gestul 
lui Stalin, de a săruta truplul lui Kirov în sicriu, în 
noaptea în care acesta a făcut de gardă la catafalc, 
a fost văzut drept ”sărutul lui Iuda”, dat lui Hristos, 
dat fiind trecutul de seminarist al lui Stalin. 

Pe Troțki, părintele Armatei Roșii, inițial exilat, 
brațul lui Stalin l-a urmărit pretutindeni, din Kasah-
stan, până în Mexic, unde acesta a fost în cele din 
urmă asasinat, de către Ramon Mercader, în 1940.
Treptat, din pozele de grup oficiale, prin retușare, 
dispăreau fețele celor care căzuseră în dizgrație: Zi-
noviev, Kamenev, Buharin.

Evreii, în Eretz Israel, au dezvoltat ideea 
comunității în care membrii sunt egali pe deplin. 
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Caeste comunități ale egalilor, numite ”kibbutz-
uri” au fost baza constituirii Israelului actual, ele 
continuând să existe și astăzi. Stalin, inițial, a dorit 
promovarea comunismului prin ”kibbutz-uri”, dar 
a abandonat ideea pentru că aceste comunități nu 
înțelegeau să se supună niciunei autorități ci având 
o relație de egalitate cu statul, ele precedând statul 
Israel. Astfel, Stalin a abandonat ideea susținerii 
”kibbutz-urilor”. Majoritatea acestora fuseseră 
înființate de evrei originari din Belarus, Ucraina, 
Rusia, zone din care Stalin deportase populații în-
tregi pe care le considera dușmane ale noii ordini 
comuniste. Așadar, ”kibbutz-urile”, ”moshav-urile”, 
un fel de cooperative cu un statut inferior, forme de 
organizare ”comunistă” au devenit indezirabile lui 
Stalin, liderul comuniștilor sovietici. El a creat în 
schimb ”colhozuri”, ”sovhozuri”, structuri coopera-
tiste organizate prin forță. După model stalinist au 
apărut ”GAC-urile”, ”CAP-urile” și ”IAS-urile” din 
România și alte state ale blocului socialist. 

Un alt aspect al revoluției culturale îl constituie 
relația cu biserica. Mussolini a restabilit relațiile 
cu Statul Papal în 1929, punând capăt întreruperii 
care data încă din 1871. Acest fapt l-a făcut popu-
lar în rândurile clerului catolic și ale italienilor în 
general, dar relațiile au rămas destul de tensionate.
Față de islam, Mussolini a avut o atitudine relativ 
binevoitoare, ceea ce l-a făcut popular în rândurile 
musulmanilor libieni și africani.Relația cu evreii 
s-a degradat, de la o ”tolerare” inițială, spre un 
Holocaust comandat la dorința lui Hitler care își 
condiționa sprijinul tot mai mare pentru Italia.

Stalin, fost seminarist în confesiunea ortodoxă a 
prigonit Biserica. Doar în timpul războiului a avut 
o atitudine mai conciliantă, restaurând în 1943 Pa-
triarhia de Moscova, desființată în anii 20. Și el 
i-a încurajat pe musulmanii din Asia Centrală, în 
măsura în care aceștia luptau sub egida unor mișcări 
comuniste. Stalin s-a dezlănțuit contra evreilor, 
mai ales în timpul ”complotului halatelor albe”, 
când i-a acuzat pe cei mai de seamă medici (mulți 
dintre ei de origine evreiască) de faptul că l-ar fi 
lichidat pe Gorki, Kuibîșev sau Sverdlov la presi-
unile ”imperialiștilor” occidentali.  Hitler, creatorul 
unei „noi ordini” se considera suficient de puternic 

încât ideologia sa să țină loc de religie. E intere-
sant faptul că la un moment dat Hitler a făcut unele 
declarații de simpatie față de islam, mai ales față 
de ideea de „război sfânt”. Simpatiile sale față de 
islam veneau și din cauza conflictului dintre evrei 
și musulmani, dorind cumva să asmută o altă reli-
gie contra evreilor. Hitler este cel care a promovat 
cel mai dur antisemitism, este cel care a pus bazele 
Holocaustului contemporan, cel mai îngrozitor din 
întreaga epocă. După numeroase pogromuri până în 
1941, din acel an Germania nazistă a introdus ideea 
exterminării evreilor în lagăre de concentrare, ca 
Dachau, Bergen-Belsen, Sobibor, Auschwitz-Birke-
nau, Treblinka etc. În ianuarie 1942, Adolf Eich-
mann a implementat la Conferința de la Wannsee 
ideea ”soluției finale”. Trebuie amintite și ”experi-
mentele” lui Josef Mengele, în fapt acțiuni îngroz-
itoare care au provocat moartea a mii de deținuți în 
scopuri așa-zis științifice. A apărut apoi chiar planul 
deportării evreilor pe insula Madagascar. Nicolae 
Ceaușescu a încercat să izoleze elita comunistă de 
biserică, dar s-a folosit de aceasta să controleze mai 
bine viața românilor. Soția sa, Elena Ceaușescu 
a dezvoltat o aversiune contra evreilor, creată, în 
special în perioada tinereții sale, în anii interbelici. 
Totuși, relațiile lui Nicolae Ceaușescu cu statul Is-
rael au fost dintre cele mai bune, el dorind să fie un 
pacificator în relația cu palestinienii, sirienii.

Fidel Castro a încurajat confesiunea catolică, dar 
și manifestările unei credințe populare inspirate de 
practicile sclavilor aduși de peste ocean în timpul 
colonialismului. Liderii latino-americani ca Augus-
to Pinochet și Salvador Allende respectau valorile 
catolicismului, majoritar în statele lor, dar nu puteau 
împiedica existența credințelor urmașilor vechilor 
populații amerindiene.

Muammar Gaddafi și Saddam Hussein și-au con-
struit regimul respectând valorile islamice, pe care 
le așezau la temelia regimurilor politice conduse de 
ei. Orice dictator a fost preocupat atât de biografia 
oficială, cât și de propria sa imagine.  Mussolini 
fusese un învățător, atras de gazetăria socialistă 
și de concepțiile lui Vilfredo Pareto, dezvoltate în 
ceea ce avea să se numească corporatismul italian.  
Stalin era un dictator care citea foarte mult. Avea 
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obiceiul să facă adnotări. Fusese un elev bun la 
seminar, datorită faptului că își respectase mama pe 
Ecaterina Geladze, care a făcut eforturi mari pentru 
a-l susține.  Hitler avusese o singură pasiune, pic-
tura. Odată refuzat, la admiterea la Viena, a făcut 
tot ce i-a stat în puteri să se impună ca un expert 
în materie. A organizat chiar o ”expoziție de artă 
decadentă”, sperând că germanii vor denigra în pub-
lic arta de până atunci, așteptând noua artă. Efectul 
a fost contrar, germanii înghesuindu-se să vadă 
pentru ultima oară opere care urmau să fie scoase 
pentru mulți ani din circuitul public. Ideile lui Hit-
ler în materie de pictură au fost contestate chiar de 
apropiați, de vreme ce toți naziștii de frunte, cu Gor-
ing în capul listei au încercat să fure opere de artă 
din Franța și celelalte state ocupate, pentru a-și face 
muzee private.

Tot după vizitele din Coreea de Nord și China, 
Nicolae Ceaușescu a impus un cult al personalității 
deșănțat, intitulându-se „Nicolae Ceaușescu, sec-
retar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, co-
mandant suprem al forțelor armate”. Foarte des, 
presa folosea apelativele „genialul cârmaci”, „cel 
mai iubit fiu al poporului român”, „personalitate 
excepțională a lumii contemporane”, „luptător pen-
tru cauza dreptății și păcii, și socialismului”, „geniul 
Carpaților”, „marele conducător”.

După ce a cooptat-o pe Elena Ceaușescu în con-
ducerea partidului și statului, acesteia i s-a con-
struit o biografie științifică de excepție, fiind numită 
„savant de renume mondial” și „mamă iubitoare” 
a poporului. Grație eforturilor Securității, Elena 
Ceaușescu primise mai multe titluri de Doctor Ho-
noris Causa la diverse universități din lume. După 
obținerea unui doctorat în chimie, Elena Ceaușescu, 
a devenit membră a Academiei Române.În 1974, 
Nicolae Ceaușescu a creat funcția de Președinte al 
Republicii, fiind învestit cu sceptru, proiectat de mai 
mulți specialiști. Pictorul Salvador Dali, un excen-
tric, i-a trimis dictatorului o telegramă de felicitare, 
publicată în presa centrală.

Odată ajunși la vârful ierarhiei, dictatorii își 
făuresc cu ajutorul anturajului o biografie retușată, 
care ajungea să înlocuiască mai bine de 75 % din 

viața lor reală. Totodată, dictatorii gustă manipular-
ea propriilor lor servicii. Cazul cel mai cunoscut îl 
oferă Ion Mihai Pacepa în ”Orizonturi Roșii”. 

Când a vizitat, America, la invitația președintelui 
Gerald Ford, Ceaușescu a exclamat, la capătul unei 
vizite: ”Băieții tăi au lucrat bine, Pacepa”! Elena 
Ceaușescu a exclamat nemulțumită că serviciile 
nu făcuseră nimic, personalitatea lui Ceaușescu 
fiind cea care ”vrăjește”. Tot Pacepa afirma că 
Nicolae Ceaușescu alegea să vorbească pe ascuns 
cu el, în timp ce funcționa un casetofon care reda 
vocea înregistrată a unei alte discuții. Nicolae şi 
Elena Ceauşescu se temeau de evrei, iar originea 
evreiască a unor activişti din garda lui Dej a deter-
minat îndepărtarea lor din cercurile înalte ale put-
erii comuniste. 

Dacă lui Saddam Hussein i se crease o biografie 
oficială, în care era considerat descendent al lui Na-
bucodonosor II, lui Ceaușescu, câțiva politruci se 
grăbiseră să-i facă un cadou, în sensul că una din 
descoperirile de hominizi din Oltenia (Valea Dîrjo-
vului, Bugiulești) avea să se numească Homo Scor-
nicensis, de la numele satului natal al lui Ceaușescu. 

Nicolae Ceaușescu era pasionat de vânătoare, de 
jocul de șah, de petreceri. Copilăria sa în Scornicești 
se terminase prea repede, așa că plecând spre 
București, el visase să locuiască în case mari unde 
să petreacă, asemeni boierilor din satele Olteniei. 

Hitler se relaxa la reședința sa de la munte, din 
Berchtesgarden, undeva în Bavaria, Stalin mergea 
pe malul Mării Negre, la Soci, în timp ce Nicolae 
Ceaușescu prefera să se relaxeze la mare, la munte, 
sau pe domeniile de vânătoare. 

În ceea ce privește fobiile, Stalin se temea de 
otrăvire, Hitler de orie acțiune de trădare. Ceaușescu 
se temea de boli, astfel că servirea mesei se făcea în 
vase desigiliate, mâncarea era adusă în containere 
sigilate, orice membru al personalului care se tăia 
la deget sau avea guturai fiind trimis în concediu 
medical.  Hitler a dorit să dea Olimpiadei din 1936 
de la Berlin și de la Garmischpartenkirchen imagin-
ea unui triumf al arienilor. L-a contrazis puțin Jesse 
Owens, atletul de culoare care a luat patru medalii 
de aur la atletism. Nervos, Hitler, de patru ori s-a 
văzut nevoit să plece de la tribună.
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Mussolini s-a ocupat personal ca Italia să câștige 
două cupe mondiale la fotbal, din totalul de patru 
câștigate până în prezent. 

Nicolae Ceaușescu a dat o atenție sporită Olimpi-
adelor. Triumful Nadiei Comăneci, de la Montreal 
din 1976 a fost victoria unui sistem al educației, 
Nadia devenind ea însăși un simbol, până la fuga 
acesteia, din 1989. 

În 1980, la Moscova, Nicolae Ceaușescu a prote-
stat față de ”nedreptatea” arbitrelor la gimnastică, 
delegația română fiind retrasă. Patru ani mai târziu, 
când, la Los Angeles, Nicolae Ceaușescu a autor-
izat participarea olimpicilor români, România fiind 
singura țară socialistă participantă (locul 3 pe med-
alii), el a primit distincția ”Cercurile Olimpice de 
Platină”, fiind singurul lider comunist care a avut 
această demnitate. 

La capitolul fotbal, Nicolae Ceaușescu a dorit să 
facă o echipă a Scorniceștiului. Chiar dacă în epocă 
era cunoscută practica aranjamentelor între echipele 
Armatei (Steaua) și Miliției (Dinamo), Nicolae 
Ceaușescu a vrut să realizeze o echipă, Victoria So-
cialismului (condusă de Mitică Dragomir), care să 
devină fanion. În 1986, după un meci spectaculos, 
Steaua obținuse Cupa Campionilor Europeni, la Se-
villa, în fața Barcelonei. Meritul fusese al lui Val-
entin Ceaușescu, care, la propriu, contrar oricăror 
reglementări, s-a jucat de-a ”președintele de club”. 
Cu sprijinul Securității, el a reușit să perfecteze 
transferurile, astfel încât parcursul Stelei, în acel an, 
să fie fără pată. Până în 1989, Steaua a mai jucat o 
finală, pierzând în fața lui AC Milan. Toate sportu-
rile din România, mai puțin cele olimpice de iarnă (o 
singură medalie de bronz la bobul de două persoane, 
la Grenoble, în 1968) au avut performanțe, vârfurile 
fiind gimnastica, atletismul, canotajul. 

Rândurile de față își propun să fie o sinteză a 
ideii despre cultura, antisemitism și Holocaust în 
totalitarism, precum și supraviețuirea acestor forme 
până în epoca contemporană, sfârșind prin a se 
întrepătrunde din punct de vedere semantic. 
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AȘI ȘI AVIAȚIE DE VANATOARE IN ROMANIA, 
(LA 100 ANI DE LA INFIINȚARE)

Victor StRIMBEANU*

Aviația militară este o armă de elită.
Aviația de Vânătoare este elita aviației militare.
 
I. Introducere
Un secol de aviație de vânătoare este un record 

remarcabil pentru istoria contemporană a oricărei 
țări. Prin contribuția sa la dezvoltarea aviației, 
prin aportul celor trei mari pionieri români (Vuia, 
Vlaicu, Coandă), fiecare cu invenții și inovații origi-
nale de mare importanță pentru dezvoltarea aviației, 
România și-a asigurat un loc fruntaș incontestabil 
în istoria aviației mondiale. Și din punct de vedere 
militar, România s-a înscris printre primele țări în 
lume (locul trei) prin crearea Aeronauticii Militare 
ca armă de sine stătătoare, în baza Legii de Orga-
nizare a Aeronauticii Militare aprobată de Parla-
mentul României la 1 aprilie 1913, sancționată de 
regele Carol I prin Înalt Decret Regal nr. 3199, în 20 
aprilie 1913. În august 1915 lua ființă primul Corp 
de Aviație, iar în 12 octombrie 1916 era înființată 
prima Escadrilă de Aviație de Vânătoare din Ar-
mata Română. Ca atare, în octombrie 2016 Aviația 
Militară Română a împlinit un secol de aviație de 
vânătoare. 

Aviația militară este o armă de elită, iar aviația de 
vânătoare este elita aviației militare. Fără a subesti-
ma sub nicio formă meritele camarazilor de la aviația 
de bombardament, asalt (vânatoare-bombardament), 
cercetare, transport, elicoptere, trebuie recunoscut 
că așii aviației, admirați și invidiați de camarazi, 
temuți de dușmani, sunt consacrați de aviația de 
vânătoare. O dată exactă, recunoscută oficial ca 
„Ziua Aviației de Vânătoare”, face încă obiectul dis-
putei specialiștilor în istoria aviației. Întrucât încă de 
la înființarea Corpului de Aviație, din august 1915, 
în componența acestuia se găseau deja avioane de 
vânătoare, se argumentează că numărătoarea ar tre-
bui începută de la data creării Corpului de Aviație. 
Sau poate că data primei victorii aeriene a unui pilot 
de vânătoare român (3 septembrie 1916, locotenen-

tul Panait Cholet doboară un avion german, în ap-
ropiere de Călărași) ar trebui luată în considerare ca 
reper temporal pentru celebrarea nașterii Aviației de 
Vânătoare Române. Variante mai mult sau mai puțin 
pertinente istoric au mai fost discutate. De exemplu, 
din respect pentru marele as al Aviației Române, 
Alexandru Șerbănescu, căzut eroic pe 18 august 
1944 în ultima luptă împotriva americanilor înainte 
de armistițiul din 23 august, s-a vehiculat într-o 
vreme, mai ales în zona site-urilor de socializare, 
data de 18 august ca „Zi a Aviației de Vânătoare”. În 
opinia noastră, aceasta nu este o opțiune. În primul 
rând, o aniversare se leagă în general de momen-
tul creării, înființării unei structuri sau nașterii 
unei ființe, producerii unui eveniment pentru prima 
dată, iar în acest caz ar însemna să decalăm cu nu 
mai puțin de 28 ani momentul înființării oficiale a 
primei escadrile de vânătoare, organică, omogenă, 
de sine stătătoare, specializată, cu avioane special 
proiectate pentru misiunea de vânătoare și cu piloți 
antrenați în acest scop. În al doilea rând, ziua de 
18 august 1944 a fost o zi neagră pentru Aviația 
Română, ziua în care cel mai bun pilot de vânătoare 
a căzut în luptă. Se poate comemora dispariția asu-
lui la data respectivă, dar nu se poate celebra Ziua 
Aviației de Vânătoare la data la care aceasta a suferit 
poate cea mai grea pierdere (cel puțin morală). Asul 
Alexandru Șerbănescu poate fi omagiat în multe 
alte feluri și merită cu prisosință să fie omagiat în 
cât mai multe feluri. Dar Ziua Aviației de Vânătoare 
trebuie legată de ziua înființării primei escadrile de 
aviație de vânătoare. Lăsăm însă în seama istoricilor 
să se pronunțe asupra acestei date. 

II. Despre ași și luptă aeriană
Acest capitol își propune să ofere cititorului o 

introspecţie în esența luptei aeriene, a principiilor 
și complexităților acesteia, a profilului psihic al 
luptătorului aerian, mai exact să-l ajute pe cititor 
să înțeleagă în ce constă lupta aeriană, de ce nu-
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mai unii piloți de vânătoare ajung ași iar alții sunt 
doborâți din prima confruntare, ce calități fac dintr-
un pilot de vânătoare obișnuit un as, etc.

Lupta aeriană este una dintre cele mai înalte expre-
sii tehnologice ale confruntării umane, fundamentată 
esențial pe instinctele primare de supraviețuire, 
competiție, dominație, violență înnăscută dar 
controlată în acest caz prin educație, formare, mo-
tivare și, nu în ultimul rând, prin încadrare în anu-
mite norme de drept umanitar. Pilotul de vânătoare, 
special selecționat, educat, antrenat, înarmat și mo-
tivat să ucidă, se regăsește în ultimă instanță în con-
fruntare directă cu un alt pilot de vânătoare la fel de 
bine selecționat, educat, antrenat, înarmat și motivat 
să ucidă! Și în virtutea imuabilelor legi ale luptei 
aeriene, din această confruntare nu supravieţuiește 
decât unul singur. De aceea, pilotul de vânătoare, 
în iminența luptei aeriene, se mobilizează rapid, își 
aduce din străfundurile eu-lui toate resursele sale 
psihice, fizice și cognitiv-intelectuale, își creează o 
situație tactică avantajoasă și scoate maximum din 
caracteristicile tehnico-tactice ale aeronavei pe care 
o pilotează pentru a învinge. Nu este ușor, nu sunt 
puțini cei care cedează psihic sau sunt doborâți în 
prima luptă aeriană. În aeronava de luptă, față în 
față cu inamicul la fel de înzestrat, pregătit, antre-
nat și motivat să te ucidă, orice apanaje politice, 
economice, sociale, academice dispar. În ultimă 
instanță, rămâne omul contra om. Și cel mai valoros 
supraviețuiește. Iar când această performanță este 
repetată mereu șă este repetată mereu anță, rămâne 
omul contra om. Și cel mai valoros supraviețuiește. 
Iar când această performa pilotează pentru a învinge. 
Nu este ușor, nu sunt puțini cei care cedează psi-
hicc de cea adversă. La caracteristici tehnico-tactice 
egale ale aeronavelor și niveluri de pregătire și an-
trenament similare, în lupta aeriană câștigă cel mai 
circumspect, cel mai abil, cel mai înzestrat și nu în 
ultimul rând cel mai motivat. Referitor la acest ultim 
aspect, cum spunea unul din instructorii noștri de 
zbor, pentru a câștiga într-o luptă aeriană, chiar și 
simulată (fără folosirea armamentului real), „trebuie 
să-l urăști măcar un pic pe cel din față” (pe cama-
radul care joacă rolul de adversar și care, la rândul 
lui, vrea să te doboare). Nu întâmplător, prima cali-

tate listată mai sus printre condițiile de succes în 
lupta aeriană este circumspecția aeriană (situational 
awareness este termenul actual, în limba engleză). 
Această circumspecție uzuală, ce caracterizează 
în general starea psihică a pilotului din momentul 
urcării în carlingă, în cazul zborurilor de luptă, 
în general, și al luptei aeriene, în particular, tre-
buie înțeleasă ca o stare permanentă de „alertă” 
psihică la intensitate maximă. Aceasta va garanta 
siguranța proprie și succesul în confruntarea cu 
adversarul, prin descoperirea rapidă a inamicului, 
construcția unei situații tactice avantajoase, atacul 
surprinzător și distrugător de la mică distanță asu-
pra inamicului, degajarea din atac, retragerea într-o 
zonă avantajoasă pentru siguranța proprie și pen-
tru reevaluarea situației în vederea unei noi decizii 
(de atac sau de rupere a luptei). Momentul decisiv 
al luptei aeriene este de fapt cel al angajării adver-
sarului, precedat de evaluarea situației și crearea 
condițiilor avantajoase pe baza principiilor luptei 
aeriene (pe care le vom aborda succint în continu-
are). Și din punct de vedere psihologic, acesta este 
momentul determinant. În cuvintele lui Egon Nasta, 
unul dintre așii noștri din Primul Război Mondial, în 
superba descriere a luptelor sale aeriene „... pentru 
mine, și cred că și pentru camarazii mei, momentul 
dificil era clipa când angajam lupta. Odată începută, 
nu mai eram concentrat decât asupra manevrei avi-
onului și nu mai simțeam nimic... înainte de lupta 
aeriană aveam o strângere de inimă, ca apoi în tim-
pul atacului să funcționeze ca un mecansim de cea-
sornic...”. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, pilotul 
de vânătoare german Erich Hartmann, asul așilor 
din toate timpurile, peste toate națiunile (352 victo-
rii aeriene), avea să confirme prin tactica sa ceea ce 
afirma Egon Nasta în 1917. Formula de succes a lui 
Hartmann era: „Observă (descoperă primul inam-
icul – n.n.); Decide (analizează și creează-ți o situație 
tactică avantajoasă – n.n.); Atacă (prin surprindere, 
de aproape, pentru precizia lovirii – n.n.); Retrage-te 
(pentru reevaluarea situației și o nouă decizie, de atac 
sau rupere a luptei – n.n.). Greu de crezut retrospec-
tiv, dar la prima luptă aeriană, asul așilor din toate 
timpurile (Hartmann), n-a respectat regulile luptei 
aeriene, s-a pierdut de formația sa, a ratat ținta, s-a 
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ascuns apoi în plafonul de nori și a sărit cu parașuta 
după ce a ramas fără combustibil, expunându-se ast-
fel criticilor de lașitate, sancțiunilor disciplinare și 
chiar întrebării, legitime în aceste condiții, dacă mai 
face sau nu obiectul carierei de pilot de vânătoare. A 
fost pedepsit disciplinar cu trei zile consemnare la 
sol. Un an mai târziu, înregistra un scor de peste 150 
aeronave doborâte, iar până la sfârșitul războiului 
avea să atingă fabulosul scor de 352 de victorii aeri-
ene fără să fie niciodată doborât sau forțat să ateri-
zeze de inamic. Acea circumspecție, stare de alertă 
psihică, acel instinct care l-a determinat să rupă 
lupta aeriană la prima confruntare cu inamicul, i-a 
asigurat supraviețuirea și succesul ulterior (a murit 
în 1993, pensionar al Luftwaffe, după ce a trecut 10 
ani și prin infernul lagărelor sovietice, condamnat 
și el inițial, ca mulți dintre așii noștri români, la 25 
de ani muncă silnică, de către un tribunal sovietic 
în baza unui rechizitoriu evident falsificat). Hart-
mann nu s-a lăsat niciodată cuprins de „febra luptei 
aeriene”, să atace furibund tot ce-i ajungea în vizor, 
stare care poate să-ți aducă eventual niște victorii 
rapide dar inevitabil te aduce la un moment dat în 
colimatorul unui inamic mai circumspect și mai abil 
decât tine. După fiecare atac (de regulă, fatal pentru 
inamic), Hartmann se retrăgea, evalua, decidea și 
ataca din nou, surprinzător, distrugător din prima 
rafală, sau se mulțumea cu o singură victorie și se 
retrăgea la fel de nevăzut, oricât de tentante erau 
țintele, dacă așa îi dictau instinctul și circumspecția. 
Asul așilor din toate timpurile și-a respectat strict 
credo-ul lui enunțat parțial mai sus, completat de 
îndemnul permanent către discipolii săi: „Zboară cu 
capul, nu cu mușchii!”.

Dar până la rafinarea luptei aeriene în cea de-a 
doua conflagrație mondială, aceasta s-a cristalizat 
în creuzetele Primului Război Mondial. Aviația 
era la început. De la „ochii armatei” (observare 
aeriană, cercetare, corectare a focului artileriei), 
aviația a evoluat rapid într-o categorie de forțe de 
sine stătătoare, angajată într-o confruntare armată 
acerbă și feroce cu partea adversă, de al cărei rezul-
tat depindea decisiv succesul acțiunilor de luptă ter-
estre și maritime. Al Doilea Război Mondial a găsit 
Puterea Aeriană maturizată și în măsură să dicteze 

rezultatul confruntării armate. Succesul nu mai 
putea fi conceput în absența supremației aeriene. Pe 
masură ce confruntarea evolua în aer, teoreticienii 
militari o postulau în concepte specifice.

 Oswald Böelcke a formulat încă dinainte de 
sfârșitul Primei Conflagrații Mondiale un set de 
principii ale luptei aeriene, încă valabile astăzi. 
Circumspecția aeriană deja antamată mai sus este 
prima condiție. Böelcke a postulat simplu și practic: 
„Cine vede primul câștigă pe jumătate!”. Într-o etapă 
în care radarul nu fusese încă inventat, comunicațiile 
radio nu fuseseră implementate la bordul aerona-
velor, principalul procedeu de întrebuințare în luptă 
a aviației de vânătoare (cum avea să fie conceptual-
izat mai târziu) era „vânătoarea liberă”. Iar acesta 
(procedeul) se baza fundamental pe cine desco-
perea (vizual) primul inamicul. Aceasta îi permitea 
pilotului de vânătoare care vedea primul inamicul, 
să își creeze o situație tactică avantajoasă. Mai ex-
act să se plaseze într-o poziție care să îi ofere, pe 
de o parte avantajul surprizei și al primului atac, 
care putea fi și ultimul dacă era corect și eficient, 
iar pe de altă parte un surplus energetic cinetic 
necesar manevrelor ulterioare (extrem de important 
în condițiile în care puterea motoarelor la vremea 
respectivă era limitată) dacă primul atac eșua sau 
nu era suficient și trebuia reluat în condițiile în care 
adversarul era acum avizat și se angaja la rândul său 
în lupta aeriană. Acest principiu („Cine vede primul 
câștigă pe jumătate!”) obligă piloții de vânătoare la 
o permanentă stare de alertă psihică în timp ce se 
află în aer.

Vigilența insuficientă sau nepermanentă poate 
fi fatală pentru că, așa cum spune un alt prin-
cipiu boelckian, „Inamicul pe care nu-l vezi te 
doboară!”. Altfel spus, dacă ți se pare că nu există 
nicio amenințare în proximitate, cerul este senin, 
(viața este frumoasă, o bere rece și o scrisoare de 
la o fată frumoasă te așteaptă la aterizare) și niciun 
avion inamic nu te urmărește, asta nu este o garanție 
că ești în siguranță! Într-un spațiu tridimensional, 
umbrit de mutliple „unghiuri moarte”, un inamic 
„invizibil” poate să te atace oricând. Spațiul aerian 
înconjurător trebuie explorat vizual în permanență. 
Asta înseamnă că pilotajul propriu-zis, navigația 
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aeriană și întrebuințarea armelor trebuie să ajungă 
la automatism, iar zborul să se producă „cu capul 
afară din cabină”, adică explorând permanent cu 
privirea spațiul înconjurător. Chiar și așa, există 
așa-numitele „unghiuri moarte” (zone acoperite de 
propriul avion (fuselaj, aripi, ampenaje)) sau zone 
acoperite de nori, de soare, din care un inamic ex-
perimentat și abil te poate ataca. Starea de alertă 
psihică, de vigilență, trebuie să fie permanentă din 
momentul urcării în cabină până la aterizare. Re-
laxarea, fie și numai de scurtă durată, fie și după o 
luptă aeriană încununată de succes, poate fi fatală. 
Din nou, în cuvintele lui Egon Nasta citat mai sus, 
„... am avut un moment de emoție când la o redre-
sare (după o luptă aeriană – n.n.) auzii un păcănit 
repetat de mitralieră deasupra mea unde credeam 
că cerul este liber...”. Supraviețuitorii luptelor aeri-
ene confirmă că privitul în spate la fiecare câteva 
secunde (atacurile se produceau de regulă din spate) 
era deja un act reflex, ce se manifesta ulterior și la 
sol, în mașină, pe motocicletă, etc. Faimoasa eșarfă 
purtată de piloții de vânătoare nu era doar un articol 
vestimentar fanfaronard, pentru a impresiona fetele, 
ci o necesitate impusă de nevoia de a proteja gâtul 
pilotului la frecarea de guler în condițiile în care își 
rotea capul atât de frecvent pentru a privi în urmă, 
peste umăr, stânga, dreapta, în sus, jos etc. 

„Atacă cu soarele în spate!” era un alt princi-
piu formulat de Böelcke, la fel de valid atunci ca 
și azi. Acest principiu incumbă două valențe pozi-
tive esențiale în lupta aeriană. Asigura în primul 
rând surpriza; indiferent de starea de alertă și 
circumspecția pilotului atacat, acesta nu poate să 
vadă „în soare”. În al doilea rând, „atacul cu soarele 
în spate” înseamnă automat și „de sus”, ceea ce 
asigura și avantajul energetic asupra avionului ata-
cat, prin transformarea energiei potențiale (înălțime 
și gravitație) în energia cinetică (viteză) necesară 
manevrelor ulterioare. La performanțe aerodin-
amice și ale instalației de forță egale, aeronava 
plasată mai sus are energie superioară celei plasate 
mai jos pentru că prima „primește” energie prin 
conversia energiei potențiale (înălțime, gravitație; 
(Ep = m x g x h)) în energie cinetică (viteza; (Ec 
= mxv2/2)) în coborâre spre nivelul de întâlnire 

cu aeronava inamică, în timp ce aceasta din urmă 
„consumă” energie ca să învingă gravitația (în ur-
care) spre același nivel de întâlnire.

„Trage (numai) când ținta umple colimatorul!”, 
postulează un alt principiu böelckian. Într-o etapă 
în care nu se punea problema armamentului dirijat, 
inteligent, eficiența atacului era asigurată de energia 
cinetică distructivă aplicată aeronavei inamice prin 
proiectilele lansate de atacator, condiționată de im-
pactul direct al acestora cu aeronava. Acest princi-
piu, simplu și practic formulat, incumbă la rândul lui 
alte patru condiții preliminare sau corolare pentru 
garantarea succesului atacului. 

Mai exact, pentru realizarea impactului direct 
între proiectil și aeronava vizată, trebuie asigurată, 
în primul rând, o distanță optimă de tragere pen-
tru garantarea efectului la țintă. Într-un spațiu tri-
dimensional, unde nu mai există reperele terestre 
prin comparație cu care ochiul uman s-a obișnuit 
să determine distanțe și dimensiuni, mărimea fizică 
utilizată pentru determinarea distanței de tragere în 
aer este „unghiul”; mai exact, în jargonul piloților 
de vânătoare, „miimea” (o/oo), definită ca „unghiul 
sub care se vede un segment de un metru la distanța 
de 1000 m”. De exemplu, mărimea (aparentă) a unui 
avion care are lungimea fuselajului de 10 m, privit 
perpendicular (în limbaj profesional, la un racurs de 
4/4), se va vedea de 10 miimi la o distanță de 1000m, 
ceea ce înseamnă că la 500m mărimea aparentă va 
fi de 20 miimi (o/oo), iar la 300m de aproximativ 30 
miimi (o/oo) etc, ceea ce oferă pilotului de vânătoare 
informația despre distanța față de avionul atacat 
necesară determinării momentului deschiderii fo-
cului. 

În al doilea rând, trebuie „adusă” ținta într-o 
poziție care s-o „expună” unei probabilități maxime 
de lovire. Din nou, într-un spațiu tridimensional, cu 
sisteme de referință mobile, implicit cu direcții și 
viteze relative, practic nu ținta „este adusă” într-o 
anumită poziție, ci vânătorul se plasează astfel încât 
să „vadă” cât mai mult din suprafața țintei pentru 
a obține probabilitatea maximă de lovire. Dar, în 
virtutea independenței sistemelor de referință, fo-
losind ochiul pilotului de vânătoare ca punct de ob-
servare / sistem de referință ipotetic „fix”, atunci, 
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prin manevrele avionului de vânătoare, prin co-
menzi fine și abile de pilotaj, ținta „este adusă” în 
punctul probabil de impact cu proiectilul. Ulterior, 
acest principiu avea să se conceptualizeze ceva mai 
matematizat prin termenul „unghi de prezentare” 
sau „racurs”. 

A treia condiție în tragerile aeriene și corolar al 
principiului böelckian („trage (numai – n.n.) când 
ținta umple colimatorul!”) pentru garantarea suc-
cesului atacului, pe lângă distanța și unghiul de 
prezentare menționate mai sus, este compensarea 
vitezei relative dintre țintă și vânător sau, și mai 
exact, anularea efectelor vitezei relative. Această 
viteză relativă se poate dovedi suficient de mare 
pentru a rata impactul proiectilului cu ținta chiar și 
pentru un interval temporal de ordinul unei secunde 
sau fracțiuni de secundă, cât durează deplasarea 
proiectilului de la gura țevii armei până la țintă. 
Acestă compensare a vitezei relative se poate real-
iza prin aplicarea unui unghi de corecție funcție de 
celelalte două elemente menționate mai sus: distanța 
și, mai ales, unghiul de prezentare (racurs, definit ca 
sinus-ul unghiului dintre axul longitudinal al avion-
ului țintă și direcția avion vânător–avion țintă) care 
oferă și o informație implicită asupra orientării vec-
torului vitezei relative. Acest unghi de prezentare, 
sau racurs, este mult mai important decât pare la 
prima vedere. Fără să intrăm în calcule probabilis-
tice savante, care ar plictisi cititorul, putem afirma 
că probabilitatea de lovire a unui avion la un racurs 
de 0/4 (adică exact din față sau din spate, la aceeași 
înălțime sau același plan, privit exact din axul lon-
gitudinal al avionului), situație în care suprafața 
expusă funcție de „secțiunea maestră” (în cazul av-
ioanelor de vânătoare, sub un metru pătrat), este de 
câteva zeci sau sute sute de ori mai mică decât în ca-
zul atacului la un racurs de 4/4 (adică perpendicular 
pe axul longitudinal al avionului țintă, lateral sau de 
sus/jos), situație în care suprafața expusă poate fi, în 
cazul avioanelor de vânătoare, de 15-30 m2 sau mai 
mare, funcție de dimensiunile aripii și/sau fuselaju-
lui. Empiric, înaintea conceptualizării matematice, 
piloții de vânătoare au învățat foarte repede acest 
lucru având ca miză viața lor. De aceea, atunci 
când ajung voluntar sau accidental față în față cu 

avionul inamic, niciunul nu se grăbește să degajeze 
pentru că virajul de degajare ar expune inamicului 
o mare suprafață a avionului propriu, de regulă in-
tradosul aripii și “burta” avionului (la degajarea în 
sus, situația cea mai frecventă). În această confrun-
tare frontală, viteza relativă este rezultatul sumei 
vitezelor aeronavelor; acestea (avioanele) se apropie 
foarte repede pe un curs de coliziune, este un război 
al nervilor, o luptă câinească la propriu („dogfight”), 
secundele se dilată la infinit, cel căruia îi cedează 
primul nervii și degajează este doborât. Inevitabil, 
implacabil, simplu şi crud. Au fost situații când nici-
unul nu a cedat în timp util, și … s-au dezintegrat, 
ei și avioanele lor, în coliziunea frontală implicită. 
Chiar și la atacul din spate, sunt situații când cei 
doi se încleștează într-o „luptă de viraje”, fiec-
are căutând să ajungă într-o pozitie avantajoasă în 
spatele celuilalt, și primul care cedează și rupe lupta 
se expune și devine victima celuilalt. Este însă aici 
și o frumusețe atavică, primordială, metafizică, greu 
de ințeles și de explicat nezburătorilor. „Deprin-
derea aerului te înzestrează cu un simț cu totul nou 
al valorilor […] Lupta (aeriană – n.n.) are frumuseți 
neînchipuite – clipe de exaltare și de fericire […] Nu 
este însă nimic mai chinuitor și mai jalnic, decât la 
sfârșitul unei bătălii, când lupta încetează, clipa în 
care se numără morții și dezamăgirile.” 

A patra condiție în tragerile aeriene, corolar al 
principiului böelckian, este compensarea efectului 
gravitației asupra proiectilelor, mai exact compen-
sarea „căderii” acestora în traiectoria lor către țintă. 
Gravitația acționează continuu asupra obiectelor 
materiale (caracterizate de masă), implicit și asu-
pra poiectilelor încă din momentul părăsirii armei 
lansatoare. Dacă în primii metri această cădere 
poate fi considerată neglijabilă, după câteva zeci sau 
sute de metri, aceasta influențează decisiv viitoarele 
coordonate ale punctului de impact. Pe scurt, efect-
ul gravitației asupra proiectilelor, și mai ales asu-
pra bombelor în cazul bomdardamentului, trebuie 
anulat la rândul său prin aplicarea unui alt unghi de 
corecție. 

Fără a mai intra în detalii tehnice care pot plic-
tisi cititorul, putem afirma că pentru a obține suc-
cesul în lupta aeriană, pe lângă calitățile fizice, psi-
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hice și moral-motivaționale, educația, pregătirea, 
instinctul, abilitățile înnăscute, formate, dezvol-
tate și menținute, pilotul de vânătoare trebuie să 
cunoască și să aplice aceste principii, să înțeleagă 
exact parametrii fiecărui atac, să-i ajusteze per-
manent și/sau să se adapteze, adică să-și modeleze 
atacul funcție de aceștia, atunci când nu-i poate 
ajusta. Astăzi aceste principii sunt arhi-cunoscute 
și fac parte din pregătirea de bază a luptătorului 
aerian. Dar atunci, în etapa de pionierat a aviației, 
aceste principii erau mai mult empiric și intuitiv 
aplicate. Prin comparație, pilotul de vânătoare 
modern are la dispoziție senzori care constru-
iesc o imagine completă a mediului aerian, radare 
care determină automat distanțele până la ținte, 
armament inteligent care odată lansat își face sin-
gur treaba („fire and forget”, adică „lanseaza si 
uită” (de grija lui)), computere care integrează și 
procesează automat toate aceste variabile de intrare 
și determină condițiile optime de lansare. Până la 
apariția computerului de bord, toate aceste calcule, 
estimări și corecții trebuiau făcute rapid de pilotul 
de vânătoare. Și cine le făcea mai repede, mai corect 
și acționa în consecință câștiga. Astăzi, cercetarea 
în domeniu este asistată pe calculator și validată 
prin experimente și simulări, dar în acele etape 
ale dezvoltării aviației (Primul și al Doilea Război 
Mondial) explorate în lucrarea de față, aceste prin-
cipii nu erau încă în totalitate cunoscute, sistemele 
de ochire erau rudimentare, asociate armei folosite 
(valabil în special în Primul Război Mondial, și 
ulterior numai în cazul sistemelor de arme nesoli-
dare cu fuselajul avionului – cazul trăgătorilor de 
pe avioanele de bombardament), adică eventualele 
corecții aplicate în tragerile aeriene aveau ca sistem 
de referință arma ci nu avionul, ceea ce însemna că 
viteza relativă și căderea traiectoriei erau cel mult 
intuitiv compensate. Ca atare, cititorul nu trebuie 
să fie surprins dacă, de exemplu, într-o confruntare 
aeriană de zece minute între patru avioane în care 
s-au tras sute de proiectile, niciunul nu a atins ținta. 
Sunt atât de multe variabile, iar parametrii luptei 
aeriene sunt atât de „fluizi” și se schimbă atât de 
repede încât, de exemplu, dacă într-o luptă aeriană 
reală sau simulată de zece minute prinzi și menții 

„inamicul” timp două-trei secunde în „colimator”, 
adică în parametri (relativ) constanți de tragere, fără 
ca el să aibă această șansă, te poţi considera norocos 
(și victorios). Pe de altă parte, armamentul artileris-
tic de bord actual poate trimite în avionul inamic, 
într-o secundă, câteva zeci de proiectile. Iar uneori, 
dacă nimerește un punct vulnerabil, poate fi sufi-
cient unul singur („the golden bullet”). 

Principiile enunțate de Oswald Böelcke sunt mai 
multe, și fiecare are mai multe corolare la rândul 
său, dar considerăm pe cele deja enunțate, nece-
sare și suficiente pentru scopul propus. Acesta din 
urmă (“Trage (numai – n.n.) când ținta umple co-
limatorul!”) rezolvă empiric dar simplu și practic 
toate cele patru condiții esențiale pentru eficiența și 
succesul atacului (distanța, suprafaţa de expunere, 
compensarea gravitaţiei şi vitezei relative). Princi-
piul are un singur dezavantaj: poate aduce avionul 
vânător în zona de coliziune cu schijele și fragmen-
tele rezultate. Hartmann, de exemplu, trăgea de 
regulă de la distanțe de sub 50m, uneori chiar de la 
20 m (când ținta nu umplea numai colimatorul, ci tot 
parbrizul!), ceea ce făcea atacurile sale pur și simplu 
distrugătoare, dar au condus și la nu mai puțin de 14 
aterizări forțate provocate de impactul cu schije și 
fragmente din exploziile avioanelor atacate. Dar la 
momentul la care a fost postulat, acest efect secun-
dar putea fi neglijat. În acea etapă de glorios pioni-
erat al aviației de vânătoare, aceste principii au fost 
determinate prin „încercare și eroare”, eroarea fiind 
de regulă fatală. Iar cei care au supraviețuit în mod 
repetat au devenit „Ași” !

III. Criterii și clasamente
După „inițierea” în culisele luptei aeriene și în 

unele aspecte ce țin de profilul psihic al pilotului 
de vânătoare din paragraful anterior, este mo-
mentul să venim în ajutorul cititorului cu unele 
clarificări asupra criteriilor de ierarhizare a Așilor 
Aviației Române.

Numărul minim de victorii aeriene confirmate 
(din perspectiva definiției clasice a victoriei aeri-
ene), unanim și internațional acceptat, care consacră 
un pilot de vânătoare și-l include în categoria 
privilegiată, temută și invidiată a „așilor”, este de 
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cinci victorii. Instrucțiunile pentru omologarea vic-
toriilor aeriene și antiaeriene, elaborate sub autori-
tatea Secției a V-a a Statului Major al Aerului, Sub-
secretariatul de Stat al Aerului, în 1942, definesc 
victoria aeriană drept „distrugerea sau scoaterea din 
luptă a unui avion inamic, astfel încât întrebuințarea 
lui de către inamic să nu mai fie posibilă”. Definiția 
nu specifică distrugerea sau scoaterea din luptă 
prin luptă aeriană, pentru că include, aşa cum rei-
ese din titlu, și avioanele doborâte de artileria 
antiaeriană. Din perspectiva lucrării de față însă, 
ierarhizarea se face folosind drept criteriu aerona-
vele doborâte în luptă aeriană, iar numărul minim 
de cinci victorii ramâne valabil. După acest criteriu 
strict, lucrarea de față ar fi trebuit să se oprească cu 
numărătoarea așilor din Al Doilea Război Mondial 
undeva după Ion Galea, Florian Alexiu, Ștefan Oc-
tavian Ciutac, Nicolae Macri, Emil Bălan, Constan-
tin Nicoară, Ioan Florea, Erich Richard Selei, Ioan 
Vonica, Radu Reinek, Constantin Popescu, Vintilă 
Brătianu (fiecare cu câte cinci victorii aeriene in-
dividuale omologate). Întrucât există și victorii 
care se împart – mai exact, se atribuie mai multor 
piloți – precum și victorii probabil reale dar necon-
firmate, clasamentul Așilor Români în al Doilea 
Război Mondial s-a extins, ajungând la mult peste 
o sută de piloți de vânătoare. Statistica a devenit 
și mai complicată după modificarea, în februarie 
1944, a instrucțiunilor mai sus enunțate prin acor-
darea unui punctaj variabil în funcție de numărul 
de motoare ale aeronavelor doborâte (un punct pen-
tru fiecare motor). Astfel, doborârea unui cvadri-
motor aducea automat patru puncte în palmaresul 
învingătorului. Măsura a fost luată pentru a stimula 
piloții de vânătoare să atace formațiile masive de 
bombardiere, în principal americane și britanice, cu 
o apărare individuală și reciprocă extrem de densă și 
eficientă, care implica riscuri și probabilități foarte 
mari de doborâre a avioanelor de vânătoare care se 
aventurau să atace o astfel de formație. Acest crite-
riu nou introdus a modificat într-o oarecare măsură 
ierarhia așilor și a extins în același timp numărul la 
peste 150 de ași. În timp ce la vârful clasamentului, 
monștrii sacri (Constantin Cantacuzino, Alexan-
dru Șerbănescu, Ioan Milu, Dan Valentin Vizanty, 

Constantin Rosariu, Cristea Chirvăsuţă, Ioan Maga, 
Ioan Mucenica, Vasile Gavriliu, Tudor Greceanu, ca 
să-i enumerăm numai pe primii zece) și-au păstrat 
în general pozițiile câștigate cu bravură, curaj, 
experiență, în campania din est, schimbarea crite-
riilor în timpul „campaniei la americani” a afectat 
mai mult așii din partea a doua a clasamentului, care 
au început astfel să urce mai repede în ierarhie, lu-
cru foarte dificil în alte condiții, mai ales pentru că 
aici regăsim piloți introduși în luptă după „campania 
din est”. Totuși, chiar și în partea superioară a cla-
samentului, modificarea criteriilor în februarie 1944 
a produs unele re-locări. Astfel, Tudor Greceanu 
cu 18 avioane distruse în aer confirmate, sau Ioan 
DiCesare cu 16 avioane distruse în aer confirmate, 
sunt surclasați de Ioan Maga, Constantin Rosariu 
și Vasile Gavriliu cu 15, 14, respectiv 14, avioane 
distruse în aer confirmate dar cu un numar total de 
victorii aeriene mai mare conform noului criteriu 
introdus în februarie 1944.

Revenind la criteriile de omologare, acestea 
erau extrem de stricte și rigide, nefiind suficientă 
„afirmația că s-a obținut o victorie aeriană” (capi-
tolul III al menţionatelor Instrucţiuni pentru...), 
și „nicio victorie nu poate fi omologată numai pe 
simpla afirmație a unui singur luptător terestru sau 
aerian” (capitolul IV), ci este impusă obligatoriu 
condiția a minim două mărturii și a unor probe ma-
teriale concrete, unde este posibil. De altfel, încă din 
Primul Razboi Mondial, pentru a controla tendința 
(de înțeles de altfel) de asumare a cât mai multor 
victorii aeriene, s-a impus confirmarea de către mai 
mulți martori și susținerea cu probe materiale (epa-
va aeronavei în teren propriu, fotografii ale acesteia 
în teren inamic etc).

Ființa umană este competitivă prin natura sa, 
prin instinct, iar atunci când acționează într-un do-
meniu de excelență cum este aviația de vânătoare, 
mai ales la război, unde în ultimă instanță miza 
este supraviețuirea, atunci competiția atinge cote 
și intensități de neimaginat. De aceea, în toate 
aviațiile lumii, încă de la primele întrebuințări în 
luptă, vedem măsuri severe pentru obiectiviza-
rea contabilizării victoriilor aeriene. În Belgia, în 
Primul Razboi Mondial, de exemplu, s-a mers până 
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la a nu lua în considerare mărturia unui camarad pi-
lot, ci numai mărturiile martorilor neutri, tereștri, 
iar aeronava trebuia să cadă în teritoriul propriu sau 
în spatele liniilor inamice dar la vederea martorilor 
tereștri. În schimb, sistemul belgian era mai flexibil 
în a accepta ca victorii aeriene și aeronavele forțate 
să aterizeze sau care nu mai puteau fi controlate, iar o 
victorie comună era contabilizată la fiecare coechip-
ier. În Franța, în aceeași perioadă de referință, crite-
riile erau mai rigide în ce privește starea aeronavei 
(se acceptau ca victorii numai aeronavele distruse) 
însă mai flexibile în privința confirmării prin accep-
tarea mărturiei unui camarad pilot. Franța permitea 
și observatorilor (alias trăgători) aerieni să devină 
ași, iar victoriile comune erau alocate fiecăruia din-
tre coparticipanți. În Marea Britanie erau acceptate 
ca victorii aeriene și aeronavele forțate să aterizeze, 
capturate, sau baloanele distruse. Victoriile aeri-
ene comune erau alocate fiecărui participant, dar 
când statisticile au devenit supraîncărcate și ne-
realiste, victoriile comune s-au alocat fracționat. 
Confruntată cu supraîncărcări subiective similare 
ale statisticilor, Italia a introdus condiția a minim 
doi martori oculari. Statele Unite ale Americii au 
adoptat, inițial, fie sistemul britanic, fie cel francez, 
funcție de țara unde luptau piloții americani. În 
Rusia țaristă se pare că nu exista un sistem oficial 
de contabilizare a victoriilor aeriene. În aviația Im-
periului Austro-Ungar, fiecare participant la o lupta 
aeriană urmată de o victorie era creditat cu o victo-
rie deplină, indiferent că era pilot de vânătoare, pi-
lot de cercetare, observator, trăgător. O notă aparte 
este dată de sistemul german de contabilizare a vic-
toriilor aeriene. În primul rând, în Germania nu a 
fost adoptat termenul de „as” condiționat de cinci 
victorii aeriene, în schimb a fost introdus titlul de 
„Kanone” (tun / armă de calibru mare) pentru piloții 
care ajungeau la scorul de 10 victorii aeriene. În al 
doilea rând, aeronavele doborâte în teritoriu inamic 
trebuiau confirmate de un observator german pen-
tru a fi acceptate. Apoi, victoriile erau atribuite unui 
anumit pilot. 

Cele în dispută (cu participanți multipli) erau atri-
buite unității respective dar nu indivizilor. Singura 
excepţie era în cazul aeronavelor cu dublă comandă.

Revenind la Așii României, atât din Primul cât 
și din al Doilea Război Mondial, sistemul de con-
tabilizare a victoriilor aeriene a fost mai apro-
piat de cel francez, probabil sub influența directă 
a cooperării româno-franceze în Primul Război 
(Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul 
Henri Mathias Berthelot, ce includea și Escadrila 3 
Nieuport), dar cât se poate de obiectiv, chiar și în 
condițiile modificării criteriilor funcție de numărul 
de motoare ale aeronavei doborâte. Această modifi-
care, controversată de altfel, putea să-l propulseze 
pe Horia Agarici, de exemplu, direct în categoria 
așilor, prin doborârea într-o singură zi a trei bom-
bardiere sovietice bimotoare, slab apărate antiaer-
ian, cu un scor de șase victorii aeriene pentru care 
un pilot de vânătoare din campania din est a purtat 
poate zeci de lupte aeriene deasupra stepelor rusești. 
Și mai relevant din această perspectivă este cazul 
lui Dan Vizanty, creditat cu doborârea a 12 cvadri-
motoare americane și un scor implicit de peste 40 
puncte, ceea ce l-a plasat pe locul patru în clasamen-
tul general, după Cantacuzino, Șerbănescu şi Milu. 
Pe de altă parte, măsura acordării unui punct pen-
tru fiecare motor se justifică pe deplin dacă luăm 
în considerare că atacul unui „Liberator” (B-24) 
sau al unei „Flying Fortress” (Fortărețe Zburătoare) 
(B-17) într-o formație mare de bombardiere ameri-
cane echivala cu sinuciderea, ceea ce se pare că 
s-a și întâmplat cu „Asul României” (Alexandru 
Șerbănescu) în chiar ultima luptă aeriană împotriva 
bombardierelor americane (18 august 1944) înainte 
de 23 august 1944.

Pe ansamblu, sistemul românesc de contabilizare 
a victoriilor aeriene – implicit, şi clasamentul Așilor 
Aviației Române – este cât se poate obiectiv și credi-
bil. În lucrarea de față, am făcut în mod deliberat 
excepție de la criteriul celor minim cinci aeronave 
inamice doborâte în cazul Primului Război Mon-
dial, din mai multe motive. În primul rând, criteriul 
celor minim cinci victorii a apărut mai târziu și, ca 
și în cazul normelor de drept, nu ar fi fost corect să-l 
aplicăm retroactiv. În al doilea rând, aviația era încă 
în pionierat, numărul de avioane era redus (Româ-
nia a intrat în război după Consiliul de Coroană din 
14/27 august 1916 cu numai 24 avioane bune de zbor, 
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și acelea neînarmate și depășite de cele care operau 
deja pe frontul de vest). În al treilea rând, aeronavele 
erau neperformante, zborul în sine era o aventură, 
armamentul rudimentar, sistemele de ochire inexis-
tente, tragerile aeriene se bazau mai mult pe „încer-
care și eroare” decât pe cunoștințe solide și unghiuri 
de corecție geometric aplicate. 

Nu în ultimul rând, în Primul Război Mondial, 
cel puțin în prima parte, o victorie aeriană era de 
cele mai multe ori rezultatul efortului în echipa 
pilot–observator (devenit prin forța împrejurărilor 
trăgător), în care primul (pilotul) aducea avionul în 
situații tactice avantajoase sau îl scotea rapid prin 
manevre abile dintr-o situaţie periculoasă, iar al doi-
lea (observatorul/tragător) rezolva problema ochirii 
și lovirii avionului inamic prin aplicarea mai mult 
intuitivă a corecțiilor necesare. Ca atare, în cazul 
Primului Război Mondial, am aplicat de fapt două 
excepții în cadrul Anexei (Tabelul cu Așii Aviației 
Române) a lucrării de față: nu am ținut cont de pra-
gul de minim cinci victorii aeriene; am inclus și ob-
servatorii (trăgătorii) aerieni în categoria așilor.

Oricum, concluzia noastră este că numărul efec-
tiv de victorii aeriene este un criteriu relativ. De 
exemplu, un pilot foarte bun de vânătoare, dar mai 
tânăr sau, din diverse motive, introdus în luptă în a 
doua parte a celui de-al Doilea Război Mondial, nu 
avea timpul fizic necesar să se apropie, să egaleze și 
cu atât mai puțin să depășească un as din capul listei 
care a prins campania din est de la început. Sau un 
pilot german care a luptat (și) în Vest, în Bătălia pen-
tru Franța, Bătălia pentru Anglia, în teatrul medit-
eranean, împotriva unor piloți mai bine antrenați și 
împotriva unor avioane apropiate ca performanțe de 
cele germane (Erich Rudorffer, de exemplu) nu avea 
cum să-l egaleze pe un Hartmann care a doborât 345 
de avioane sovietice pe frontul din Est (din totalul 
de 352, din care numai 7 au fost americane și britan-
ice). Nu se poate face comparație între, pe de-o parte 
antrenamentul piloților sovietici cu cel al pilotilor 
occidentali, și pe de alta parte între caracteristicile 
tehnico-tactice ale avioanelor sovieticilor și cele ale 
aliaților occidentali. Unele avioane folosite de sovi-
etici la intrarea în război, deși aveau armament de 
bord, nu aveau sisteme de ochire (se pare că au fost 

situații în care acestea erau desenate cu mâna direct 
pe parbriz de către piloți sau armurieri) și până nu au 
primit sisteme performante de la aliații occidentali, 
piloții Axei au avut o superioritate netă în pregătire 
și în performanțe tehnico-tactice ale aeronavelor și 
echipamentelor de bord. Împotriva piloților sovi-
etici, asul român clasat pe locul trei în clasamentul 
general, eroul Brașovului, Ioan Milu, deși acționa 
de pe poziția dezavantajoasă de coechipier subofițer, 
a reușit la 6 mai 1943 să doboare trei avioane La-5, 
iar pe 16 august 1943 a stabilit recordul absolut de 
cinci avioane sovietice doborâte într-o singură zi! 

Un exemplu și mai bun pentru înțelegerea 
fenomenului antamat mai sus este cel al asului ger-
man Gerhard Barkhorn, clasat pe locul 2 cu 300 
victorii aeriene, care în Bătălia pentru Franța și 
în Bătălia pentru Anglia nu a avut nicio victorie 
aeriană, în schimb a obținut nu mai puțin de 300 de 
victorii împotriva piloților sovietici. 

Ca atare, în opinia noastră, un criteriu mai obiec-
tiv de evaluare a unui pilot de vânătoare, în speță a 
unui as, ar trebui să includă și raportul, numit prin 
convenție „z”= numărul de victorii aeriene raportat 
la numărul de ore de zbor, sau și mai semnificativ, 
raportul convențional „e” (de la eficiență) – „e” = 
numărul de victorii aeriene raportat la numărul de 
lupte aeriene –, pentru a avea o imagine cât mai 
exactă a eficienței pilotului analizat în luptă. Adică, 
dacă pilotul „X” doboară 3 avioane în 10 lupte aeri-
ene, obține un coeficient de 0, 3, în timp ce pilotul 
„Y” doboară 2 avioane în 5 lupte aeriene obține 
un coeficent de 0, 4. După criteriul consacrat, al 
numărului total de victorii aeriene, pilotul „X” cu 
3 avioane doborâte este superior pilotului „Y” cu 
numai 2 avioane doborâte, dar în realitate, după cri-
teriul eficienței (raportul număr de victorii / număr 
de lupte aeriene) situația este inversă, pilotul „Y” 
fiind mai eficient decât „X”. Un alt posibil criteriu 
mai obiectiv decât coeficientul „z” enunțat mai sus, 
ar putea fi coeficientul „b” (convențional, „b” de la 
bravură)– „b”= raportul număr lupte aeriene / număr 
misiuni de luptă. Acest coeficient ar oferi o imag-
ine asupra eroismului, bravurii, curajului, ușurinței 
sau reticenței angajării luptei. Nu este același lucru 
angajarea luptei cu asumarea oricărui risc (cazul 
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Șerbănescu, de exemplu) cu angajarea luptei numai 
în condiţiile în care succesul era sigur (cazul Hart-
mann). După criteriul „e”, Cantacuzino obține un 
coeficient de 0, 2 (42 avioane distruse în aer, con-
firmate, în 210 lupte aeriene), iar Șerbănescu apx. 
0, 187 (44 avioane distruse în aer confirmate, în 235 
lupte aeriene), clasamentul general nefiind afectat. 
După criteriul „b”, Cantacuzino obține un coeficient 
de 0, 34 (cu 210 lupte aeriene în 608 misiuni), iar 
Șerbănescu 0, 39 (cu 235 lupte aeriene în 590 misi-
uni), clasamentul inversându-se de data aceasta. 

Caracterul obiectiv al acestor coeficienți 
convenționali este demonstrat de realitatea istorică: 
Șerbănescu risca mai mult, ceea ce l-a și costat viața 
în ultima încleștare cu aviația americană din 18 au-
gust 1944. Numai pentru comparație, Hartmann are 
un coeficient „e”= 0.426 (352 victorii în 825 lupte 
aeriene) și un coeficient „b”= 0, 587 (825 lupte aeri-
ene în 1404 misiuni), dar aceste diferențe se explică 
prin faptul că asul german a obținut majoritatea 
covârșitoare a victoriilor sale împotriva aviației 
sovietice net inferioare ca înzestrare, înarmare și 
pregătire de luptă, în timp ce așii români, pe lângă 
aviația sovietică, s-au confruntat și cu aviațiile 
americană, britanică și ulterior germană. După acest 
criteriu original („e”), asul absolut al tuturor timpu-
rilor, Erich Hartmann (e=0, 426), este surclasat de 
camaradul său plasat pe locul șase, Erich Rudorffer 
(e=0, 74! cu 222 victorii în 300 lupte aeriene). Este 
adevărat că după criteriul „b”, tot Hartman rămâne 
în frunte cu b=0, 587 față de Rudorffer cu b=0, 3 
(300 lupte aeriene în 1000 misiuni), dar trebuie luat 
în considerare că Rudorffer a luptat pe toate teatrele 
majore de operații în timp ce Hartmann și-a obținut 
fabulosul scor aproape exclusiv împotriva rușilor.

Pe de altă parte, cuantificarea matematică a com-
portamentului ființei umane, determinat de procese 
mentale raționale și emotive în egală masură, mai 
ales în situații limită, nu este în totalitate justă. Din 
acest motiv și din respect pentru tradiție, lucrarea de 
față menține clasamentul în baza criteriului clasic 
(număr total de victorii), pentru că dacă ar aplica 
criteriile „eficienței” și/sau „bravurii”, clasamentul 
ar arăta ușor diferit. 

IV. Observatorii aerieni în Primul Război  
 Mondial

De la început trebuie precizat că termenul de „ob-
servator aerian” în acest context este într-o oarecare 
măsură derutant pentru cititorul neavizat; un „false 
friend” în limba română. Observator aerian însemna 
într-adevăr acel operator, ofițer sau subofițer, care, 
valorificând una din caracteristicile și, în același 
timp, unul din avantajele fundamentale ale put-
erii aeriene, anume „perspectiva” – care, împreună 
cu celelalte caracteristici (viteza, omniprezența, 
independența față de obiectivele terestre etc), fac 
din forțele aeriene cea mai importantă categorie de 
forțe armate moderne –, observa din aer dispozi-
tivul și manevrele inamicului, nota, fotografia și 
transforma apoi aceste date în informație utilă man-
agerilor confruntării armate la nivel tactic, opera-
tiv sau strategic. Foarte repede însă, încă din epoca 
pionieratului, aviația a evoluat din „ochii armatei” 
într-o categorie de forțe de sine stătătoare, angajată 
în propriile ei confruntări armate în aer (aviația de 
vânătoare) sau în sprijinul forțelor terestre și navale 
(aviația de bombardament, asalt, cercetare, trans-
port, sanitară, etc).

În prima parte a acestui proces, termenul de „ob-
servator aerian” s-a menținut, deși observatorul 
în speță, pe lângă responsabilitățile inițiale (de 
cercetare, recunoaștere, observare, fotografiere, 
navigație aeriană, telegrafie (transmiterea datelor 
la sol în timp real)) a preluat rapid alte atribuții la 
bordul aeronavei, din domeniul cinetic (de luptă), 
dintre care cele mai importante din perspectiva 
confruntării aeriene sunt cele de „trăgător aerian” 
(pentru apărarea proprie și atacul aeronavelor și 
trupelor inamice) și de operator de bombardament 
(pentru atacul obiectivelor terestre și navale). Ulte-
rior, confruntarea armată devenind din ce în ce mai 
amplă, aeronavele, mai complexe și specializate, 
implicit și atribuțiile personalului navigant s-au spe-
cializat în piloți, navigatori, operatori radio, meca-
nici de bord, trăgători de bord, „load master”(i) etc, 
însă în perioada de referință, pe toată durata Primu-
lui Război Mondial, s-a păstrat atât în jargonul pro-
fesional cât și în documentele oficiale denumirea 
de „observator aerian”. Prin prisma principiilor și 
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condițiilor luptei aeriene explicate succint mai sus, 
pilotului de vânătoare i-au rămas responsabilitatea 
manevrării abile, rapide și inteligente a aeronavei, 
prin aceasta rezolvând condițiile de distanță optimă 
de tragere și expunere maximă a țintei (racursul / 
unghiul de prezentare), simultan cu scoaterea aero-
navei proprii din pozițiile periculoase, de sub focul 
inamicului, iar observatorului i-a revenit respon-
sabilitatea utilizării eficiente a armamentului, mai 
exact îndeplinirea celorlalte două condiții pentru 
succesul atacului, compensarea vitezei relative și a 
căderii (traiectoriei) proiectilului prin aplicarea unor 
unghiuri de corecție adecvate ca valoare și sens. 
Neîndeplinirea oricăreia din aceste patru condiții, 
avea ca efect eșecul atacului. Ulterior (în perioada 
interbelică), armamentul artileristic pe avioanele de 
vânătoare a fost montat solidar cu axul longitudi-
nal al avionului, au fost dezvoltate aparate de ochire 
mai complexe clasice (mecanice) și optice, care au 
permis utilizarea armamentului de către un singur 
operator, mai exact de către pilotul de vânătoare pe 
care îl regăsim astfel în Al Doilea Război Mondial 
în postura de vânător aerian, singur la bordul avi-
onului, independent, față în față cu vânătorul aerian 
inamic, într-o titanică încleștare cu rezultat unic (un 
singur supraviețuitor, un metafizic „care pe care”) 
din care, prin supraviețuiri repetate, se cristalizează 
și se călește „asul”.

Dar în Primul Război Mondial ne găsim în situația 
în care o victorie aeriană trebuie împarțită între pi-
lotul care a manevrat abil, rapid și inteligent aero-
nava în poziții favorabile atacului și „observatorul 
aerian” (în realitate trăgător, navigator, bombardier 
etc.) care acționeză prompt și eficient armamentul de 
bord. Atribuirea victoriei numai pilotului sau numai 
observatorului ar fi o eroare. Nu există exemplu mai 
bun de lucru în echipă, mergând până la profunzi-
mi simbiotice, decât celula pilot-observator aerian 
în contextul Primului Război Mondial. Pilotarea 
inabilă, neadecvată sau tardivă ar fi dus aeronava 
proprie în colimatorul inamicului și ar fi condamnat 
la moarte atât pilotul cât și observatorul, indiferent 
cât de bun ar fi fost acesta din urmă. Iar un observa-
tor nepriceput, neexperimentat, fără capacitatea de 
anticipație a evoluției traiectoriei avionului inamic, 

n-ar fi putut nimeri avionul inamic, ar fi zădărnicit 
eforturile pilotului și l-ar fi obligat la reluarea 
manevrelor defensiv-ofensive, reducând astfel prob-
abilitatea de succes și mărind probabilitatea de a fi 
doborâți. Fără îndoială, după primele confruntări 
aeriene care au adus implicit confirmarea (și con-
sacrarea) ca piloți și/sau observatori „buni” (e pre-
matur sa vorbim de „ași” în această etapă), direct sau 
indirect aceștia au început să se „caute” reciproc la 
constituirea echipajelor, din spirit de competiție, din 
dorința de succes și nu în ultimul rând din instinct 
de supraviețuire. Niciun pilot nu vrea un observator 
slab; niciun observator nu vrea să zboare cu un pilot 
mediocru. Iar tăria celulei este dată de elementul cel 
mai slab. În acest caz, ambele elemente trebuiau să 
fie tari. Un element slab, oricare dintre ele, condam-
na întreaga celulă. Selecția era simplă și dură, cu 
inamicul ca judecător. Mediocrii nu supraviețuiau. 
Dacă la sol, fie la forțe aeriene, terestre sau navale, 
mai era loc pentru prestații profesionale mediocre, 
pentru favoritisme și promovări subiective, în aer 
asemenea servituți costă, iar prețul se măsoară în 
vieți de zburători, aeronave distruse, lupte aeriene și 
implicit bătălii terestre pierdute. 

Notă: există și observatori aerieni, nu mai puțin 
bravi, care și-au îndeplinit atribuțiile specifice de 
la bordul baloanelor militare. Nici ei nu erau scutiți 
de atacurile aviației de vânătoare inamice și ca at-
are trebuiau să fie în măsură să se apere cu arma 
în mână împotriva acestora (înainte să abandoneze 
un balon distrus, incendiat, sărind cu parașuta, un 
mijloc de salvare nesigur la vremea respectivă), dar 
pledoaria de mai sus este dedicată observatorilor 
aerieni de la bordul aeronavelor de vânătoare, cer-
cetare sau bombardament.

Imposibilitatea contabilizării exacte a victoriilor 
aeriene între piloți și observatori în Primul Război 
Mondial a pus istoricii militari în dificultate. După 
unele surse, Asul României în prima conflagraţie 
planetară este locotenentul Gheorghe Mihăilescu, 
cu opt victorii aeriene. După alte surse, ar fi sublo-
cotenentul observator Dumitru Cicerone Bădulescu, 
cu cinci victorii aeriene. Indiferent de rezultatele 
investigării corectitudinii surselor și confirmării 
ierarhiei, rămâne valabilă concluzia că observato-
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rii aerieni trebuie incluși în categoria așilor aviației 
de vânătoare. Au fost luptători de elită, ofițeri și 
subofițeri deosebit de valoroși. Ei au luptat și au 
riscat cot la cot cu camarazii lor piloți. De exem-
plu, asul (observator) sublocotenentul Dumitru Ci-
cerone Bădulescu, un ofiţer talentat, devotat, brav, 
zboară împreună cu piloții Negrescu, Peneș, Ioanin, 
Caşolteanu, Mihăilescu, De Triquerville. Obține 
prima victorie aeriană la 7 noiembrie 1916 împreună 
cu Gheorghe Negrescu împotriva unui avion ger-
man pe care îl doboară la Ploiești. A doua victorie, 
împreună cu Petre Ioanin, la 16 iunie 1917 împotriva 
unui Hansa Brandenburg C.I. pe care îl doboară la 
Soveja. A treia victorie, împreună cu Petre Ioanin, 
împotriva unui balon captiv german pe care îl 
incendiază și îl doboară la Panciu. Atacul baloanelor 
captive la momentul respectiv era foarte dificil și 
riscant întrucât, pe lângă apărarea antiaeriană pro-
prie, acestea erau de regulă apărate în aer de aviația 
de vânătoare. A patra victorie se produce după o 
luptă febrilă în celula Bădulescu–De Triquerville, 
într-un Farman 40, cu Gheorghe Mihăilescu, într-
un Nieuport 11, împotriva unui Oeffag C II austro-
ungar. Avionul inamic se prăbușește în flăcări în „no 
man’s land” (între linii) în zona Lepșa–Târgu Secui-
esc. Este momentul în care Bădulescu, dând dovadă 
de mare curaj, umanism și cavalerism, aterizează 
între linii, salvează observatorul din flăcări, îl urcă 
în propriul avion, în locul său, iar el se retrage în 
liniile proprii fugind de sub focul inamicului. A cin-
cea victorie se produce la 8 septembrie 1917, când 
Bădulescu doboară un avion austro-ungar undeva 
pe Valea Tazlăului, lângă Solonţ. Bădulescu a mai 
„pus pe fugă” multe avioane inamice, multe din ele 
avariate și forțate să aterizeze, dar confirmate ofi-
cial, potrivit principiilor de verificare deja în vigoare 
în acea etapă (martori, fotografii ale epavei), au ra-
mas numai aceste cazuri succint prezentate mai sus. 
Într-una din aceste lupte, în echipaj cu locotenetul 
Caşolteanu, Bădulescu este rănit la piciorul drept. 
Bădulescu luptă și în campania din Basarabia cu 
aceeași bravură și asiduitate, până la epuizare. Mun-
ca asiduă, talentul și succesul, ordinele și medaliile 
acordate, i-au atras inevitabil și invidia unora, ceea 
ce l-a determinat pe asul (observator) al României 

în Războiul de Întregire Națională să părăsească 
aviația în 1920 în favoarea blindatelor (arma nou 
înființată). În 1931, revine la aviație la ordinul rege-
lui Carol II, care îi cunoștea bine meritele. Al Doilea 
Război Mondial îl gasește la fel de conștiincios, en-
ergic și activ pe (acum) colonelul Bădulescu, drept 
pentru care statul comunist îl „recompensează” 
după război cu o condamnare de doi ani și opt luni 
de pușcărie și muncă silnică la Canal!

V. Asul inimilor noastre
Asul absolut al Aviației Române, consacrat în fo-

cul celei de-a doua conflagraţii mondiale, rămâne 
căpitanul Alexandru Șerbănescu. Este „Asul 
României”, asul inimilor noastre, chiar dacă în 
termeni numerici absoluți, prin victoriile obținute 
după ce Șerbănescu a căzut la datorie (în ultima 
bătălie împotriva Aviației Americane din 18 august 
1944), cu aplicarea criteriilor modificate funcție de 
numărul de motoare ale avioanelor doborâte, Con-
stantin Cantacuzino l-a depășit (69 victorii față de 
55). Chiar și în aceste condiții, în care Cantacuzi-
no și-a rotunjit scorul până la sfârșitul războiului, 
Șerbănescu rămâne campion absolut după criteriul 
avioanelor doborâte în lupte aeriene confirmate (44 
Șerbănescu, față de 42 Cantacuzino). Fără a-i dimi-
nua sub nicio formă meritele și calitățile, contem-
poranii recunoșteau în Cantacuzino un campion 
nobil, detașat, relaxat, care practica aviația ca pe un 
sport. La polul opus, Șerbănescu era ofițerul abso-
lut, vânător de munte la origine, disciplinat, patriot, 
identificat simbiotic cu aviația și datoria față de țară, 
angajat pe viață și pe moarte cu dușmanul căruia 
nu i-ar fi lăsat țara nici dacă ar fi rămas singur în 
fața inamicului. În fotografiile de epocă vedem într-
adevăr un Cantacuzino relaxat, cu mânecile cămășii 
suflecate chiar și în fața unor ofițeri superiori, și un 
Șerbănescu în veston, încheiat până la ultimul nas-
ture.

Ofițer de carieră, disciplinat deși temperament 
vulcanic, dur (nu ezita în fața pericolului) și sen-
timental în același timp (îndrăgostit (?) de „made-
moiselle” Garnier, cânta la vioară și fredona uneori 
„Frumoasa mea cu ochii verzi”), principial, patriot 
până la sacrificiul suprem, AS-ul inimilor noastre 
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și-a construit și trăit viața după un principiu nobil, 
suprem, adoptat de la scriitorul francez Luis Cam-
bron, pe care l-a respectat până în ultima clipă: 
„Chiar dacă rămân singur în fața duşmanului, nu voi 
lăsa Țara la cheremul acestuia!”. 

În 18 august 1944, Grupul 9 Vânătoare, comandat 
de Șerbănescu, a decolat de pe aerodrumul Buzău 
pentru a intercepta formația masivă de bombardiere 
americane ce se îndrepta spre Ploiești (peste 350 
aeronave de bombardament și vânătoare). Atacul 
unei formații de asemenea proporții de bombardiere 
americane, deosebit de puternic apărată antiaer-
ian cu mijloace proprii și prin nelipsita escortă de 
vânătoare, era un act de sinucidere pentru puținii 
piloți de vânătoare care mai rămăseseră apți de luptă 
la acel moment (13 piloți în tot Grupul 9 Vânătoare). 
Cu o zi înainte, pe 17 august, comandantul Corpului 
3 Aerian, generalul Gheorghe Vasiliu, un nezburător, 
un intrus nepotrivit pentru demnitățile în care fus-
ese promovat politic anterior de Carol II, îi reproșa 
marelui as lipsa de eficiență și de bravură a piloților 
din subordinea sa în atacul formațiilor de bombar-
diere aliate, în condițiile în care aceștia căzuseră 
unul câte unul în luptă, cu mâinile încleștate pe 
comenzile avioanelor lor. Era prea mult pentru or-
goliul marelui patriot, pentru luptătorul care la 
Stalingrad, rănit, aterizat forțat în liniile proprii (în 
sectorul Diviziei 24), aleargă la unitatea sa, strigă 
din mers „dați-mi un avion pentru că mai avem de 
luptat”, sare în primul avion și se reîntoarce în focul 
luptei. Tot la Stalingrad, după lupte crâncene în aer, 
Șerbănescu a organizat evacuarea de pe aerodromul 
Karpovka sub asaltul tancurilor rusești; noaptea, pe 
un ger cumplit, au demontat scaunele și stațiile radio 
ca să facă loc pentru tehnicieni, să mai salveze ce se 
mai putea salva, și au decolat literalmente sub focul 
tancurilor rusești. 

Din relatările supraviețuitorilor, ultima imagine 
din aer, epică, apocaliptică, a fost aceea a aerodro-
mului plin de explozii și incendii, înconjurat de tan-
curi, cu locotenentul Apostolescu în cămașă albă, cu 
sabia scoasă, comandând focul artileriei antiaeriene 
împotriva tancurilor, să le mai întârzie puțin, cât să 
poată decola avioanele. Acestor eroi, neavenitul co-
mandant al Corpului 3 Aerian care a făcut războiul 

din biroul său luxos între petreceri și serate dan-
sante, le reproșa lipsa de bravură și eficiență. Ca 
umilința să fie completă, aceste reproșuri au fost 
făcute în prezența generalului german Gerstenberg, 
șeful Aviației Germane din România. 

Ulterior, un alt comandant, care cunoștea însă 
situația, i-a ordonat lui Șerbănescu să decoleze 
când sunt alarmați, dar să nu angajeze inamicul în 
condițiile unui asemenea raport de forțe dezastruos 
de defavorabil pentru partea română, și să protejeze 
oamenii și avioanele. În aceste condiții, înaintea 
decolării din 18 august, Șerbănescu a prezentat oa-
menilor ordinul de a nu angaja inamicul, dar le-a 
precizat că el personal nu va respecta respectivul 
ordin și a constituit formația pe bază de volun-
tari. S-au oferit imediat 12 piloți. În ultima clipă 
se prezintă și Cantacuzino, al 13-lea, aceștia fiind 
de fapt toți care mai rămăseseră apți de luptă din 
Grupul 9 Vânătoare. Șerbănescu era superstițios. Îi 
propune lui Cantacuzino să nu decoleze, însă acesta 
insistă și în consecință decolează toți 13. 

Formația urcă spre Brașov la peste 7000 m, în 
căutarea inamicului. Unul din piloți (Bendaș) se în-
toarce acuzând defecțiune a instalației de alimentare 
cu oxigen. La descoperirea inamicului, Șerbănescu, 
în formație strânsă cu Dobran și Dârjan, atacă fur-
tunos o formație de patru P-51 Mustang. Deși erau 
oricum în superioritate, în ajutorul celor patru Mus-
tang-uri atacate de cei trei ași români, vin încă 16 
avioane. Raportul de forțe este distrugător de deza-
vantajos pentru aviatorii români, dar Șerbănescu 
nu ezită. În acest moment sunt chemați prin radio 
să intervină la Mizil, unde aviația inamică ataca 
aerodromul și avioanele la sol. Șerbănescu trans-
mite că nu poate „fiind angajat în luptă aeriană cu 
Mustang-urile”. Conform mărturiei lui Dobran, în 
acest picaj asupra formației inamice, Șerbănescu s-a 
distanțat considerabil de coechipieri. Dobran mai 
are însă timp să vadă un Mustang „cu botul roșu” 
cum îl ataca pe Șerbănescu și îl avertizează prin 
radio „Virați, domnule căpitan!”. Prea târziu însă. 
Din aripa stângă a Messerschmitt-ului G-109 cu nr. 
1 (avionul lui Șerbănescu) se vede dâra de fum, avi-
onul răstoarnă pe stânga și intră într-un picaj verti-
cal. Alți martori opinează că Șerbănescu nu a auzit 
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avertizarea datorită unei defecțiuni a stației radio, 
însă această opinie este contrazisă de aceiași mar-
tori care susțin că l-ar fi auzit totuși pe Șerbănescu 
spunând „... sunt lovit, mă duc în jos...”. 

Greu de decelat adevărul la atâta timp după eve-
nimente, pe baza memoriei puținilor supraviețuitori 
ai acelei încleștări infernale după ce timp de o 
jumătate de secol au fost forțați să se autocenzureze. 
În opinia lui Dobran, martor ocular al evenimentului 
în speță, „Șerbănescu a căzut pentru că a avut prea 
mare încredere în Grupul lui. Bănuia că toți ceilalți 
îl urmează.” Cert este că Șerbănescu nu a ezitat. 
A acționat până în ultima clipă conform crezului 
său: „Chiar dacă rămân singur în fața dușmanului, 
nu voi lăsa țara la cheremul acestuia!”. Nu vom ști 
niciodată dacă Șerbănescu a auzit sau nu avertizarea 
coechipierului, însă nu mai avem nevoie de cercetări 
și confirmări. Știm. Alexandru Șerbănescu, Asul in-
imilor noastre, ar fi atacat oricum! România a pier-
dut în acea clipă o stea. Ne consolăm cu ideea că 
a murit frumos, ca un erou legendar, și mai ales, a 
scăpat de infernul umilințelor la care inevitabil l-ar 
fi supus autoritățile comuniste. 

Întrucât a luptat numai împotriva Uniunii Sovi-
etice, Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii, 
altfel spus, întrucât nu a luptat nicio zi împreună cu 
Uniunea Sovietică după 23 august 1944, autoritățile 
comuniste române l-au uitat complet pe Șerbănescu, 
la fel ca pe toți eroii căzuți în lupta împotriva Uni-
unii Sovietice, astfel încât aceștia sunt necunoscuți 
generațiilor de după război. Pentru autoritățile 
comuniste române, cei căzuți în lupta împotriva 
Uniunii Sovietice nu au existat, iar cei care au 
supraviețuit au fost epurați, marginalizați, umiliți, 
încarcerați, torturați, iar uneori exterminați. 

„Alte țări, națiuni, aviații și istorici nu obosesc 
în a-și elogia, pomeni și explica eroii aviatori ai 
războiului ultim, în a-i onora în fel și chip. Iar noi nu 
le putem publica nici jurnalele ori memoriile … Ești 
liber astăzi, căpitane Șerbănescu, poți să pășești pe 
străzile Bucureștiului și ale țării, dar ești un necu-
noscut. Este foarte târziu să te mai prezentăm, și nu 
prea mai avem cui. Te-au ținut prea mult timp as-
cuns. Uite că o facem totuși, cine știe…”. (Cornel 
Marandiuc, în revista „Orizontul Aviatic”).

VI. Să nu-i uităm pe coechipierii adjutanți 
(subofițeri)
Celula de avioane, ca „formație tactică de bază 

a aviației de vânătoare”, s-a cristalizat în al Doilea 
Război Mondial, însă își are rădăcinile în pionieratul 
aviației de vânătoare. De la început s-a simțit nevoia 
„protecției” avioanelor de recunoaștere, cercetare, 
observare, bombardament, împotriva avioanelor de 
vânătoare inamice. Ca atare, zborul în formație a 
devenit a doua natură a pilotului de vânătoare. Când 
formațiile de bombardament au devenit mai mari, 
escorta de vânătoare s-a mărit corespunzător, de la 
unu-două avioane (o celulă) la câteva patrule sau chi-
ar mai mult. Ulterior formațiile de lovire au crescut și 
s-au diversificat prin distribuirea responsabilităților 
pe așa-numitele „grupe cu destinație tactică” (grupa 
de cercetare aeriană și terestră/navală în față, posi-
bil și cu misiune de identificare și marcare obiectiv, 
o grupare mai mare (principală) de lovire, grupa de 
acoperire aeriană/vânătoare, grupa pentru manevre 
de înșelare, grupa de război electronic, grupa de cer-
cetare/evaluare a efectelor loviturii, etc.) ajungând la 
grupările de operații aeriene complexe (Composite 
Air Operations – COMAO) de astăzi. 

Din perspectiva strictă a aviației de vânătoare, ce-
lula de avioane a rămas la fel de viabilă astăzi ca și 
acum 70 de ani. S-au încercat și formule mixte, de 
trei avioane, de patru avioane (patrula, care de fapt 
este compusă din două celule), de cinci avioane. Pot 
fi ușor conduse din aer formații mari de avioane de 
bombardament, cu misiune precisă de la decolare, 
la adunarea formației, zborul pe traiect, manevra/
atacul la obiectiv, și revenirea la bază, dar este ex-
trem de dificil de condus din aer patru avioane de 
vânătoare de exemplu, care se pot regăsi în orice 
moment angajate individual de aviația de vânătoare 
inamică. Se pot pregăti de la sol manevre standard, 
procedee și metode de atac, o distribuție (de princip-
iu) a responsabilităților, dar în ultimă instanță, când 
se ajunge la lupta aeriană individuală, „dogfight”-ul 
clasic, nu rămân decât abilitatea și flerul fiecărui pi-
lot în parte contra inamicului cu care se confruntă. 
De aceea, celula a rămas și probabil va ramâne încă 
mult timp „formația tactică de bază” a aviației de 
vânătoare, prin care doi piloți de vânătoare, „cap 
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(de formație) și coechipier”, zboară împreună într-
un dispozitiv adaptat misiunii, se sprijină reciproc 
cu informații, cu manevre ofensive, defensive, de 
înșelare și, nu în ultimul rând, cu foc. Au fost și 
situații când unul din membrii celulei s-a salvat prin 
parașutare, mai nou prin catapultare, și a fost prote-
jat cu foc din aer de coechipierul rămas apt de luptă, 
împotriva inamicului aerian și terestru, ținut astfel 
la distanță până la sosirea echipelor de căutare-
salvare prin luptă.

Deși este vorba de numai două avioane, celula 
se poate organiza într-o varietate de dispozitive de 
zbor, funcție de particularitățile misiunii, condițiile 
meteo, înălțimea de zbor, comportamentul estimat al 
inamicului, etc. Dar esența celulei constă în sprijnul 
reciproc între cei doi piloți. De aceea, piloții dintr-
o celulă trebuie să se cunoască foarte bine, să aibă 
încredere unul în altul, să se antreneze împreună 
așa cum vor lupta împreună, să-și anticipeze recip-
roc reacțiile și manevrele, să se protejeze reciproc, 
efectiv să se integreze într-un sistem bi-element dar 
coeziv, consonant, unitar, care să funcționeze ca un 
mecanism foarte bine reglat. 

„Coechipierul are grijă de cap așa cum capul are 
grijă de coechipier!” postulează, neacademic dar 
cu valoare izvorâtă din experiența de luptă, unul 
din principiile de acțiune în luptă ale piloților de 
vânătoare. Capul formației asigură navigația, in-
clusiv calculul tehnic de navigație (managementul 
combustibilului), asigură emisfera din față, asigură 
celulei o situație tactică avantajoasă, inițiază atacul, 
coordonează acțiunile coechipierului, în tot ceea ce 
face are în vedere că în spatele lui există un camarad 
de a cărui viață este răspunzător. 

Coechipierul asigură la rândul lui emisfera din 
spate, îl avertizează, îl sprijină cu foc și îl apără pe 
capul de formație, atacă la rândul lui avioanele in-
amice împreună cu capul de formație sau individual. 
În plus, coechipierul trebuie să fie în măsură să preia 
în orice moment comanda celulei, dacă situația așa 
impune. Chiar dacă înscrie multiple victorii aeri-
ene într-o misiune, pilotului de vânătoare cap de 
formație care își pierde în luptă coechipierul, nimic 
nu-i compensează durerea pierderii acestuia. Nici 
coechipierul nu se simte mai bine dacă se întoarce 

la aterizare, victorios sau nu, dar fără capul său de 
formație. În timp, legătura dintre cap de formație și 
coechipier atinge valențe mult peste dimensiunea 
normală a relațiilor interumane. 

Așii cu adevărat mari, nu neaparăt prin numărul 
mare de victorii aeriene, aveau și meritul că nu-și 
pierdeau în luptă coechipierii. Un as cu adevărat 
valoros, între o victorie aeriană sigură, dar care îi 
periclitează coechipierul, și una incertă dar care nu 
expune excesiv coechipierul, alege a doua variantă 
sau renunță la atac. Hartmann făcea un titlu de glorie 
din faptul că deși a înregistrat cel mai mare număr de 
victorii aeriene din istorie (352), „nu a pierdut niciun 
coechipier” ! Într-adevăr, o performanță cel puțin la 
fel de valoroasă ca recordul absolut de victorii aeri-
ene înregistrat de acest mare pilot de vânătoare.

De regulă, într-o situație de luptă, avioanele unei 
celule zboară ușor distanțate, lateral și longitudinal, 
cu o subplasare de siguranță (cu excepția zborului 
razant, unde siguranța impune o supraplasare a 
coechipierului) pentru ca atenția coechipierului să 
nu fie excesiv consumată de proximitatea capului și 
riscului implicit de coliziune (dispozitivele foarte 
strânse se adoptă numai pentru show-uri aeriene, 
pentru impresia publicului) ci să poată explora vi-
zual (mai nou și electronic) cât mai eficient spațiul 
aerian, să-și acopere reciproc „unghiurile moarte”, 
zonele de risc, etc. 

În al Doilea Război Mondial, înainte ca aviația să 
fie atât de intens tehnicizată, electronizată, coechip-
ierului îi revenea implicit și asigurarea împotriva 
atacurilor din spate (cele mai frecvente), altfel 
spus el era cel mai expus pentru că dacă el asigura 
spatele capului de formație, în spatele lui nu mai era 
nimeni care să îl asigure. Ca să poată ataca capul 
de formație, inamicul trebuia să elimine mai întâi 
coechipierul care îi asigura spatele acestuia și care 
l-ar fi atacat la rândul său. 

Coechiperii riscau deci mai mult, aveau șanse mai 
mici de supraviețuire și de mărire a palmaresului 
personal de victorii aeriene, deși nu erau cu nimic 
mai prejos, cel puțin în faza inițială, decât camarazii 
lor care zburau capi de formație. În timp, pe măsura 
consacrării și „celebrizării” așilor, aceștia zburau 
preponderent cap de formație, în timp ce „anonimii” 
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coechipieri își asumau aproape permanent rolul de 
„scutieri” ai cavalerului din față. 

Este inutil să menționăm că într-o Românie a eli-
telor, cu piloți atât ofițeri cât şi subofițeri, inevitabil 
acestora din urmă le revenea mai frecvent (ca să nu 
spunem permanent) rolul de coechipier decât de cap 
de formație. Tocmai de aceea se cuvine să elogiem 
această categorie de piloți de vânătoare, subofițeri, 
adjutanți de regulă, care și-au asumat rolul de scut-
ieri, cu modestie, onoare și credință, au dat dovadă 
de bravură, curaj și talent în aceeași măsură ca și 
capii lor de formații. Aşa se explică prezența spre 
vârful clasamentului așilor români a adjutanților/
subofițerilor Ioan Milu (52 victorii aeriene), 
Chirvăsuţă (31 victorii), Maga (29 victorii), Muce-
nica (27 victorii), Lungulescu (24 victorii; căzut în 
luptă pe 24 iunie 1944), Ilie (22 victorii), Zăbavă 
(18 victorii; căzut în luptă), Rădulescu (18 victorii), 
Vinca (17 victorii; căzut în luptă pe 12 martie 1944), 
Dârjan (17 victorii; căzut în luptă pe 25 februarie 
1945, ultimul as român doborât în luptă), Nicola (16 
victorii), Mihordea, Dumitrescu, Ţifrea, Fulga (cu 
câte 15 victorii fiecare) etc.

VII. Aviație, Romantism, Cavalerism, Onoare           
 și Respect
„Fără un pic de poezie, fără un grăunte de 

nebunie, avionul cel mai bine calculat e un lucru 
mort: motorul merge, elicea se învârtește, comen-
zile funcționează, avionul însă nu se ridică. Logica 
se plimbă pe pamânt. Ea nu are aripi.”

Grigore Gafencu 
Zborul îl apropie pe om de divinitate. Metaforic, 

furtul tainei zborului nu se poate compara decât, 
eventual, cu furtul focului de către legendarul 
Prometeu, pentru care acesta a fost pedepsit de zei, 
ținut în lanțuri (aparent) undeva în munții Caucaz, 
în timp ce un vultur îi ciugulea inima smulgându-i 
viața picătură cu picătură. Ca și pentru darul divin 
al focului, Omul a trebuit să plătească prin peri-
odice picurări de sânge pentru darul, nu mai puțin 
divin, al zborului. Înălțimile au fost cucerite pas cu 
pas, omul aflându-se la început în competiție cu na-
tura, cu el însuși, cu limitele sale fizice și psihice 
de ființă „terestră” bipedă, translatată brusc prin 

puterea creativă a spiritului său într-un mediu tri-
dimensional pentru care nu era adaptat. Zborul este 
înainte de toate o expresie a unui echilibru extrem 
de fin și fragil între forțe opuse. Portanța, tracțiunea, 
rezistența opusă de fluid la „înaintarea” unui obi-
ect, echilibrul, care mențin o aeronavă în zbor sunt 
creații tehnice artificiale, temporare și efemere 
ale omului, în timp ce gravitația este permanentă, 
universală, imuabilă. Este suficient ca un factor per-
turbator natural sau artificial să strice acest echili-
bru, iar gravitația face restul.

În pionierat, aviatorii se considerau o castă aparte, 
privilegiată, unică și unitară, indiferent de națiunea 
căreia aparțineau, indiferent de limba pe care o vor-
beau. Era omul (american, german, român, francez, 
rus, etc) în lupta pentru cucerirea văzduhului. Toți 
nutreau același ideal suprem, zborul, și se con-
siderau nobili cavaleri ai aerului. Dar aviația a 
avut un pionierat scurt. Primul Război Mondial a 
exponențializat progresul tehnic dar a adus „cavale-
rii aerului” în tabere adverse, unii împotriva altora. 
„Primul care a desenat o cocardă pe un avion a fost 
un nebun” spunea asul (și scriitorul) francez Pierre 
Clostermann. A rupt nobila castă, a rupt nobila luptă 
a Omului pentru cucerirea văzduhului, înlocuind-
o cu triviala și atavica luptă a oamenilor împotriva 
oamenilor. 

Dar conștiința de castă nu s-a stins. Așa se explică 
unele, nu puține, superbe acte de cavalerism, ono-
are și respect reciproc între inamicii din aer, altfel 
de neînțeles pentru ne-zburători. Prin astfel de acte 
„... ei ne amintesc de zilele legendare ale cavaleril-
or medievali, nu numai prin îndrăzneala și faptele 
lor, dar și prin caracterul nobil al spiritului lor de 
zburători...”.

Cavalerul de odinioară, după ce își dobora adver-
sarul de pe cal în epice turniruri, nu îl mai lovea în 
continuare ci îl saluta cu respect și onoare. La fel și 
cavalerul aerului, odată scos din luptă adversarul, 
nu mai trăgea asupra avionului ce cădea necontro-
lat spre pamânt, eventual în flăcări, sau în parașuta 
ce-l scotea din ghearele morții pe cel care cu o clipă 
mai înainte fusese adversar. Dimpotrivă, cu respect 
și onoare îl saluta pe cel învins și nu de puține ori, 
dacă acesta ajungea pe pamânt rănit și/sau captu-
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rat, se interesa de soarta lui și încerca să-l protejeze. 
În Primul Război Mondial, mai ales în prima parte, 
spiritul cavaleristic mergea pâna la a da inamicului 
șansa să se retragă din luptă în momentul în care își 
termina muniția sau i se bloca mitraliera. 

Evident acest cavalerism exagerat nu avea cum să 
dureze în condițiile în care confrunatrea evolua rap-
id spre război total. Totuși cavalerimsul și respectul 
reciproc în aviație au continuat sub diverse forme. 
Iar exemplele nu sunt puține. Pe 5 ianuarie 1916, 
Böelcke a doborât un avion britanic cu două locuri. 
Echipajul britanic, format din locotenenții Wil-
liam Somervill și Jeffrey Formilli, a supraviețuit. 
Böelcke a avut grijă de ei în timpul spitalizării și 
chiar a trimis o scrisoare familiei lui Formilli, ceea 
ce i-a adus și renumele de „Gentleman Pilot”. La 
înmormântarea asului german, după catastrofa din 
28 octombrie 1916, Aviația Britanică/Corpul Aer-
ian Regal (Royal Flying Corps) a lansat din avion 
în cimitirul de la Cambrai, de lângă aerodromul de 
unde a decolat ultima dată asul german, o coroană de 
flori cu inscripiția ”În memoria căpitanului Böelcke, 
un adversar brav și un adevărat cavaler”. 

Pe 9 august 1917, echipajul mixt româno-francez, 
pilot sergentul De Triquerville, cu sublocotenen-
tul Dumitru Cicerone Bădulescu ca observator și 
trăgător (cel care avea să devină as al României) la 
bordul unui Farman 40, protejați de locotenentul 
Gheorghe Mihăilescu, un alt as (dacă nu chiar Asul) 
al României în Primul Război Mondial, la bordul 
unui Nieuport 11, la întoarcerea dintr-o misiune de 
recunoaștere în zona Târgului Secuiesc, sunt atacați 
de un avion inamic Oeffag C.II. Aviatorii români 
angajează lupta și reușesc să doboare avionul in-
amic. Bădulescu urmărește prin binoclu evoluția 
avionului doborât și observă că echipajul acestuia, 
după aterizarea forțată în „no man’s land”, între 
liniile românești și cele ale inamicului, se luptă să 
iasă din avionul cuprins de flăcări. Bădulescu cere 
pilotului său să aterizeze cât mai aproape de avionul 
căzut, îl scoate pe observatorul inamic din flăcări, 
îl urcă în avionul propriu în locul lui, și după deco-
larea avionului el aleargă pe pamânt și reușește să 
treacă în liniile proprii. A treia zi, un avion inamic 
survolează orașul Onești, unde se afla comanda-

mentul Escadrilei F.6, și lestează un mesaj în limba 
franceză: „Aviatorilor români. Domnilor! În ziua de 
9 august 1917, unul dintre avioanele noastre a fost 
lovit în luptă aeriană aproape de Cota 408, la sud 
de Grozești. După două zile de căutări, am găsit 
aparatul distrus de flăcări și corpul neînsuflețit al 
pilotului, soldatul fruntaș August Rabel, dar nici 
urmă de ofițerul observator, locotenentul Fran-
cisc Xavier Schlarbaum. Așadar avem onoarea și 
rugămintea de a vă cere cu profund respect să ne 
informați dacă sus-numitul ofițer, camaradul nos-
tru, este prizonier și unde se găsește în prezent. Vă 
rugăm să aveți amabilitatea să-i înmânați o scrisoare 
din partea familiei. Vă rugăm să-l îngrijiți dacă este 
rănit, cu cea mai mare atenție. Cu mulțumirile noas-
tre anticipate, vă rugăm domnilor să primiți înaltele 
noastre considerații. O companie de Aviație Austro-
Ungară”.

Timp de o săptămână artileria antiaeriană 
germană și austro-ungară nu au tras niciun foc în 
zona respectivă. Așteptau răspunsul. Sublocote-
nentul Bădulescu a lestat la rândul său un mesaj de 
răspuns la Târgu Secuiesc, în care confirma că loco-
tenentul Schlarbaum se afla sub îngrijirea medicilor 
români de la spitalul din Iași, picioarele i-au fost sal-
vate de la amputare, se afla în stare bună și a adăugat 
o scrisoare din partea acestuia. Aviatorii inamici au 
răspuns lansând un pachet cu șampanie, ciocolată și 
haine pentru camaradul lor. După ce le primește, lo-
cotenentul Schlarbaum trimite „vitejilor aviatori de 
la Onești” la rândul său o scrisoare din care cităm: 
„... îmi exprim totalul meu respect și admirația mea 
profundă pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine, 
salvându-mi viața și primejduind-o pe a voastră. Îmi 
exprim aceeași admirație pentru lupta dusă, pentru 
atacul deosebit de dur și tăios executat asupra avi-
onului nostru. În aer, în elementul nostru, suntem 
inamici, pe pamânt ați dovedit a fi oameni adevărați, 
camarazi și buni creștini.” 

Orice comentariu ar fi de prisos!
Observăm totuși din scrisoarea locotenetului 

Schlarbaum respectul și admirația pentru calitățile 
de luptători și pentru lupta aeriană în sine. Aceeași 
admirație, deși altfel exprimată, într-un context și 
dintr-un spirit aparent de neînțeles pentru cei din af-
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ara castei, transpare și din exclamația lui Egon Nas-
ta care, la aterizarea după o febrilă luptă aeriană în 
care a doborât un avion german (căzut la Răcoasa, 
lânga Focșani) împreună cu Ion Muntenescu (la rân-
dul său lovit mortal), informat fiind de mecanicul 
său francez: „Muntenescu est tombé!”, îi răspunde: 
„Oui. Mais quelle magnifique combat!” 

Grigore Gafencu, as al Aviației Române în 
Primul Război Mondial, ulterior ministru și diplo-
mat, a surprins neasemuit de bine dramatismul dar 
și frumusețea luptei aeriene în lucrarea sa Aviația 
Romantică: „Lupta are frumuseți neînchipuite – cli-
pe de exaltare și de fericire … Nu este însă nimic 
mai chinuitor și mai jalnic, decât la sfârșitul unei 
bătălii, când lupta încetează, clipa în care se numară 
morții și dezamăgirile.” 

Tendințe ale acestui cavalerism și respect reciproc 
între aviatori se propagă până în al Doilea Război 
Mondial. Este celebru cazul lui Douglas Bader, pilot 
de vânătoare și as britanic cu 22 victorii aeriene, al 
doilea pilot (după românul Gheorghe Bănciulescu) 
care a zburat cu proteze la ambele picioare după o 
prăbușire dintr-un zbor acrobatic în 1931, și care 
sare cu parașuta și este capturat de germani în 1941. 
Protezele însă i-au rămas blocate în avion când a 
sărit cu parașuta. 

Cu acordul tacit al conducerii aviației germane 
(Hermann Goering, comandantul Luftwaffe, şi Ad-
olf Galland, comandantul aviației de vânătoare ger-
mane din noiembrie 1941), britanicii planifică așa-
numita „The Leg Operation”, prin care lansează la 
19 august 1941 un set nou de proteze pentru Bader 
în timpul bombardamentului stației electrice de la 
Gosnay, lângă Bethune, după ce, profitând de lipsa 
de reacție a aviației germane, au bombardat în pre-
alabil baza aeriană Luftwaffe de la Saint-Omer, spre 
dezamăgirea germanilor. Bader își recapătă astfel 
mobilitatea, are și câteva tentative de evadare dar 
rămâne prizonier până în 1945, tratat însă perma-
nent cu respect de către germani. Aviatorii au fost 
prieteni înainte de război, loiali țărilor lor s-au lup-

tat pe viață și pe moarte atunci când decizii poli-
tice majore i-au adus în postura de adversari, dar 
s-au respectat reciproc atunci când îndoctrinarea 
politică ideologică, fanatică nu a alterat aceaste 
valori fundamentale umane (demnitatea, umanis-
mul, onoarea, respectul reciproc), iar atunci când 
au supraviețuit războiului, au devenit sau re-devenit 
prieteni. Asul american Barrie S. Davies, doborât 
deasupra României de asul român Ion Dobran (15 
victorii aeriene), comparând date, ore și locuri cu 
ajutorul Internetului, îl identifică pe cel care l-a 
doborât în 1944, vine la București în februarie 2009, 
îl întâlnește și îi mulțumește asului român pentru că 
după ce a fost neutralizat în lupta aeriană, acesta nu 
a mai tras în el în timp ce cobora spre pământ în avi-
onul avariat încercând să se salveze. Iar între cei doi 
ex-combatanți, se înfiripă o relație, poate tardivă dar 
nu mai puțin nobilă, de prietenie și respect reciproc.

Astfel de exemple de cavalerism, onoare, respect 
reciproc sunt multiple. Fără îndoială, această noblețe 
umană s-a materializat și în cazul camarazilor de la 
forțele terestre și navale. Zborul însă l-a înnobilat 
pe om, l-a ridicat deasupra condiției lui, a sublimat 
valorile umane. Din nou, prin cuvintele lui Gafencu, 
„Deprinderea aerului te înzestrează cu un simț cu 
totul nou al valorilor”.

O reflectare, aparent distantă dar în același spirit, 
se regăsește în normele de drept internațional uman-
itar prin care se interzice atacul aviatorilor care 
încearcă să se salveze cu parașuta dintr-o aeronavă 
avariată, ne-controlabilă. Prevederea nu se aplică 
însă în cazul trupelor care folosesc parașuta ca mi-
jloc de inserție în teatru de operații pentru acțiuni 
de luptă. Ca atare, pentru a se putea face distincția, 
parașutele de salvare trebuie să fie albe. Nicio normă 
de drept însă nu are valoare în absența unei forțe care 
să garanteze implementarea ei. În cazul confruntării 
dintre cavalerii aerului, forța vine din interior, din 
noblețea spiritului de cavaler conştient că aparține 
unei caste privilegiate.
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CLASAMENTUL AȘILOR AVIAȚIEI ROMÂNE
                        
Nr.
crt.

Grad Nume și prenume Nr. av. 
doborâte în 
luptă aeriană

Observații

 PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
1 Lt. MIHĂILESCU GHEORGHE  8 
2 Slt. BĂDULESCU DUMITRU CICERONE 5         condamnat politic după 1945
3 Sg. MĂNESCU T. NICOLAE   5 
4 Slt. POPESCU MARIN   5 
5 Lt. IOANIN PETRE    4 
6 Slt. NASTA EGON    4 
7 Adj. BUCUR STAN    3 
8 Cpt. CRAIU VASILE    3 
9 Cpt. GAFENCU GRIGORE   3 
10 Plt. GEORGESCU IOAN   3 
11 Lt. CHOLET PANAIT   2 
12 Slt. CRĂSNARU DUMITRU   2 
13 Lt. DARIAN DUMITRU   2 
14 Slt. DRĂGUȘANU MARCEL   2 
15 Slt. GHEORGHIU ERMIL   2 
16 Lt. GONTA CONSTANTIN   2 
17 Plt. ILIESCU ȘTEFAN   2 
18 Lt. IOANID IOAN RALEA   2 
19 Plt. MUNTENESCU ION   2 
20 Plt.maj. PAUCHERT CAROL   2 
21 Plt. PÂRVULESCU CONSTANTIN  2 
22 Lt. ALEXĂNDREANU VASILE  1 
23 Slt. BARZON ION    1 
24 Plt. CICEI NICOLAE   1 
25 Lt. CONSTANTINESCU AUREL  1 
26 Slt. DRAGOMIRESCU ION   1 
27 Lt. DROSU NICOLAE   1 
28 Slt. DUMITRESCU IOAN   1 
29 Slt. GHEORGHIU GHEORGHE  1 
30 Lt. GRECU NISTOR   1 
31 Plt. GRUIA IOAN    1 
32 Lt. HURMUZESCU MIHAIL  1 
33 Plt. ILIESCU NAE    1 
34 Plt. MAGÂLEA PAUL   1 
35 Plt. NAIDINESCU DUMITRU  1 
36 Lt. RĂCĂȘANU IOSIF   1 
37 Plt. SAVA (CÂMPINEANU) IOAN  1 
38 Cpt. SĂNĂTESCU ȘTEFAN   1 
39 Lt. SFETESCU DUMITRU   1 
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40 Plt. ȘIȘU (SISU) ANDREI   1 
41 Slt. STÂLPEANU GHEORGHE  1 
42 Plt.maj. TĂNASE NICOLAE   1 
43 Sg. TEODORESCU DUMITRU  1 
44 Slt. VASILESCU ALEXANDRU  1 
45 Lt. VINȚU MIHAI    1 
46 Lt. VLAD IOAN    1 
47 Slt. MOGÂLDEA PAUL   1 
48 Slt. OLĂNESCU CICERONE   1 
49 Cpt. ing NEGRESCU GHEORGHE  1 

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
Nr.
crt.

Grad Nume și prenume Nr. avioane 
doborâte în 
luptă aeriană

Nr. total 
victorii 
aeriene

Observații

1 Cpt.rez.av.  CANTACUZINO CONSTANTIN 42+1  69 refugiat Spania în ‘46
2 Cpt.av.   ȘERBĂNESCU ALEXANDRU 44 55 căzut în luptă
3 Of.ech. cl.III av.MILU IOAN    33 52 trecut în rezervă în ‘52
4 Cpt.av.  VIZANTY DAN VALENTIN 15+1 43+ deținut politic ’61-63
        salvat de francezi
5 Lt.av.  ROSARIU CONSTANTIN 14 33 
6 Adj. av. CHIRVĂSUȚĂ CRISTEA  18 31 
7 Of.ech.cl.III av. MAGA IOAN   15 29 trecut în rezervă în ‘52
8 Adj.maj.av. MUCENICA IOAN  21+1 27 trecut în rezervă în ‘52
9 Lt.av.  GAVRILIU VASILE  14 27 trecut în rezervă în ‘52, re-activat  
        în ‘53 trecut în rezervă în ‘58
10 Lt.av.  GRECEANU TEODOR  18 24+ trecut în rezervă în ‘47 deținut 
        politic ’49 -‘64
11 Adj.rez.av LUNGULESCU CONSTANTIN 17+1 24+ căzut în luptă
12 Lt. rez. av. DI CESARE IOAN  16 23+ trecut în rezervă în ‘45 deținut 
        politic ’48 -’49 (închis la Văcărești  
        și Pitești) fără proces
13 Adj.maj.av. ILIE DUMITRU   9 22 refugiat în SUA în ‘47
14 Adj. rez. av. MĂLĂCESCU IOAN  16 21+ 
15 Cpt.av. POPESCU-CIOCĂNEL GHEORGHE13 19 căzut în luptă
16 Cpt.av. SCURTU DAN   9 19+ trecut în rezervă
17 Adj.av. ZĂBAVĂ TEODOR  10+1 18+ căzut în luptă
18 Adj.șef av. RĂDULESCU ANDREI  10 18 rănit grav pe 26 iulie ’44; ulterior  
        nu a mai zburat.
19 Adj. stag. rez. av.VINCA TIBERIU  12+1 17+ căzut în luptă
20 Adj. stag.av. DÂRJAN TRAIAN  11 17+ căzut în luptă
21 Slt.av BULAT MIHAI    4+5 17 
22 Adj. rez. av. NICOLA IOAN   6+4 16 
23 Lt.av. DOBRAN ION    9 15 deţinut politic
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24 Adj.maj. av. MIHORDEA MIHAI   9 15 
25 Adj.maj. av. DUMITRESCU ȘTEFAN  6 15 trecut în rezervă în ‘45
26  Adj.av. ȚIFREA AUREL  4 15 
27 Cpt.av. STĂNICĂ GHEORGHE  3 15 căzut în luptă
28 Adj.maj. av. FULGA EUGEN   3+6 15 
29 Utlz.  STENGL ERNST  11 14+ Luftwaffe – ofițer de legătură
30 Adj.stag. av. CAMENCIANU EVGHENIE 7 14+ căzut în luptă
31 Adj.av. POPESCU CONSTANTIN 7 14+ 
32 Adj.av. COJOCARU PETRE  3+1 14 
33 Adj. stag.av. CHERA DUMITRU  4+1 13 trecut în rezervă în ‘58
34 Adj.stag.rez.av.MORARU IOSIF  7 13+ 
35 Cpt. av. MICU IOAN   7+1 13 trecut în rezervă în ‘47
36 Lt.av. DUMITRESCU MIRCEA   6+2 13 
37 Cpt.av. AGARICI HORIA  6 13 trecut în rezervă în ‘55 deținut 
        politic- retrogradat soldat
38 Cpt.av. TOMA LUCIAN   7 13+ căzut în luptă
39 Lt.av.  DUȘESCU HARITON  9 12 trecut în rezervă în ‘46
40 Adj.av. ȚUȚUIANU GHEORGHE 8 12+ 
41 Lt.av.  GALEA ION   5 12+ 
42 Slt. av. CRISTEA GHEORGHE  3+1 12 căzut în luptă
43 Lt. av. BÂRLĂDEANU IOAN  2+1 12 căzut în luptă
44 Lt. rez. av. POLIZU NICOLAE  10 11 căzut în luptă
45 Adj. stag. rez. av.GRECEANU ȘTEFAN  7 11 
46 Adj. maj. av PANAITE IOAN   8 11 căzut în luptă
47 Adj. av. URSACHE CONSTANTIN 8 11 
48  Lt. av. ALEXIU FLORIAN  5 11+ ucis în bombardament
49 Lt.av.  CHRISTU I. CRISTU  4+4 11 
50 Slt.av. CIUTAC ȘTEFAN OCTAVIAN 5 11 trecut în rezervă în ‘47
51 Adj.av. MACRI NICOLAE  5 11 
52 Lt.av.  IVANCIEVICI IOAN  2+3 11 căzut în luptă
53 Adj. șef. av. BURILEANU NICULAE  8 10+ 
54 Slt.av. MUREȘAN LIVIU  7 10 căzut în luptă
55 Adj. av. CATANĂ LAURENȚIU  7 10 7 ani prizonier în URSS
56  Adj. stag.av. BĂLAN EMIL   5 10  căzut în luptă
57 Adj. av. DIMACHE IOAN  6+1 10  căzut în luptă
58 Adj. stag.av. MAZILU MIRCEA  2+2 10+ 
59 Adj.av. DIMACHE CONSTANTIN 4+3 10 
60 Lt.av.  BACIU DUMITRU  4+1 10+3 decedat în ‘48, în urma rănirii de  
        către deturnători
61 Adj. maj. av HĂPĂIANU GHEORGHE 7 9 căzut în luptă
62 Adj. stag.av. BUDU FLORIAN  7 9 căzut în luptă
63 Lt. av. ȘTEFĂNESCU PARSIFAL 7 9 - căzut în luptă
64 Adj. stag.av. CORDESCU PETRE  6 9  dezertor în Turcia ’44; ulterior 
        condamnat în Chile pentru 
        comunism! 
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65 Adj.av. MOLDOVEANU ALEXANDRU  4 9 
66 Lt.av.  ȘENCHEA MIRCEA   3 9  trecut în rezervă în ‘47
67 Adj. stag.av. PRASINOPOL GHEORGHE  3 9  căzut în luptă
68 Slt. av. BALTĂ CONSTANTIN   2 9  trecut in rezerva în ‘52
69 Cpt. av. GEORGESCU CONSTANTIN  2 9 
70 Slt. av. MIHĂILESCU PETRE   2 9 căzut în luptă
71  Slt. av. MOCIORNIȚĂ GHEORGHE  2 9 căzut în luptă
72 Slt. av. SANDRU JEAN (IOAN)   2 9 
73  Cpt.-cdor.av SANDU IOAN    2 9 căzut în luptă
74 Slt. av. GRIGORE PANAIT   1 9 căzut în luptă
75 Adj. av. COCEBAȘ GHEORGHE   6 8 
76  Adj. av. NICOARĂ CONSTANTIN  5 8 
77 Cpt. av. GEORGESCU EMIL   4 8 
78 Adj. șef av. PUCAS ȘTEFAN    4 8 
79 Adj. av. MARINCIU IOAN   4 8 
80 Adj. av. GRECU GHE. ALEXANDRU  3 8 
81 Lt. av. ANASTASESCU CAROL   2 8 
82  Slt. av. FORTU VASILE    4 7+ căzut în luptă
83 Adj. av. FLOREA IOAN    5 7 
84 Adj. stag. rez.av.POMUȚ CONSTANTIN  4 7 căzut în luptă
85 Adj. șef av. MIRILĂ VASILE   3 7 
86 Adj. av. VLĂDĂREANU AUREL   3 7 trecut în rezervă în ‘47
87 Lt. av. IONESCU TITUS GHEORGHE  2 7 căzut în luptă
88 Slt. rez. av. SELEI ERICH RICHARD  5 6 
89  Slt. av. VONICA IOAN    5 6 căzut în luptă
90 Lt. rez. av REINEK RADU    5+1 6 
91 Adj. stag.av. POPESCU CONSTANTIN  5 6 dispărut în acțiune în ‘43
92 Slt. av. ANCA IULIU    4 6 
93 Adj. av. ȚURCANU PAVEL   4 6 căzut în luptă
94 Lt. av. NAGHIRNEAC NICOLAE  2 6 
95 Adj. stag. rez. av.CIUHULESCU IOSIF   1+3 6 căzut în luptă
96 Adj. stag.av. NICULESCU DUMITRU   2+3 6 căzut în luptă
97 Lt. av. FLORESCU ȘTEFAN   3 6+ 
98 Adj. av. TAFLAN EUGEN   2 6 trecut în rezervă în ‘46
99 Adj. stag.av. ANGHELESCU VIRGIL   2 6 trecut în rezervă în ‘46
100 Slt. av. BUCȘĂ PAVEL    2 6 
101 Adj. av. IONIȚĂ VASILE    1 6 
102 Lt. av. TEODORESCU MIRCEA  1 6 
103  Slt. av. GULAN GHEORGHE   1+1 6+ 
104 Adj. av. MARULIS ANDREI   1+1 6 
105 Slt. av. SCURTU PETRE   2 6 căzut în luptă
106 Slt. rez. av. BRĂTIANU VINTILĂ   5 5+ 
107 Adj. av. BELCIN MIHAI 4+1   5+ trecut în rezervă în ‘47
108 Adj. av. IORDACHE FLOREA   4 5 căzut în luptă
109 Slt. av. MIHĂILESCU IOAN   4 5 căzut în luptă
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110 Cpt. av. DROC EMIL    3 5 
111 Adj. stag.av. MIRON COSTIN   3 5 trecut în rezervă în ‘50
112 Adj. stag.av. NEACȘU ROMEO   3 5 
113 Cpt. av. BOCȘAN IOAN    3 5+ 
114 Cpt. av. GHICA MARIN    3 5 căzut în luptă
115 Lt. rez. av. SIMIONESCU IOAN   4 5+ 
116 Adj. av. ECONOMU ALEXANDRU  3 5 căzut în luptă
117 Serg. TR av. LOGOTHETI NICOLAE SCULEY 3 5 
118 Adj. șef av. IOLU NICOLAE    3 5 
119 Adj. av. PISOSCHI GHEORGHE   2+1 5 căzut în luptă
120 Adj. av. ENCIOIU DUMITRU   3 5 
121 Cpt. av. ROȘESCU IOAN    3 5 căzut în luptă
122 Lt. av. BĂTRÂNU NICOLAE   2 5 
123 Adj. stag. rez. avPASCU VASILE   2 5 trecut în rezervă în ‘46
124 Lt. av. MUREȘAN CLEMENTE   2 5 
125 Cpt. av. CONSTANTINESCU PETRE  1 5 
126 Cpt. av. MANOLIU ALEXANDRU  1 5+ căzut în luptă
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EMIL tURDEANU – A PERSoNALItY� oF tHE 
RoMANIAN EXILE

Maria Andreia Fanea
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

Email: faneaandreea@yahoo.com

Biographical Data of Professor Emil turdeanu 
Professor Emil Turdeanu is an important name in 

Romanian science and abroad. Unfortunately, he did 
much of his writing in exile. He was a Slavist, a spe-
cialist in Slavic texts, particularly in old Romanian 
literature, but he also wrote political studies about 
Romania. 

He was born in Transylvania, on November 10th, 
1911, at Şibot in Alba County. His father, Ilie, was 
from Turda and his mother, Ana Olteanu, was born 
near Sălişte. It is her that Emil Turdeanu would 
speak about with much love and emotion, for she 
was the one who imbued him with love for his coun-
try and people. There were three children. Emilian 
Turdean, the name written in the Orthodox baptism 
certificate, was seven years old when the Great 
Union occurred on December 1st, 1918. 

He did his studies at Alba Iulia, Bucharest and 
then Paris and completed them in Bulgaria, at So-
fia, in Belgrade and in Yugoslavia. While attending 
Nicolae Cartojan’s lectures, he realised that he was 
particularly interested in old Romanian literature, 
therefore he chose this specialty. In 1943, the future 
professor Turdeanu married Laetiţia Cartojan, the 
daughter of his teacher, Nicolae Cartojan. After the 
establishment of the communist regime, he refused 
to return to the country and remained in France. His 
academic career was dedicated to Romania and to 
the Romanian culture. He took his PhD at the Uni-
versity of Bucharest, the Faculty of Letters, in 1943, 
and in Paris and was employed at the Sorbonne, as 
a lecturer of Romanian, by Professor Mario Roques 
and later by professor Jean Boutière at the National 
Centre for Scientific Research (CNRS), where, from 
October 1948 to October 1976, he occupied the po-

sition of researcher, then principal investigator and 
maître de récherche; a year later he retired. In recog-
nition of the value of his work, Emil Turdeanu was 
made maître de récherche honoraire. Laetiţia Car-
tojan, the professor’s wife, was appointed lecturer 
of Romanian at the Sorbonne, as a continuation of 
his activity.  Having withdrawn from his position 
in Paris, the University of Rome entrusted him with 
the department of Romanian language and literature 
until his final retirement, when he returned to his 
home near Paris.

In 1990, his wife died. This loss caused a de-
cline in Turdeanu’s state of mind; as the Professor 
was also ill, he had to move to a home for the re-
tired teachers and researchers of the University and 
CNRS. Unfortunately, he could no longer write, as 
his hand was paralysed. Friends would find news 
about Professor Turdeanu from his son, who was an 
architect near Bordeaux. 

As one can note in his studies, throughout his 
life Emil Turdeanu was concerned with Romanian 
culture and with Romania. Along with other Ro-
manians in exile, he fought against the communist 
regime in France and in other countries. He played 
an active part in the Romanian communities in exile 
and participated in all their actions: he was a mem-
ber of the community in France. 

In Germany he published in Apoziţia journal, 
while in the USA he was a member of the American-
Romanian Academy of Arts and Sciences, took part 
in its annual Congresses and published in Journal 
ARA, taking a stand, alongside the other members, 
against the communist regime in the country. He 
was also a member of the Executive Committee un-
til 2000.  In 1993 he was awarded the title of Doc-
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tor Honoris Causa of the University of Bucharest. 
That winter, he saw Bucharest again. His greatest 
wish was to revisit his native places in Transylvania, 
but he could not go due to poor health. In 1995, the 
Romanian Academy elected him honorary member. 
However, he was unable to go to Bucharest to attend 
the ceremony. With the assistance of the Romanian 
Embassy in Paris and of the UNESCO Romanian 
ambassador, the ceremony, in which the academi-
cian Eugen Simion participated, was held in Paris. 
A large number of Romanians and French came to 
celebrate the professor. He was truly moved. Fur-
thermore, in 1997, at the age of 85, Professor Tur-
deanu was celebrated at Casa Românească in Paris, 
where his friends spoke about his research and the 
professor recounted, with much talent and melan-
choly, some of his memories, which made a great 
impression on the participants. 

He died at the age of 89 at Fresnes, in France, on 
January 16th, 2001, in Arès commune near Bor-
deaux.

The scientific activity of Prof. Emil Turdeanu
After a half of century of exile, long years of al-

most complete interdiction of his name, because his 
studies were accessible only at the Academy Library 
in Room III containing “secret” publications and 
only with a special signature, Professor Emil Tur-
deanu is not still sufficiently known in the circle of 
specialists, although his main works were published 
in the most famous journals in Europe. 

Emil Turdeanu’s scientific activity, which de-
buted in the country with a study published in 1932, 
evolved mainly in the journal “Cercetări literare” 
directed by Professor Nicolae Cartojan, a member 
of the Romanian Academy, in which he published 
six extensive studies and his doctoral thesis. He also 
published in other journals, such as “Buletinul In-
stitutului Român din Sofia”, which he founded, and 
“Studii literare”, under the supervision of Professor 
Dumitru Popovici from the University of Cluj. 

In 1933, Nicolae Cartojan sent him to Sofia to 
complete his specialisation in Romanian old litera-
ture and culture with Slavonic studies, and in 1935 
the Council of the Faculty of Letters recommended 

him for a scholarship at Şcoala Română in France. 
In November 1938, the Rector of the University of 
Paris appointed him lecturer of Romanian language 
and literature at the Sorbonne, based on the recom-
mendation of professors Mario Roques and Jean 
Boutière. Moreover, he went, two summers, to Bel-
grade to gather a rich material regarding the cultural 
relationships between Romanians and Serbs, which 
led to the publication of some articles about these 
cultural relationships.

Based on his training as a Slavist and following a 
contest for the position of university lecturer which 
took place in Bucharest, in which he ranked first, 
Emil Turdeanu was sent by the Romanian State, 
during the war, as a teacher at the Romanian Insti-
tute in Sofia. He was also to occupy the position of 
lecturer at the University, but unfortunately he was 
denied the establishment of such position. 

In 1942 he defended his doctoral thesis called 
“Manuscrisele slave din timpul lui Ştefan cel Mare” 
(which translates as “Slavonic Manuscripts during 
Stephen the Great”), and in early 1944 he returned 
to France to resume his position at the Sorbonne, 
this time as a “chargé de cours”. A year later, he 
presented his diploma thesis from Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, entitled “La litterature bulgare 
du XIVe siecle et sa diffusion dans les pays rou-
mains”, in which he proved that the opinion accord-
ing to which the Slavonic literature in the Romanian 
countries was the result of a massive immigration 
of south-Danubian Slavic scholars that had taken 
refuge from the Turkish conquest was not true. The 
thesis was published in the Collection of studies of 
the Slavonic Institute in Paris. 

In October 1948 he collaborated and worked at the 
National Centre for Scientific Research of France 
where he completed his probation, after 28 years, 
in 1976, as “Maître de recherche honoraire”. After-
wards, the Rector of the University of Rome invited 
him to take over the direction of the department 
of Romanian language and literature. Following a 
competition which he won by unanimity of votes, 
the Italian Ministry of Public Instruction awarded 
him the title of university professor, which had been 
denied to him at the Sorbonne because he had not 
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done a PhD there as well.  In France he was a col-
laborator of “Revue des Études slaves”, in which, 
for 30 years, he published 15 studies and articles. 
Also, he published in “Revue de l’Histoire des Re-
ligions” and in the periodical “Revue des Études 
Roumaines”, which he founded and whose editor he 
was for over 20 years, and in “Fiinţa românească”, 
which he supervised together with Virgil Ierunca. 

In England, he collaborated at “Slavonic and East 
European Review” and “Oxford Slavonic Papers”. 
In Germany, he contributed to Sud-Ost Institut din 
Munchen and “Die Welt der Slaven” from Wies-
baden, in Holland, “Journal for the Studies of Juda-
ism”, in Italy to “Rivista di studi bizantini e slavi”, 
where he was part of the editorial board as well, 
“Studi bizantini e neoclasici” and “Ricerche slavist-
che”. In Greece he published a book which inaugu-
rated the collection of publications of the “Associa-
tion of Slavists of the University of Thessaloniki”. 

Last, but not least, in the United States, he pub-
lished two works, in the “Romanian Studies” 
journal, directed by his former student from the 
Sorbonne, Professor Keith Hitchins from Urbana 
University (Illinois), and was an active member 
of ARA in Los Angeles. His volume Modern Ro-
mania: The Achievement of Romanian Unity ap-
peared under the aegis of the American-Romanian 
Academy (ARA) and earned him a prize in 1988, 
alongside other great scholars in exile. In the above-
mentioned journals one can find Emil Turdeanu’s 
articles over time. 

Professor Emil Turdeanu’s main scientific inter-
ests were old Romanian literature, apocryphal re-
ligious literature and Romanian and South-eastern 
European literature. If the first two were regrouped 
in volumes – a 517-page volume entitled Études de 
littérature roumaine et d’ecrits slaves et grecs des 
Principautés roumaines, Brill, Leyda, in 1985, and 
another one of 497 pages entitled Apocryphes slaves 
et romains de l’Ancien Testament, also published by 
E. J. Brill, Leyda, in 1981 – his last scientific con-
cerns have not so far been gathered in a volume; 
they consist of many studies on aspects of political 
and cultural history of Romania, as well as chapters 
from the Romanians’ relations with Ragusa, medi-

aeval Serbia, Bulgaria, Mount Athos, Russia. They 
were published in various journals in the country 
prior to 1944 and abroad, during his exile. 

His years in Rome gave him the opportunity to 
work in libraries there, particularly that of Vatican. It 
was here that he collected new data for his research 
on the apocryphal texts of the Old and New Testa-
ment, Judeo-Christian texts. Emil Turdeanu is inter-
nationally recognized as a specialist of great value.

He published nearly a hundred articles and stud-
ies and several books. Most of them appeared natu-
rally abroad. However, several years ago, when the 
professor turned 85, Editura Enciclopedică printed 
a first collection titled Oameni şi cărţi de altădată, 
under the supervision of professor Ştefan Gorovei 
and Magdalena Szekely. 

This volume aims to provide Romanian researchers 
and experts in old literature with articles published 
in various journals in the country, in his youth, and 
abroad, throughout his entire life. In addition to these 
books and articles, Professor Emil Turdeanu had, in 
Paris, the great merit to issue Revue des Etudes Rou-
maines, along with other scholars. The journal is run 
today by Professor Gorovei, who so far has managed 
to publish one volume in the country.  

Professor Turdeanu’s wish was for his library and 
archive to be brought into the country. Following 
1989, he donated his library to “G.Călinescu” Insti-
tute of Literary History and Theory in Bucharest. 
“It was with great financial costs and effort that he, 
for years on end, mailed parcels of books from his 
library to Romanian researchers, offering them with 
much generosity” (Petre Năsturel). A set of 36 let-
ters from 1948-1967, addressed to Grigore Nandriș, 
were published by Ionel Oprișan at Editura Saecu-
lum in 2000.

In 1995 Editura Minerva published the book Stu-
dii şi articole literare, containing articles and studies 
by Emil Turdeanu and Laetiţia Turdeanu-Cartojan. 
The issue gathered studies from the country and 
from abroad, with a preface and complementary 
notes by Professor Mircea Anghelescu. 

In the two journals, Revue des Études Roumaines 
and Fiinţa românească, most of the scholars in ex-
ile published studies and articles taking stands on 
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the situation in the country. The two journals were 
published under the auspices of the Royal Cultural 
Foundation in Paris. 

Emil Turdeanu remains in the gallery of special-
ists in western science and culture. His followers, 
teachers and researchers, are still reading his works 
with devoutness. 
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DIVANUL DE GHEAŢĂ 
SOSIREA, MARŢEA ÎNTR-UN FULGER NEGRU

Veronica Balaj
Jurnalista Radio -TV, 

Scriitoare, Membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, USR;
Membra a Academiei Romano-Americane de arte si Stiinte, ARA;

Membra a Academiei ”Citta di Roma”
Membra a Asociatiei Scriitorilor de limba romana din Canada

Noaptea se agăţa de gulerele caftanelor înblănite 
şi de ciucurii poalelor şi de mânecile înzorzonate cu 
dantelării şi brocarturi acum scumpe şi la vedere 
căci se pornise un vânt arţăgos, ascuţit care muta 
din loc şi siluetele zdrahoane ale celor 12 ciohodari 
însoţitori ai temutului Aga Mustafa Hambar Erini, 
porniţi cu înaltă şi grea poruncă de la însuşi Sul-
tanul spre domnul Ţării Româneşti, Constantin 
Brancoveanu. Vrăjmăşia vântului în acea zi de 23 
martie, din calendarul anului 1714 părea un semn 
potrivnic misiunii încredinţate dar, neluat în seamă 
de firea lor ostăşească, (doar ei erau aleşii pentru 
a o înfăptui), se simţeau mândri şi hotărâţi a pune 
în acţiune toată forţa lor pentru ca ordinul înaltei 
dregătorii să fie împlinit întocmai. 

- Mai puneţi-vă o blană, prea cinstite Mustafa, 
vântul din ţara asta bate a nesupunere. Chiar şi vân-
tul, nu mai spun de ghiauri. Te atacă aşa pe la spate, 
mişeleşte, nici nu bănuieşti cum te înfăşoară, spuse 
cel dintâi în rangul slujitorilor aprigului Aga Mustafa. 

- Ba nu! Mai degrabă aş zice că vântoasa e adusă de 
noi! Ha, ha ha, o purtăm la cingătoare şi o slobozim 
când vrem, să ştie de la bun început, ”Prinţul auru-
lui”, cum e numit Brâncoveanul, care-i rostul de-am 
bătut atâta cale până la el, spuse râzând în hohote 
de satisfacţie, Aga Mustafa lăsând să se înţeleagă 
cum că, ar fi peste măsură de primejdios ca vreunul 
dintre supuşii din jurul său, slabi de fire să fie a se 
lăsa cât de cât impresionați de cele ce vor urma. Ar 
fi fost o dovadă neândoielnică de trădătoare simțire 
faţă de măria sa, Sultanul. 

- Dreptate aveţi, înalte Aga, puterea ta şi a prea-
cinstitei Tale minţi o să aducă spulber printre ghi-
aurii nesupuşi. Să fie o pildă pentru alţii din plebea 
Imperiului, să nu uite nicidecum măreţia Con-

stantinopolului şi a înaltului nostru, slăvit Sultan, 
răspunse cu supuşenie ciohodarul şef punându-i 
demnitarului încă o blană în jurul gâtului. 

Noaptea se agăţa mohorâtă şi rece, ca nişte aşchii 
de săbii înfipte în ochii convoiului. Până şi caii se 
simţeau atinşi de vremea care-i strângea de grumaji 
precum o viperă zburătoare de la unul la altul. 

Fiecare îşi dorea să ajungă cât mai repede la 
Curtea Domnească. 

- Plecăciune vouă, Aga, ce dar de prietenie pen-
tru Brâncoveanu duceţi în taină, nici nu se poate 
bănui. Îl ştiaţi cu bravă purtare faţă de prealuminata 
voastră persoană? Uite că nu era cinstit. Căderea în 
hiclenie nu se poate ierta de prea slăvitul nostru Sul-
tan. 

- Să plătească, Ghiaurul!Toată averea lui, în aur și 
acareturi, până și covoarele o să fie duse la Stambul. 
Nu mai zic de moșii, case, palate, adunate în 25 de 
ani de domnie cum vor intra sub stăpânirea noastră. 
Toot, tot vom lua, spuse răspicat Aga Mustafa. 

- Credea că nu vor ajunge la urechile Stăpânului 
nostru și ale lumii câte plănuise Ghiaurul cu gând 
ticălos!.

Se dăduse în protecția lui Carol, cel al VI-lea nu-
mit, adăugă șoptit ciohodarul care turna mai marilor 
săi orce informație și chiar avea răspunderea să 
facă acest lucru. Un secret nu adăsta niciodată, nici 
vorbă a fi pecetluit căci veștile umbalu ca năpârcile 
pe coridoarele și drumurile și încăperile imperiale 
otomane. 

- Sabia să-i cadă cu dreptate și ascuțire asupră-i! 
Cantacuzinul Mihai, neamul său, pohtind la ranguri 
și domnie, l-a dat de gol, cum că se dedase și cu 
rușii, lucru dovedit cu fuga unor generali într-acolo, 
adăugă Aga Mustafa, îndesându-și pe cap turbanul 
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tivit cu blană și pietre prețioase gata, gata să-i fie 
săltat de vântul care o luase razna și bătea din toate 
părțile iar convoiul, fără de voire, se lăsa șfichiuit 
neavând cum să se ferească. 

O adevărată furtună se rostogolea în valuri peste 
caftanele și ochii turcilor primiţi cu ostentaţie chiar 
de la primele cotituri făcute pe tărâmul ţării dom-
nitorului român. Era un soi de oprelişte pusă de-a 
latul în direcţia în care galopau. Din astă pricină 
oboseala creştea şi odată cu ea, încolțea dorința lor 
de atac. Ar fi scos iataganele dacă vântul ar fi fost 
un dușman pe care să-l sfârtece în bucăți. Înaintau 
cu osârdie și turbare ca și cum întreagă boierimea de 
la Curtea Domnească s-ar fi coalizat împotriva lor, 
uitând de vasalitate faţă de Înalta Poartă. 

- Aș fi ordonat popas la un han de n-am purta fir-
manul ca mâine dis-de-dimineaţă să înplinim tot ce 
stă înscris sub sfânta pecete otomană, zise ca pentru 
sine, demnitarul turc. Am fi avut după pohtă și nişte 
fete, ar fi sosit și carafele cu vin şi muzica. Eh, da’ 
nu-i vreme să adăstăm, o lăsăm pe altă dată.. 

- Precum spuneţi, mărite Aga. S-ar cuveni toate as-
tea dar dacă înpricinatul reușește să fugă în bănuita 
lui capitală secretă? Cică şi-ar fi mărit apărarea la 
Târgoviște, îşi dădu cu părerea un ciohodar apropiat 
de Aga în orce fel de misiune care cerea discreţie. 
Deşi făceau efort să mărșăluiască cu grăbire, părea 
că stau mai mult pe loc. Nu se dădură bătuţi, doar 
erau oştenii de încredere ai măritului Sultan şi, în 
cele din urmă, înainte de miez de noapte, ajunseră la 
Curtea Domnească 

Ușierii, santinelele și soldații care apărau in-
trarea își ascunseră cu grijă mirarea vâzându-l pe 
înaltul slujbaș venind pe neștiutelea dinainte. Ast-
fel de întâmplare putea să fie a bine sau, la fel de 
ușor putea fi aducătoare de rele urmări. Precauți, își 
făcură datoria salutându-l după cum cerea obiceiul :

- Bine ați venit, înălțimea voastră, Aga Mustafa!. 
Suntem bucuroși a vă avea în ospeție. 

Cu plecăciuni, slujbașii de la Curtea Domnească 
se oferiră să-l însoțească iar alții se grăbiră să-l 
anunțe pe Domnitor. Aga Mustafa Hambar Erini, 
acum trimisul special cu împlinirea unei misiuni 
grele mai fusese aici cu diverse prilejuri, unele 
sărbătorești ba chiar găzduirea sa era considerată 

altă dată un astfel de moment. Brâncovenu Domnul 
și-l făcuse prieten și-l omenise după rangul pe care 
acesta îl purta între supușii Porții. 

De data asta însă, Aga Mustafa nu avea de gând 
să servească nimic și mai cu seamă, nu în compania 
Brâncoveanului pentru care se afla secret înscris or-
din de mare importanță. 

Duse erau vremurile cu ospețe bogate împlinite 
la început după un ceremonial solemn cu rostirea de 
către Patriah a unei închinăciuni pentru Dumnezeu, 
pentru sultan, domnitor și boieri. Urmau apoi, a fi 
servite cele mai felurite bucate iar la masa de Paște, 
chiar Domnitorul trimitea farfurii cu mâncare către 
supușii la care ținea mai mult după care, nu lip-
seau clipele de înveselire cu măscărici, pehlivani, 
comedianți. Pe unde trecea domnitorul era întâmpi-
nat de paiațe care zdrângăneau cu osârdie clopoței 
de argint. 

Mulți alți slujbași sau înalți trimiși ai Porții de la 
Stambul fuseseră primiți după aceleași reguli. În 
timpul vremii călduroase, desfătarea pentru oaspeții 
de seamă, după ce mâncau, era să se lase în voia 
tihnei și bunei dispoziți în locurile de priveală, un 
fel de chioșcuri feritoare de soarele arzător în zilele 
de vară. Domnitorul Constantin Brâncoveanu fiind 
primul care construise acestea în Țara Românească. 

În această noapte însă, părea că toate acestea fu-
megau, erau trecute printr-o pâclă lăsată peste în-
treaga Curte Domnească nemailăsând nici măcar un 
ecou. 

Îndată, mai marele gărzilor de la Palat își făcu 
apatiția, salutând și întâmpinând oaspetele cu înflo-
rate urări precum se obișnuia:

- Bun sosit, mărite și onorate Aga, plecăciune 
vouă! Ai străbătut drum lung, până aici să ne faceți 
onoarea și bucuria de-a ne fi oaspete. De aveam 
știință de venirea ta, ai fi fost întâmpinat cu masa 
întinsă precum merită înalta și prețuita persoană ce 
ești. Poftește și așază-te și îngăduie doar o scurtă 
așteptare! Îndată becerul, ca prim bucătar ce se află, 
va supraveghea aducerea felurilor de mâncare ce le 
dorești. Deîndată i se va da de veste și Măriei Sale, 
de sosirea ta, prea cinstite, Aga Mustafa! Drept 
răspuns însă, acesta îl străpunse cu o privire cât 
ascuțișul unor săbii înroșite în foc, rostind aspru:
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- Nu-i vreme de taclale! Suntem obosiți, și eu și 
suita mea. Dacă vrea să afle, să știe că suntem în 
drum spre Hotin, de aceea am trecut și pe aici. 

Ofițerul luă seamă îndată și se gândi cum ar fi 
mai potrivit a se arăta în purtare, nu care cumva să-l 
întărâte pe cel pe care-l știa de apropiat al Măriei 
Sale Brâncoveanu, iar acum, își lăsa la vedere 
venele umflate ale gâtului zvâcnindu-i ca și când 
l-ar fi gâtuit furia. De bună seamă nu putea trece 
nici peste legile ospeției așa că, rosti cu grija să nu-i 
fie învinovățire mirarea sau încordarea din glas:

- Precum va fi voia voastră!, rosti cercetându-l 
bănuitor pe cel sosit neanuțat în miez de noapte. 

- Spune-i stăpânului tău că mâine dis-de-
dimineață vreau o întrevedere în Sala Divanului! Să 
fie chemată boierimea toată și înalții slujbași, supuși 
ai prea slăvitului nostru Sultan! Așa să-i spui!

Omul în uniforma armatei brâncovenești gândi 
în sinea lui că otomanul se arăta distant, ba chiar 
arogant, nu ca un prieten care intrase de multe alte 
ori în acest loc, doar ca să-l oblige pe Domnitor să-i 
intre în voie, oferindu-i câteva pungi de aur așa cum 
se mai întâmplase și altă dată. 

Pe vremea aceea însă părea prietenos. 
Acum era total schimbat. Nici urmă de vorbele 

meșteșugite și ligușitoare atât de obișnuite în tag-
ma celor veniți dinspre orient. Ceva îl îndemna pe 
înaltul trimis de la Poartă să scoată la vedere un 
arțăgos fel de-a vorbi și de-a priviri. Ofițerul, înfio-
rat, grijuliu să nu cadă în ghearele vreunei greșeli 
continuă să fie mieros în rostire, așa cum cereau și 
legile ospeției:

- Precum știți, dintotdeauna, odăile sunt gata 
pregătite. Pentru oaspeți ca voi, ușile acestea se află 
deschise oricând. 

- Așa să fie, răspunse bățos Mustafa și, cu-n bănuit 
subînțeles, făcu rotire către ieșire urmat îndată de 
slujitorii care-și cunoșteau obligațiile, conducându-l. 

Domnului i-a fost adusă deîndată știre despre sos-
irea lui Aga Mustafa, despre vorbele rostite în răspăr și 
despre întâlnirea de a doua zi dis-de-dimineață în Sala 
Divanului, în prezența boierimii și a înalților slujbași. 

În timpul nopții, Brâncoveanu, avu pentru prima 
oară în cei 26 de ani de domnie înșiruiți, o temere 
care-i pătrunsese în inimă deși, mintea îl îndemna 

să fie în tihnă căci, doar cu un an mai înainte, la 
1713, îi fusese garantată de la Stambul din nou dom-
nia pe tronul Țării Românești. 

Și totuși, nu-i dădea pace o flacără de îndoială mai 
ales dacă lua în seamă zvonurile cum că, noul mare 
dregător de la Constantinopol, adică Marele Vizir, Gin 
Ali Pașa era cunoscut ca un om foarte crud care avea 
pe răboj multe crime înfăptuite fără părere de rău. 

„Să fi uneltit vreununul dintre Cantacuzini îm-
potriva mea atât de abitir cum s-a mai întâmplat de 
altfel ? Putea fi și asta, mai ales după fuga la ruși, în 
plin război a generalilor orbiți de hiclenie și pohtă 
de mărire urmându-l pe Toma Cantacuzino. Acesta, 
deși din neamul său, nu poate crede că nu are harul 
treburilor poilticești și a făcut o greșeală de neiertat 
și rău mult țărișoarei noastre. Prevăzător am fost, 
nu pot spune că nu, trimițând la Stambul scrisoarea 
aceea de credință față de Poartă. Mă perpelesc din 
pricini închipuite, pentru că nu mai am încredere în 
cei din neamul meu după câte- au făptuit. ”

Brâncoveanu, primul om al țării își petrecu no-
aptea cântărind situația, dar tot nu-și află liniștea, 
prin multe fiind el trecut de-a lungul anilor de dom-
nie și cunoscând cât erau de nelipsite ițele și in-
trigile schimbătoare după mersul ordinelor venite 
de la Stambul. Spre dimineață, găsi totuși sprijin 
ceva mai luminat în faptul că, primise de la Înalta 
Poartă încuviințarea ca fiul său Radu Brâncoveanu 
să o poată lua în căsătorie pe Maria, fiica lui Antioh 
Cantemir. De-ar fi fost vreun gând rău împotrivă-i, 
de bună seamă, Sultanul nu i-ar fi îngăduit căsătoria. 

Pentru acest important moment care urma în fa-
milia sa, Domnița Bălașa fusese trimisă deja la St-
ambul să pregătească venirea mirilor în țară. „Oare, 
nu mai sunt sigur nici pe mine, că nu mă bizui pe 
toți cei din juru-mi, e firesc la o adică, ar trebui să nu 
mă mai încurc în felurite îndoieli”, își spuse luând 
hotărârea ca a doua zi să-l întâmpine pe Aga Musta-
fa în sala Divanului, cu toată bunăvoința înțeleaptă. 

EȘARFA HICLENIEI 
Miercuri, zi de 24 martie, 1714, se vestise în cal-

endar și peste întreaga Curte Domnească, însoțită 
de o lumină sângerie.  Din clipă în clipă, aceasta 
se preschimba în nori porniți pătimaș în direcții în-
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volburate, se înfruntau luând forme fantasmagorice, 
viclene, încăierându-se tăindu-și drum orbește prin 
aer. Nimeni nu avea însă timp să observe schim-
barea bruscă. Se putea lesne da vina pe capriciile 
primăverii. Lumina părea acoperită de aripile unei 
păsări negre, o croncănitoare auzită deocamdată în 
înalturi urmând, pe neașteptate să-și răsfire întune-
cata-i și primejdioasa-i întunecime și peste Curtea 
Domnească și peste Țara Românească. 

Fusese slobozit ordin fulgeător de la Domnul 
Țării ca toți dregătorii, în frunte cu vistiernicul, boi-
erii de rang înalt, spătari, polcovnici, ispravnici să 
se adune la Divan, în SALA DE AUDIENȚE, unde 
va fi veste mare adusă de la Stambul de către Aga 
Mustafa Hambar Erini. 

În scurtă vreme spațiul mobilat cu bănci lungi 
capitonate cu postav roșu, într-un stil fastuos dar 
sobru se umplu de caftane colorate, verzi, arămii, 
după rang și avere, catifele moi, acopereau băncile 
lungi, tapetate cu postav roșu. Catifele și țesături 
aduse din Veneția sau Stambul, cu mare migală în-
crustate îmbrăcau trupuri obosite, ascundeau inimi 
gata de milostivă supunere boierească sau, tainice 
dorinți de înavuțire și urcare în rang. Unii aveau pe 
chip o mâhnită temere de-a nu fi păgubiți de averi 
sau slujbe pentru cine știe ce neaflate încă fapte ori 
vorbe rostite unde și când nu ar fi trebuit. Atâta era 
necesar, să șoptească vreun alt boier slujbașilor de 
la Poartă cine știe ce ar fi putut însemna trădare, 
nesupunere și, destinul întregii lor familii putea fi 
crunt incheiat. Cei pe care nu-i apăsa vreo vinovăție 
se așezaseră la locurile știute dinainte cu sfioșenie 
greoaie, tăcută.  

Nu se cunoștea pricina sosirii fulgerătoare a înal-
tului trimis de la Stambul și asta le strecura tuturor 
pe șira spinării șopârla fricii. Ascunsă însă cu grijă. 
Deși îl știau pe Mustafa drept apropiat al Domni-
toruuil, teama le sălășluia mai totdeauna în oase 
și nu se încumetau niciodată a-și arăta mândria de 
mari boieri sau demnitari. Nici vorbă de dârzenie 
sau fățișă încontrare cu solii otomani. Trufia sau 
îndârjirea manifestată în orce îmrejurare ar fi fost 
o neghiobie periculoasă așa că, toți își consumau te-
merile în secret.  Din acest motiv, în lungul și latul 
încăperii plana o tăcere apăsătoare, înșelătoare. Ae-

rul părea un coviltir arcuit peste întreaga suflare din 
Sala Divanului.  Armele înșiruite pe pereți, aduceau 
aminte de victoriile din războaie dar acum, nu prea 
dădeau siguranță nici unuia dintre cei prezenți, nici 
vorbă să le fie un scut apărător, puteau fi mai degrabă 
o amenințare care adăuga noi fiori de gheață. 

De obicei, în această încăpere se desfășurau 
judecăți pentru pricini însemnate. Așadar, nici 
acest fapt nu suna prea bine. Culoarea sângerie a 
unor catifele din croiala meșteșugită a unor caftane, 
părea o pată amenințătoare. Ar fi putut urma să fie 
judecat vreunul dintre ei pentru cine știe ce vină 
descoperită când nici nu credeau sau chiar, putea fi 
o vină scornită!

Sosirea Domnitoruluil Constantin Brâncoveanu, 
purtând aceeași nobilă, impunătoare atitudine de 
siguranță le mai atenuă starea de plutire pe o barcă 
în derivă. Nimeni n-ar fi bănuit și frământările sale 
din noaptea trecută pricinuite de aceeași sosire 
neanuțată a marelui Agă. 

Boierimea și ceilalți slujbași se înclinară cu 
vrednică supunere, unii trăgând cu ochiul, doar, 
doar vor ghici din privirile Domnitorului sau ale 
vreunui confrate ceva care să dezlege misterul întâl-
nirii fulger la care erau părtași. 

Aga Mustafa îl văzu pe Domnitor apropiindu-se 
dar când acesta-i întinse mâna, trimisul Porții, nu 
schiță nici un gest. Refuza să-i răspundă la salut, 
chiar Domnitorului?! 

Toată înalta slujitorime, chemată și adunată în 
grabă pricepu că lucrurile nu sunt precum s-ar fi cu-
venit, că se aflau în fața unei provocări nebănuite. 

 Așa ceva nu se mai pomenise. Brâncoveanu, din-
tr-o cumpătare înaltă, princiară, îi făcu totuși semn 
să se așeze, după cum era obiceiul, el rămânând în 
picioare, tăcut, purtând pe cap cuca din care pietrele 
prețioase aruncau sclipiri ascuțite ca niște așchii 
de săbii îndreptate către cel care-i era oaspete dar 
se arăta arțăgos. Caftanul Domnitorului, de un 
roșu aprins, părea o flacără între podelel acoperite 
de covoare persane și policandrul de aur ce atârna 
din tavan. Din privirile îngustate, ieșite din orbitele 
ochilor ipocriți ai lui Mustafa, se desprinse un fulg-
er tăios, învăluind ca o sfoară gâtul domnitorului, 
gata, gata să-l ștranguleze de-ar fi fost cu putință. 
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Vreme de câteva secunde aceasta fu singura mișcare 
în încăperea peste care, părea că se așternuseră br-
usc sloiuri de gheață apăsătoare sufocând răsuflarea 
omenească, împăienjenind ochii, înghețând mâini-
le și inimile tuturor. Boieri de rang mare sau mai 
mic, laolată se simțeau ca și când ar fi căzut într-o 
prăpastie de gheață. 

În Sala Divanului năvălise aerul de gheață din 
toate iernile știute, învinse ori neștiute. Figurile 
slujbașilor, indiferent de rang erau și ele din gheață. 

Atitudinea jignitoare, amenințătoare a trimisului 
Inaltei Porți produse înfricoșare în așa fel încât, ni-
meni nu mai avea aer destul, într-o peșteră de gheață 
de-ar fi fost, sloiuri din gheață să fi devenit cu toții, 
numai atunci n-ar fi putut nici măcar să-și miște 
pleoapele. 

Secretarul șef al Curții Domnești, Anton Maria 
del Chiaro, multe aflase din cărțile de istorie citite 
dar acum nu se putea stăpâni și tremura de parcă ar 
fi urmat să fie dus la eșafod. Nu se știa vinovat de 
nimic sau, tocmai pentru că avea cunoștință despre 
neasemuite drame petrecute din pricina uneltirilor 
marilor puteri, se îngrozi la gândul că participa la o 
groaznică întorsătură a vremilor și atât mai apucă să 
se întrebe în sinea sa: „cum voi putea oare descrie 
acestea?” O clipă văzu steluțe verzi în fața ochilor și 
apoi, un moment, totul se întunecă în fața sa. 

Își reveni când auzi glasul de viforniță al solului 
temut. Aga Mustafa Hambar Erini înfioră inimile 
celor prezenți în sală, rostind cu ipocrizie către 
Domnitor:

- Nu-i vreme de șezut și regret vestea rea pe care 
trebuie să ți-o dau! 

Își însoți cuvintele de un gest scurt, ca o lovitură de 
călău, înnegrind aerul din preajmă. Așeză pe umărul 
Domnitorului EȘARFA NEAGRĂ, șfichiuind cu o 
vorbă uluitoare auzul celor care ședeau în nemișcare 
crezând o vreme că asurziseră dar, nu, iată că totuși 
au putut auzi cuvântul care zbură prin aer ca un 
șarpe înțepat în priviri:

- MAZIL!
Toți știau ce îseamnă asta. Era coasa morții care 

stătea gata să cadă peste capul Domnitorului român. 
Faptul întrecea orce așteptare.  Constantin Brâncov-
eanul Domnul Țării Românești era mazilit pe dată 

iar cei prezenți erau așa de uluiți, încât nici dacă un 
buzdugan ar fi căzut din senin peste capetele lor nu 
i-ar fi putut aduce la încredera în sine. Frica se mișca 
înlăuntrul lor asemeni unui animal turbat, pro-
ducându-le o răscolire nestăpânită și nemaisimțită 
altă dată.

Unii își fixau ochii în pământ, alții își înfingeau 
unghiile în carne, nu puțini, cuprinși de panică, își 
aruncau privirile rătăcind alarmate de la Domnitor 
la Agă. Mâhnirea li se așternuse pe chip multora, 
nu și-o puteau ascunde, îmbătrâniseră dintr-odată. 
Obida unei astfel de vești nu putea fi nici ascunsă și 
nicidecum dată la o parte. 

Apoi, schimbându-și glasul într-unul tunător, acu-
zator ca și când ar fi avut de-a face cu un dușman și 
răufăcător împotriva Imperiului Otoman, Aga Mus-
tafa dădu citire acuzării:

„Pentru că te-au găsit pe tine, Constantine Brân-
covene, nevrednic și hain, ca unul care i-ai adus pe 
muscali la Brăila, le-ai dat zaharea, ai pus biruri nouă 
pe țară și ai despuiat-o cu ele și nu te-ai mulțumit cu 
scaunul de domnie care ți-am hărăzit și după plac ți-
ai ales totul și stăteai mai mult acolo, pentru aceste 
greșeli, te scoatem din domnie și-ți poruncim să 
vii aici la noi cu toată casa ta și seminția ta ;pentru 
aceea am trimis la tine, imbrihonul cel mare. ”

Domnitorul replică folosind un ton de crâncenă 
revoltă, de-ar fi fost posibil sabia ar fi scos-o. Drama 
momentului nu putea fi tăiată însă în bucăți deși, 
Sala Divanului devenise un adevărat câmp de luptă. 

- Mare nerecunoștință ! Mustrare și umilire să mă 
copleșească după douăzeci și șase de ani de credință 
arătată Porții?!! Prefăcătorie și nesăbuință n-am 
arătat. Pagubă n-am adus ci, mult aur a luat drumul 
Stambului și chiar tu, Mustafa ai fost adesea omenit 
de rangul și persoana mea. Te-ai arătat prieten. Cu 
multe fețe. 

O parte dintre boieri prinseră curaj și sloboziră 
murmur de aprobare a celor spuse de Brancoveanu. 

La o asemenea îndrăzneală, Mustafa deveni și 
mai aprig, înaintă în pas de atac se făcu vânăt de 
furie și dădu îndată ordin ca Brâncoveanu să fie pus 
sub pază, chiar acolo sub ochii tuturor. 

Le citi apoi boierilor firmanul prin care memb-
rii familiei Brâncoveanu erau considerați de În-
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alta Poartă haini. Necredincioși ai Imperiului se 
dovediseră și trebuiau pedepsiți după legile otomane 
ale trădării.  Mai adăugă cu tunete în glas

- Care dintre boieri va îndrăzni să-l sloboade pe 
mazilit, va plăti cu viața și averile lor vor fi luate! 

Ordinele date de Aga Mustafa căzuseră ca un 
trăsnet, nimic nu se mai lega de ceea ce fusese mai 
înainte cu câteva ore. 

- Visteria și cămara tezaurului să fie închise și 
strașnic păzite! adăugă ca un stăpân falnic peste tot 
ce fusese agonisit în atâția ani de domnie ai lui Con-
stantin Brâncoveanu. 

Domnitorul fu obligat să rămână într-unul din 
apartamentele sale și lăsat sub pază strașnică. și tot 
pe atât de umilitoare. Văzându-se închis chiar sub 
ochii foștilor săi oșteni și ofițeri, tare și-ar fi dorit, 
omenește vorbind, ca totul să nu fie decât un coșmar. 
Unul abătut ca o viforniță, o întunecare a luminii 
soarelui, un prăpăd din care terbuia să scape. Nu 
făcea însă nici un gest cântărind ce anume năpastă 
s-ar putea abate și asupra copiilor și a doamnei Ma-
ria dacă el ar dovedi necugetată nesupunere într-un 
astfel de moment. 

Spera într-o posibilă îndreptare a situației, 
trimițând o scrisoare la Stambul. Dar cine avea 
curajul și în cine să aibă încredere? Se zbătea în 
sinea sa căutând o ieșire mai mult pentru a-și spăla 
umilirea și a-și pune familia la fereală de alte prime-
jdii și necazuri. Trecură însă ore și ore, el neaflând 
nici o cale, totul i se arăta potrivnic, e drept, unii bo-
ieri încercaseră să se apropie de domn dar fuseseră 
amenințați din nou cu tăierea capetelor și pre-
luarea averilor de către turci.  A doua zi, în Sfânta 
sărbătoare de Sfânta Treime, 25 martie, 1714, sosi la 

Curtea Domnească din București, imbrohorul pen-
tru a-l așeza pe tron, pe Ștefan Cantacuzino. Pen-
tru prima oară în același loc se aflau doi domnitori 
deodată. Ca și când ar fi răsărit doi sori în același 
moment, supușii neștiind încotro ar fi mai nimerit 
să se uite. 

Principele Ștefan trecu în apartamentul unde se 
afla Brâncoveanu și-l asigură de credință în con-
tinuare spunând cu plecăciune și oarecare colorare 
a obrajilor:

- Sunt FORȚAT, Măria Ta, să fac asta, credință 
am în nevinovăția voastră!

Brâncoveanu, șezând, purtând încă pe cap, cuca 
găsi un răspuns diplomatic desigur trist oricât de 
împăciutor ar fi vrut să fie. 

- Măcar bine că domnia nu i-a fost încredințată 
unui străin. E bine pentru țară. 

Peste puțină vreme Brâncoveanu se înbolnăvi de 
un erizipel și asta îtârzie plecarea sa la Constanti-
nopol. Drumul pe care obligatoriu trebuia să-l facă, 
și chiar pe pământul țării, până la Dunăre, a fost un 
calvar, Brâncoveanu Domnul, fiind dus cu lanțuri la 
picioare, îmbrăcat doar în cămașă lungă, la fel ca 
toți membrii familiei sale. Însoțit de câțiva boieri 
până la graniță și de către Cantacuzino, își păstră 
demnitatea nebănuind că va deveni un martir. 

Trei săptămâni a durat până ce au ajuns la Con-
stantinopol, în închisoarea Edicule. Aici începu 
șirul dramelor îndurate de domnitor și copiii săi. 
Un capitol zbuciumat, tragic, de neiertat în istorie. 
Umilințele nu le-au putut șterge din calendar nici 
memoria paginilor de istorie și nici viețile celor 200 
de urmași ai săi, cunoscuți până astăzi și care l-au 
pomenit neînceta. 
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EXCURS INtRE IStoRIE SI CULtURA
ELENA VACARESCU, EXILAtA DIN DRAGoStE

Veronica Balaj
Jurnalista Radio -TV, 

Scriitoare, Membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, USR;
Membra a Academiei Romano-Americane de arte si Stiinte, ARA;

Membra a Academiei ”Citta di Roma”
Membra a Asociatiei Scriitorilor de limba romana din Canada

In acest demers intre istorie si interculturalitate 
romano-franceza, trebuie luate in calcul valentele 
celebritatii. A celebritatii feminine. Exista tomuri 
despre femeile celebre din istoria lumii.Exista multe 
motivatii pentru care, unele persoane speciale au 
trecut vamile exigentelor epocii lor si au dainuit 
mai presus de timp reusind sa-si scrie identitatea 
cu litere de neuitare, find incununate cu epitetul 
de..’’celebra’’, calificativ nevestejit prin veacuri. Au 
putut fi telente care sa innobileze scena teatrelor, au 
putut fi stralucitor de frumoase cu voci fremecatoare 
sau, inteligente incat au coordonat barbati impor-
tanti, de rang imperial, au fost ele, urmasele Evei, 
in multe tari si zari, si adorate si inventive, intui-
tive, si temerare sau perseverente, nu mai putin au 
tinut balanta sensibilitatii si a iubirii intr-o lume a 
contrastelor. 

Intre numele feminine celebre ale Romaniei, IN 
DOMENIUL ARTEI si care s-au afirmat in Franta 
stabilind o legatura culturala intre cele, doua tari, 
as mentiona pe Ana Bracoveanu de Noilles, Maria 
Cantacuzino, Elvira Popescu, Maria Ventura, si, ma 
grabesc sa pronunt numele Eelnei Vacarescu, exi-
lata la Paris si care ne va fi astazi punct de referinta. 

Este descendenta renumitei familii Vacaresti, car-
turari si patrioti de rang ales. S-a nascut la 3 oc-
tombrie 1864/24 septembrie dupa calendarul nou, 
ca fiica a diplomatului la Roma, Ion Vacarescu si a 
Eufrosinei Falcoianu, din neam de boieri cu traditie.
Un certificat de fericire parea firesc sa-i insoteasca 
numele inca de la primele zile.

Elena Vacarescu a pornit in viata avand déjà un 
stindard care-o posta undeva in varful ierarhiilor 
sociale si trebuia sa-l tina sus, intru onoarea fami-
liei mostenind si o emblema spirituala, fiind urmasa 

renumitului poet, Ienachita Vacarescu {1740-1797}, 
drept pentru care, a slujit cu pana scrisului si cu 
inima, indemnul testamentar al strabunicului sau: 
« Urmasilor mei Vacaresti! /Las voua mostenire/
Cresterea neamuluiromanesc/Si-a patriei cinstire? » 

O stea norocoasa i-a gardat copilaria fara griji, 
pana la varsta de 8 ani petrecuta la Bucuresti si 
apoi, la mosia Vacaresti din apropierea Targovistei.
Aici este atrasa de obiceiuriel si de portul tradition-
al, aduna impresii care-i vor folosi pentru scrierea 
volumul RAPSODUL DAMBOVITEAN, publi-
cat la Paris, tradus in mai multe limbi si care-i va 
adauga inca o treapta la celebritate.

In 1879, cand implinea 15 ani, familia sa, incura-
jata de Titu Maiorescu si chiar de Vasile Alecsandri, 
pe atunci, Ministru al Romaniei in capitala Frantei, 
Elena VACARESCU merge la Paris pentru desavar-
sirea studiilor. Audiaza la Sorbona, cursuri de litera-
tura, estetica, istorie, filozofie fara a fi un cursant in-
scris la vreuna dintre facultati dar, asculta, lua notite 
si cunoaste astfel, personalitati importante precum :

Sully Proudhomme, viitorul laureat al Premi-
ului Nobel, Leconte de Lisle, pe Jose-Maria Here-
dia, Gaston Paris sau Bossier. Prin intermediul lui 
Leconte de Lisle, in primavara lui 1885 are prilejul 
de-al vizita pe marele Victor Hugo, care, desi bol-
nav fiind, o primeste in fostul sau salon literar de 
pe Avenue Eylau, nr 124, actuala rue, Victor Hugo.
Dialogul cu marele scriitor este descris in memoriile 
Elenei Vacarescu si, suna in felul urmator : “cum 
te numesti?/Helene, Vacaresco, / raspunde tanara 
emotionata /Helene, frumos nume, predestinat..Vii 
din tara lui Rosetti, copila mea?/Era unchiul meu/ 
raspunde fata in rochie roz, asezata pe un taburet in 
fata maestrului care crease atatea minunatii literare 
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si, indrazneste cu vocea sugrumata de emotii sa-l 
roage sa-i recite ceva. ‘’Eu nu recit niciodata, veni 
raspunsul lui Hugo. Am auzit ca esti poeta, asadar, 
tu trebuie sa-mi spui din versurile tale/Nu stiu decat 
o poezie despre razboi/ spuse musafira/Nu conteaza 
! Spune-o si intr-o zi iti vei aminti c-ai recitat in 
fata mea’’/o indemna Victor Hugo cu o privire deun 
albastru pal’’/ Am rostit dintr-o rasuflare, aproape 
strigand, cantecul meu de vitejie/’’ isi aminteste, 
Elena Vacarescu. Din pacate, doar peste cateva zile, 
Victor Hugo pleca in vesnicii.

Elena, Helene, cum semna in franceza, avand in-
clinatie speciala pentru poezie, precum inaintasii 
sai, , frecventa salonul literar al Annei Brancove-
anu de Noilles, unde l-a cunoscut si pe Proust iar 
la un an de la intalnirea memorabilia cu autorul 
Mizerabililor, in 1886, ii este publicat primul volum 
de versuri, in limba franceza, la renumita editura 
pariziana, Alphonse Lemerre. Cele 46 de poeme 
cat avea volumasul, au intrat in atentia Academiei 
Franceze care-i confera Premiul Archan Desperons-
es. Remarcabila reusita!.Uneori, ne miram si astazi 
cum este de nedreapta istoria.Si in arta nu doar in 
alte domenii si, aduc un exemplu drept argument; la 
vremea respectiva, Eminescu, in tara fiind, si auz-
ind despre succesul tinerei care publicase in limba 
franceza, dupa spusele lui Titu Maiorescu, ar fi ex-
clamat: “Sa nu stie oare romansete? O voi invata eu 
si vom vedea daca o fiica a vacarestilor va continua 
sa ne nesocoteasca!” Citat din consemnarile lui Titu 
Maiorescu. Aceste fraze o vor obliga pe Elena Va-
carescu sa marturisesca;.”De atunci, oriunde si ori 
de cate ori publicam cate ceva, imaginea divinului 
Eminescu se inalta mustratoare si ma obliga sa-mi 
cer ieratre. ‘’

In perioada pariziana il intalneste pe Vasile Alec-
sandri, Ministrul Romaniei si frecventeaza Salonul 
Literar al Annei Brancoveau de Noille unde poate 
discuta cu mari scriitori printre care Marcel Proust 
autorul renumitului roman, “A la recherche de 
temps perdu”/In cautatrea timpului trecut’’.Ii cuno-
aste pe Mistral si Prosper Merime.Nu dupa multa 
vreme, tanara ambitioasa si talentata, isi va deschide 
in propriul sau apartament din Rue Charron, nr 49, 
aflatat vis-a -vis de Champ Elysee, un salon Literar 

unde vor veni, poeti, actori, muzicieni. Uneori, in-
trunirile durau pana in zori si, odata, s-a terminat cu 
o escapada in padurea Bulogne, unde s-a incins si o 
hora romaneasca. 

Poeta déjà cunoscuta, Elena Vacarescu, purta insa 
nestins dorul tarii si, cum parintii sai isi doreau fo-
arte mult sa o vada la Curtea REGELUI CAROL I, 
in 1888, se rantoarce in Romania, ajungand dean-
data, in suita Reginei Elisabeta, ca domnisoara de 
onoare.

 Majestatea Sa, Regina scria poezii sub pseudon-
imul Carmen Sylva si sustinea artele asa inact, a in-
dragit-o pe tanara culta si taletata oferindu-i protec-
tie si afectiune.In anul 1889, un an dupa venirea sa la 
curtea regala, tot aici soseste nepotul Regelui Carol 
1, FERDINAND, pe care Majestatea Sa il alesese 
ca urmas la tronului ROMANIEI. ACESTA MAI 
FUSESE IN TARA IN 1884, DAR A PLECAT IN 
GERMANIA PENTRU A-SI CONTINUA STUDI-
ILE IN Stiinte politice si Economie.

Urma o perioada in care trebuia sa fie educat, in-
struit in scopul preluarii la un moment dat a tronului 
ROMANIEI. Totul se desfasura dupa reguli stricte.
Tanarul cam timid la inceput, nu foarte incantat de 
atmosfera cazona care i s-a impus, a gasit in Regina 
Elisabeta un apropiat. In preajma sa putea schimba 
atmosfera restrictiva cu una mai calma, lejera, opusa 
stilului cazon.Seratele muzicale organizate de Re-
gina adunau persoane de spirit ales, iar Princepele 
era incantat, fireste.Gasea astfel o oaza de relaxare.

In acest mediu era prezenta si tanara Elena Va-
carescu. Poeta cu publicatii déjà in Franta, sensi-
bila, culta, dintr-o familie renumita si in plus, era in 
gratiile Reginei.

Nici o cometa rauvestitoare si nici o ratiune parea 
ca nu-i poate umbri existenta.Lumina si bucuria 
trebuiau s-a insoteasca irevocabil, Nici o axa a tra-
seului vietii sale nu ar fi avut cum, { tinand cont 
de logica prezentului pe care il traia}, n-ar fi putut 
schimba ceva din stralucirea care o inconjura.

Mediul nobiliar, contextul zilnic, luxul, ambi-
anta o faceau fericita. Tanarul Principe este atras 
de farmecul intelectual si de spiritualitatea tinerei 
Elena Vacarescu, desi nu era o frumusete rapitoare. 
In prezenta acesteia putea sa-si lase libera preferinta 
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pentru lectura, sa discute si alte subiecte decat cele 
cazone impuse de programul strict al educatiei sale 
coordonata de insusi Carol I.

 Cupidon o sagetase iremediabil si pe tanara Ele-
na, indreptandu-i simtamintele, gandurile si plan-
urile spre cel mai important si fascinant personaj 
de la Curte, Principele Ferdinand, nepotul regelui 
Carol I. Frumos, precum sunt Principii si in povesti, 
subtirel, in haine impecabil croite dupa stilul nem-
tesc, cu o anume sensibilitate artistica, iubitor de 
sport, dar si de carti de literatura, avea toate calita-
tile pentru a fi adorat. Idila s-a infiripat si a evoluat 
cu pasi repezi, desi a durat doar iarna si primavara 
lui 1891.R egina ocroteste aceasta relatie si isi da 
cordul pentru o logodna secreta.Cele mai frumoase 
clipe pentru cei doi au fost cele petrecute in luna 
mai, la Campulung cu prilejul unei vizite dar pen-
tru ca, au aparut in public impreuna, dand impresia 
unui, viitor cuplu mostenitor al tronului, ovationati 
cu bucurie de multime, stirea a determinat un scan-
dal de proportii. Era in pericol o lege de neancal-
cat si care prevedea ca un Principe sa nu se poata 
casatori decat cu cineva din familie regala. Oame-
nii politici au intrevenit imediat pe langa Rege, cel 
mai infocat opozant al posibilei casatorii intre cei 
doi fiind Lascar Catragi.A fost convocat Consiliul 
de Ministri. ‘’Voi schimba 32 de ministri daca va fi 
nevoie, ‘’i-a spus regina Regelui in limba franceza 
dar cuvintele sale nu au avut puterea sa rezolve situ-
atia in favoarea tinerilor.

Iata ce nota Elena Vacarescu;’’Intoarcerea noas-
tra din plimbarea idilica de la Campulung nu a fost 
lipsita de amaraciune.Regele ne-a surghinuit pe Re-
gina, pe Print si pe mine in micul apartament atat de 
primitor alta data devenit acum o carcera de tortu-
rare. De-a lungul orelor dupa amiezii auzeam zgo-
motul trasurilor acestor rauprevestitori.Soseau unul 
cate unul sau mai multi deodata..’’’

Era clar ca Regele se afla sub presiunea mai mul-
tor factori si trebuia sa ia o decizie.Aceasta a fost 
rapida si dura. Regina, exilata doi ani in strainatate, 
pentru ca incurajase legatura celor doi, prilejuindu-
le intalniri secrete, Principele a fost trimis la castelul 
sau din Sigmarinen, amenintand ca se sinucide, iar 
Elena Vcarescu este numita, ’’ persona non grata’’ si 

va trebui sa plece din tara.
Presa avea un subiect pe care l-a dezbatut multa 

vreme. Din cancanurile vremii au ramas diferite 
marturii cum a reactionat chiar Regele in persoana 
cand primul ministru i-a spus, ‘’Aiasta nu se poate, 
majestate!’’ regele imediat opunandu-se vehement 
si cum Principesa Maria, o descria pe tanara pre-
tendenta la inima principelui Ferdinand ca fiind, ‘’..
grasa, urata, cu fata rosie, unsuroasa si cu pielea pa-
tata… »

Din ordinul Regelui Carol I, Elena Vacarescu, 
‘’persona non grata’’ se refugiaza pentru o perioada 
Iin Italia, la Roma unde tatal sau era diplomat. Apoi 
se intalneste cu Regina la Venetia unde aceasta isi 
ispasea o parte din exilul impus.

Plecarea din tara lasase un pustiu si o valtoare de 
nedescris in sufletul fostei domnisoare de onaore a 
Reginei.De la stralucirea onoarei ajunsese la negura 
dizgratiei. Ranita fiindu-i si dragostea.Totul se na-
ruise pe neasteptate. Iata un fragment dintr-una din 
scrisorile trimise Principelui iubit:

’’Tangi, Guangi, mult iubit, Ferdinand scump!Sunt 
naucita, zdrobita de durere.De opt zile torturile si 
umilintele se prabusesc asupra mea.Astazi, regele, 
pe care au reusit sa-l monteze ingrozitor, mi-a ce-
rut sa plec.Da, , trebuie sa plec coplesita de rusine.
Nimeni nu crede in dragostea asta dar Dumnezeu 
stie, Dumnezeu ne judeca.Se spune ca ti-am sucit 
mintile, ca tu ti-ai dat seama tot timpul de acest lu-
cru…. Nu-i asa ca nu a fost asa?ca tin doar la inima 
ta, cu aceasta puternica pasiune in fata careia am 
rezistat atata vreme. Eu am fost intotdeauna cea care 
te-a pus in garda impotriva consecintelor de care eu 
sunt acum coplesita?. Eu sunt terminata, lichidata.
Regele, la fel de crud si nedrept, pe care atata l-am 
iubit si l-am slujit cu credinta !Roaga-te lui Dumne-
zeu, Ferdinand sa nu ajung sa-l dispretuiesc. Dis-
perarea noastra este atroce.O, Tangi, Tangi, cine va 
avea mila de mine, de regina? Mi-e asa de teama ca 
tata se va omori.Scrie-mi, te implor.Te iubesc atat de 
mult! Helene. ‘’

Scrisoare datata 18/30 iulie dupa stilul nou, 
1891 face parte din cele 237 de scrisori adresate 
Principelui Ferdinand, sau scrise de el fratilor sai 
ori altor membri ai familie, inclusiv scrisori catre 
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Regele Carol I, Publicate de LIVIU DAMEN, in 
vol..’’SCRISORILE REGELUI FERDINAD AL 
ROMANIEI ‘’.edi

Asadar, dupa doi ani, Elena Vacarescu, alege ca 
loc de exil permanet, Parisul. Iat-o din nou aici unde 
avea déjà niste amintiri. Va veni in tara in 1895, doar 
pentru foarte putin timp, pe ascuns, la mosia de la 
Vacaresti.

Perioada PARIS a insemnat una de ascensiune 
culturala, devenind celebra in timp, cu succesiune 
rapida. Continua sa publice la Paris, o opera admi-
rabila, poezii, romane, teatru, memorii, dar pe langa 
aceasta, este un factor important al relatiilor dintre 
cele doua tari ocupand functii de rang inalt, referitor 
la activitatea literara, din care amintim;

Cele 5 vol. de poezii, adaugnad la numar si 
chantes d’Aurore, primul volum premiat de Aca-
demia Franceza pe cand era la studii in orasul lumi-
nilor. L’Ame sereine, [ Cu sufletul senin], cunoscuta 
déjà apare cartea, ’’Leurs et Falmmes, {Licariri si 
vapai}, 1896, ’’ Le Jardin passionne, [ Gradina doru-
lui]’’, L a dormeuse eveille’’, {Visand cu ochii de-
schisi].’’

 PRELUCRARI FOLCLORICE :Rapsodia Dam-
bovitei/ Nuits d’orient, Nopti Orientale/, Dans l’Or 
de SOIR/, [In auriul inserarii}, 

TRADUCERI; In numele iubirii pentru patria 
natala, a facut cunoscute versurile unor scriitori ro-
mani, ca Lucian Blaga, Ion Vinea, Ion Minulescu, 
Toparceanu. 

ROAMANE: ‘’Amor nimicit’’, ‘’Amoru invinge‘’, 
’’Le roman de ma vie‘’, Regi si Regine pe care 
i-am cunoscut,’’ in toate desigur, mai ales in ver-
suri razbate dragostea pierduta, careia nu i-a tradat 
legamantul asa cum de altfel promisese chiar cand 
suferea mai mult.

Intre piesele sale de teatru, amintim piesa ‘’Cobza-
rul’’, fiind prima piesa romanaesca jucata pe o mare 
scena a lumii, aceasta s-a jucat la Monte Carlo, in 
1909, actiunea se petrece intr-un sat romanescsi 
muzica este tot de sorginte populara romaneasca.

In locuinta sa din rue Chaillot, nr 7, avea deschise 
usile unui Salon renumit, unde se discuta, literatura 
si politica si se tineau conferinte in cadrul grupului 
LES ANALLE, creat din initiativa sa, 

Helene, devenise un orator inegalabil.Totul era 
luxos si iterpretarile ideilor, si tinuta a mfitrioanei 
care, doar in perioada razboiului a renuntat la bu-
chetele imense de flori.Numai la calitataea intelec-
tuala a invitatilor nu a renuntat niciodata.

Drept compensatie din partea vietii, putem 
spune si asa, Elena Vcaresco, a intrat in memoria 
culturala pariziana si in antologii literare, a fost de 
doua ori premiata de ACADAEMIA FRANCEZA, 
dar, niciodata nu a uitat de Romania asa incat, in 
momentul cand se infiinta la Paris, in 1916, SO-
CIETATEA NATIUNILOR, este numita de catre 
Rege, reprezentanta Romaniei la Geneva.Timp de 
douazeci de ani A MILITAT AICI PENTRU RE-
NUMELE SI DREPTURILE ROMANIEI si ade-
seori se intalnea pe aceleasi coordonate politice, pa-
triotice, cu Nicolae Titulescu.Acesta nota la 1925:‘..’ 
cel mai frumos discurs la a IV-A Adunare este cel 
de astazi, al Elenei Vacarescu, in chestiunea coop-
erarii intelectuale’’.

 Datorita acestor activitati, a primit inalte dis-
tinctii dintre care amintim:Premiul de OFITER AL 
ACADEMIEI FRANCEZE, COMANDOR AL LE-
GIUNII DE ONOARE, iar din partea tarii mama, 
MAREA CRUCE A COROANEI ROMANIEI, 

Cand in 1911, se deschidea la Paris, MUZEUL 
CUVANTULUI, in SALA NR 5 A UNIVERSITA-
TII SORBONA, in prezenta unui numeros public 
alactuit din personalitati marcante intrenationale, 
Elena Vacarescu a imprimat pe disc, dupa metodele 
vremii, discursul sau, discurs care, a avut si el o is-
torie interesanta. Anume, in 1980, jurnalista si pub-
licista Maria Moscu, de la Radio Romania, Bucur-
esti, a descoperit discul cu vocea Elenei Vacarescu, 
l-a convins pe custodele muzeului sa-i permita tran-
scrierea pe banda de magnetofon la frecventa pen-
tru difuzarea pe unde herziene, se-ntelege si astfel, 
dupa atatia ani, vocea celei care ar fi putut deveni re-
gina Romaniei, a fost auzita acasa, in 1980, 12 Iulie.

Discursul amintea cu emotie sorgintea sa roma-
neasca :CITEZ, 

‘’’Vechea si stralucita familie boiereasca, Va-
carescu din care cu mandrie ma trag, a dat tarii trei 
poeti;Alecu, Iancu si Ienachita Vacarescu.’’ Pe care-
l citeaza cu renumitele versuri, din poemul TES-
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TAMENT foarte cunoscut si azi, ‘’ Urmasilor mei 
vacaresti.’….Dupa care a recitat din PRIMAVARA 
AMORULUI, poezie scrisa de bunicul sau, Iancu 
Vacarescu. 

O personalitate de marca precum era in vremea 
respectiva, ELENA VACARECU, responabila de 
implinirea testamentului stramosilor, ducand cu ea 
oriunde s-a aflat, tara natala, nu putea ramane de-
oparte in timpul primului razboi mondial si, cu toata 
daruirea, s-a implicat si in actiuni care sustineau, 
MAREA UNIRE de la 1918.A devenit o adevarata 
ambasadoare a interesului national, tinand confer-
inte, stabilind intalniri cu persoane politice influ-
ente, corespondand in toata perioada cu fostul sau 
logodnic, Regele Ferdinand despre care spunea in 
momentele dificile ale razboiului;

‘’Eu ma bizui pe caracterul Regelui Ferdinand.Il 
cunosc bine, este inainte de toate un om al datoriei si 
daca trebuie, chiar al datoriei celei mai dureroase.El 
va duce razboiul cu Germania, patria familiei sale 
cu moartea in suflet dar il va face din datorie fata de 
poporul sau iar Franta nu va avea un aliat mai fidel, 
’’ii spunea Ministrului Frantei in Romania, Saint 
Aulaire, pentru a-l convinge in demersul semnarii 
Trataului de Pace intre cele doua tari. A fost mereu 
o pacifista, a militat pentru colaborare.

La deschiderea catedrei de limba romana de la 
Universitatea Mediteraneeana, INVITATA SPE-
CIALA A FOST SI Elena Vacarescu.

In anul 1925 i se confera titlul de Membra de 
Onoare a Academiei Romane.Este prima femeie 
care primeste aceasta inalta distinctie.Au sustinut-
o pentru aceasta Nicolae Iorga, Octavian Goga si 
toti marii oameni de cultura ai vremii.Ca raspuns, 
a donat Academiei Romane, Conacul si parcul de la 
Vacaresti cu precizarea;, ‘’ Academia sa gazduiasca 
aici, poeti in fiecare vara’’.

 Se intoarce in tara abia in anul 1934, si doar mar-

turia sa poate ilustra incercarile sufletesti ale unei 
veritabile ambasadoare a sufletului romanesc: ’’F 
ara camin si fara avere, fara sot si fara iubit, fara co-
pii am inceput sa iubesc Romania cu o patima care 
mi-a umplut toate clipele fiecarei zile, m-a chinuit 
toate noptile de-a lungul a mai mult de 40 de ani’’.

Primita cu onoruri, meritate fara indoiala. Era 
februarie dar, intoarcerea acasa nu cunoaste anot-
impuri.Caldura venea spre ea din timpuri stravechi, 
isi onorase inaintasii pretutindeni, oriunde a fost in 
lume, tinand fruntea sus. 

Drumul Elenei Vacarescu prin istoria neamului 
din care face parte, i-a mai oferit un urcus;a fost in 
1946, numita Membra a Conferintei de Pace de la 
Paris. Pe rue Chaillot, nr 7, in 17 februarie, 1947, 
ELENE VACARESCU se stinge din viata in urma 
unei complicatii de la o gripa. Verisoara sa, Alex-
andra Falcoianu, a incercat sa continue activitatea 
Salonului Literar dar, nu a reusit asa incat, azi, pe 
zidul cladirii mai dainuie doar o inscriptie comemo-
rativa, fara nici un program de vizite sau indicii ale 
unei activitati literare.

 Ramasitele pamantesti i-au fost aduse in tara, in 
1959, si puse in capela familiei Vcaresti din Cim-
itirul Bellu.

Au scris despre ea, admirativ, romancierul Camil 
Petrescu, el fiind o vreme combatant, participant in 
razboiul al doilea mondial si intelegea cu sufletul ce 
inseamna tara}, a scris criticul literar Serban Cioc-
ulescu, , nu mai putin, elogios, istoricul neamului, 
Nicolae Iorga. Volumul sau de MEMORII, a aparut 
in limba romana, abia in 1989.

In 2014, CU OCAZIA IMPLINIRII A 150 DE 
ANI DE LA NASTEREA ELENEI VACARESCU, 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI, a batut o 
moneda din argint imprimata fiind imaginea Conac-
ului de la Vacresti, stema Romaniei in semicerc iar 
pe verso, chipul celebrei Elena Vacarescu.



65

Biographies

VINCENȚIU BABEȘ – AUTOPORTRET IN OGLINDA
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Rezumat: Vincențiu Babeș este unul dintre cei doi reprezentanți ai Banatului ca membri fondatori, în 
1866, ai Societății Literare Române, devenită în 1879 Academia Română. Cum cel de al doilea academi-
cian fondator din Banat, Andrei Mocioni decedează în 1880, Vincențiu Babeș primește însărcinarea de a 
prezenta în plenul Academiei Române viața și activitatea colegului raposat. Comunitatea de idei a celor 
doi înfocați luptători politici naționali, care nu s-au remarcat prin „scrieri erudite sau opuri literare“ ci prin 
„fapte și sacrificii“ în folosul neamului românesc, face ca notițele biografice întocmite de Vincențiu Babeș 
să se constituie într-un adevărat auto-portret. Însă, datorită diferențelor de origine socială și posibilități 
materiale între cei doi academicieni, autoportretul ne apare ca într-o oglindă în care stânga și dreapta își 
schimbă rolurile.
Cuvinte-cheie: Academia română, Vincențiu Babeș, notițe biografice, Andrei Mocioni, luptători politici naționali

1. Introducere
Fiind mult mai tânăr decât Eftimie Murgu (1805-

1870), conducătorul Revoluției de la 1848-1849 din 
Banat, ne-am fi așteptat ca Vincențiu Babeș (1821-
1907) să se fi lăsat cuprins de valul revoluționar. 
E. Murgu, deși a fost profesor la Iași și București 
precum și membru în Parlamentul de la Budapesta, 
aflat în al cincilea deceniu de viață, s-a manifestat 
chiar în aripa radicală a revoluției. Cum se explică 
absența din peisajul revoluționar a tânărului cu 
rădăcini modeste Vincențiu Babeș? 

Clarificarea este adusă chiar de V. Babeș în 
„Notițele biografice asupra vieții și activității de-
cedatului Andreiu Mocioni“ [1, 2]. Autorul broșurii 
arată că în comitatul Torontal, inclusiv prin prestația 
subprefectului Andrei Mocioni, predomina opțiunea 
pentru „conservatismul progresist“. Această orien-
tare pentru „conservatismul istoric, propriaminte 
aristocratic“ era în opoziție cu: „spiritul cel nou la 
noi, al pseudo-liberalismului englez, amestecat cu 
principiile democrației franceze“. Oricât ar părea de 
ciudat, omul pornit de jos preferă o cale de mani-
festare „aristocratică“ față de eceea ce el numește 
spirit pseudo-liberal amestecat. După Babeș, doc-
trina după care s-au călăuzit Mocioneștii și desigur, 
el însuși, avea ca suprem scop „conservarea și nobi-
litarea elementului său național“ în convingerea că 

„genuinul progres trebuie să fie moderat, succesiv și 
introdus cu consimțământul autorității de stat, dacă 
este ca să fie folositor și durabil.“ Putem detecta chi-
ar un accentuat scepticism în privința luminării și 
implicării în lupta națională a românilor simpli din 
imperiu. Astfel, Babeș arată că la alegerile pentru 
Dieta țării din 1847, „participa numai nobleță“ care 
cuprindea foarte puțini români. Despre românii ma-
joritari în Banat, Vincențiu Babeș spune că „poporul 
nici nu număra, nici nu cugeta, ci ca o vită tăcea și 
purta jugul stăpânilor săi; iar inteligința română, 
puțină câtă era pe atunci, din cler mai vârtos, d-o 
jumătate de secol se frământa în luptă pentru eman-
ciparea bisericii române de slavonism.“ (Figura 1) 
[1].

Emblematică pentru atitudinea revoluționară este 
opinia exprimată de Avram Iancu, încă din anul 
1847: „Nu cu argumente filozofice și umanitare veți 
putea convinge pe acei tirani, ci cu lancea ca Ho-
rea!“ Tot așa de semnificativ este testa-mentul scris 
de eroul A. Iancu peste numai trei ani, în 1850, când 
se arată convins că nu cu lancea, ci doar cu „arma 
legii“ românii din imperiu își vor putea obține drep-
turile naționale: „hotărât dispun, ca după moartea 
mea toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să 
treacă în folosul națiunei pentru ajutor la înființarea 
unei academii de drepturi, tare crezând că luptătorii 
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cu arma legii vor puté scoate drepturile națiunei 
mele“. 

Figura 1. Pagină de titlu din Analele Academiei 
Române (1883).

Direcția conservatoare pare, într-adevăr, 
justificată, căci, în timp ce spiritul revoluționar 
suferă o asemenea basculare, „conservatismul is-
toric“ izbutește să introducă doi oameni în Dietă: 
Petru și Andrei Mocioni. Aceștia doi vor trebui să 
facă față unor intrigi, comploturi, provocări la duel 
etc. În timpul revoluției iscată în martie 1848, frații 
Mocioni se retrag la moșie iar mai apoi, fiindu-
le periclitată existența, părăsesc pentru o vreme 
monarhia austro-ungară iar „averea și-o lăsară 
pradă furiei revoluționare“ maghiare. 

Acesta a fost contextul istoric ce a favorizat ap-
ropierea până la o împletire a vieților aristocraților 
Mocionești cu cea a bănățeanului de origine 
țărănească Vincențiu Babeș. 

2. Portret și autoportret
Portretizându-l pe Andrei Mocioni, Vincențiu 

Babeș își face un autoportret. Cu siguranță crede că, 
asemeni lui Mocioni, deși „nu s-a impus atențiunei 
publice prin scrieri erudite sau opuri literare“, el, 
Vincențiu Babeș, „a strălucit prin fapte și sacrificii“, 
adică prin „memorii către monarh și către supre-
mele autorități de stat“ manifestându-se astfel ca un 
„înfocat luptător politic național“. Chiar și istoriile 
familiale prezintă anumite similitudini căci dacă 
„Familia «Mucionilor» este venită la noi din Mace-
donia, anume din Moscopole“ iar în diplomele no-
biliare, s-a transcris „numele roman de Mucion și 
Mucioni, pe ungurie în «Mocsony»“, Vincențiu știe 

că, așa cum a scris în altă parte [3], „familia română 
Babeș din Banat se trage din Ardeal, de sub Bucegi“ 
iar numele li se scrie, „pe ungurie“ Babesz. 

Motivele strămutării sunt legate în ambele cazuri 
de același neam de păgâni asupritori: familia Mo-
cionilor a plecat din „patria subjugată de barbari“ 
deoarece datorită bogăției și influenței „devenise 
tare bănuită și nesuferită turcilor“ iar Babeșii au 
venit în părțile timișene pentru a lupta împotriva 
acelorași asupritori, înainte de 1716.

Figura 2. Andrei Mocioni la vârsta de 60 de ani.

Cu siguranță, Vincențiu Babeș semăna cu modelul 
Andrei Mocioni (Figura 2) și în privința înfățișării 
fizice sau a disponibilităților lingvistice: „era bărbat 
frumos, de statură mijlocie, de temperament vi-
vace, d-o eleganță aleasă, cu o voce pătrunzătoare; 
vorbea perfect limbile: latină, germană, maghiară, 
franceză, sârbă și română.“ Comparativ limitat va 
fi fost Babeș doar în privința eleganței și aceasta 
datorită îngrădirilor materiale. Poligloți au fost și 
Andrei și Vincențiu dar „perfecțiunea“ cu care ar 
fi vorbit în diferitele graiuri trebuie înțeleasă cu 
bunăvoință.  Nu avem vreo îndoială privitoare la 
istețimea celor doi sau la faptul că erau prețuiți 
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de oamenii aleși ai satelor: „prin energia sa, prin 
agerimea minții sale, precum și prin manierele sale 
gentile, el răpia cu sine pe semenii săi, mai vărtos pe 
mulțimea nobleței rurale“ [1]. 

Referindu-se la momentul istoric al revoluției de 
la 1848, Babeș spune: „Insurecția maghiară, cu aju-
torul muscalilor, fu nimicită la Vilagos - Șiria, în 
august 1849“. După aceea Petru Mocioni va fi che-
mat la Curtea din Viena „a junelui împărat Francisc 
Iosif“ iar Andrei Mocioni, numit „suprem comisar 
districtual“ va lucra într-o comisie din care face par-
te și Vincențiu Babeș, la „reorganizarea provinciei 
în care se instalase anarhia și haosul“. Mocioni și 
Babeș suferă deopotrivă pentru reaua credință și fal-
sitatea imperialilor. Iată ce spune Vincențiu Babeș 
colegilor de academie despre atitudinea autorităților 
imperiale față de români: „Nu vă puteți închipui 
tortura ce suferiam noi atunci și mai vârtos de pe 
la începutul anului 1850 până la finitul anului 1852, 
când din buze ni se recunoștea îndreptățirea tuturor 
plânsorilor sau gravamilor și ni se promitea cea mai 
sigură vindecare, iar în faptă vedeam nedreptățindu-
se poporul român prin toate sferele vieții sale și cei 
mai buni fii ai săi persecutându-se, punându-se sub 
supraveghierea polițiană, încă mai rău decât pe tim-
pii cei mai răi ai sistemei feudale.“ 

În această situație, aflându-se în fruntea unei 
delegații din care făcea parte și Vincențiu Babeș, 
Petru Mocioni i-a spus ministrului imperial 
Schwarzenberg: „Alteță, așa se vede din toate, că 
bărbații de încredere și reprezentanții românilor au 
fost chiemați și ascultați aicea, ca să cunoașteți bine 
dorințele și trebuințele lor, pentru a nu împlini nici 
una, ci a dispune tot contrariul“. În 1858 Petru Mo-
cioni (Figura 3) avea să fie asasinat în intrarea casei 
lui din Budapesta, de către portarul său, un maghi-
ar. Faptul acesta a fost considerat drept un asasinat 
politic.

Este ciudat că cei care au ales să lupte cu arma 
legii pentru drepturile românilor ajung la o con-
cluzie similară cu cei care au mizat pe lance, ca Ho-
rea și Iancu. Vincențiu Babeș scrie despre acțiunile 
fraților Petru și Andrei Mocioni: „Ambii își mai 
încercaseră o dată influința în interesul poporului 
român, dar se convinseră din nou că reacțiunea nu 

este împedecabilă prin raționaminte logice și patrio-
tice...“ Raportorul Vincențiu întreabă retoric: „Ce 
ajunge vocea onestă, ce cele mai raționale argu-
mente ale particularului, față de preocupațiunile 
oamenilor de stat, crescuți și dedați cu minciuna și 
înșelăciunea?!“

 
Figura 3. Petru Mocioni, probabil victima unui 

asasinat politic.

Speranță Mocioneștilor și a lui Babeș de a reașeza 
monarhia austriacă pe „principiul egalității de 
drept politic, național, confesional și cultural“ se 
dovedește iluzorie din cauză că reacțiunea „în oarba 
ei trufie, provoca din toate puterile“. Afirmând că 
„dinastia și Monarhia Habsburgilor n-a avut și nici 
nu putea să aibă un popor mai devotat și mai fidel ca 
cel român“, Vincențiu Babeș arată, în ton cu Andrei 
Mocioni, gravele nedreptăți ce se făceau românilor 
din imperiu: „de emanciparea bisericii române de 
sub jugul slavon nici amintire nu se făcea“, „toler-
area, ba chiar încurajarea prozelitismului confesion-
al“, folosind „vechia și încă netocita armă a intrigii“ 
autoritățile imperiale cautau să împiedice „consti-
tuirea tuturor românilor din Monarhie într-un corp 
politic unic“ astfel încât să se vorbească în continu-
are de „bănățeni, ungureni, transilvăneni egali, în 
aceleași condițiuni, fără nici un drept, nici un petec 



ARA Journal of Arts and Culture 1/2017

68

de țară a lor, nici un organ politicnațional propriu, 
care să-i poată apăra“. Andrei Mocioni avea curajul 
să spună adevărul în capitala imperiului: „De când 
Banatul temeșian a devenit sub stăpânirea Austriei, 
această stăpânire n-a ridicat o unică școală cu spe-
sele statului pentru maioritatea poporațiunei, pen-
tru români, nici n-a îndemnat și sprijinit măcar pe 
români, ca ei să-și înființeze o școală secundară și 
superioară română!“

În speranța că ar putea împiedica încorporarea 
Banatului în Ungaria, în anul 1860 Andrei Mocioni 
a convocat la Timișoara o adunare națională pen-
tru autonomia Banatului. Unitatea de vederi din-
tre Babeș și Mocioni reiese și cu acest prilej, când 
Andrei Mocioni își reafirmă năzuințele „pentru 
îmbunătățirea stării românilor“: „Despre aceasta 
dovedește și broșura intitulată «Cauza limbilor 
și naționalităților din Austria care e expresiunea 
sentimentelor și convingerilor mele»“. Or, se știe 
că broșura revendicată de Mocioni este opera lui 
Vincențiu Babeș. 

Raportorul Babeș are mărinimia să afirme că 
„restaurarea Mitropoliei române ortodoxe în Trans-
ilvania, Banat și Ungaria eminaminte este opera 
și meritul lui Andrei Mocionyi“. Dar meritele lui 
Vincențiu Babeș față de Biserica Ortodoxă sunt cu-
noscute și recunoscute, (Figura 5), [4].

3. Inversiunile oglinzii
Mocioneștii sunt nobili cu orgoliu aristocratic și 

multă avere materială. În plus, Andrei Mocioni este 
cu aproape zece ani mai vârstnic decât Vincențiu. 
Arhiva familiei Mocioni a fost distrusă astfel că nu 
au fost găsite scrisori adresate de Vincențiu Babeș 
către colegul de academie [5]. Dar cu siguranță 
nu am fi întâlnit adresări de felul „dragă“, „frate“, 
„dulce amic“ sau „amicissime“ ca în cazul unor 
Nicolae Stoia sau Visarion Roman. În tonul ceremo-
nios cu iz latinesc am fi aflat un „Excellentissime“ 
sau „Stimatissime“ ca pentru mitropolitul Andrei 
Șaguna. Abia către Alexandru Mocioni (Figura 4) 
care e cu douăzeci de ani mai tânăr, Vincențiu va 
lua un ton părintesc, cordial de nivelul „Amate San-
dre“. Acestuia își va permite chiar să îi dea sfaturi 
privitoare la limba mai evoluată vorbită în regatul 

României: „Te rog în traducerea mea să puni în loc 
de «partidă regulată», «partidă organizată», că așa-i 
zic în România“. 

Andrei Mocioni este prezentat ca „un mare Me-
cena“. Vincențiu Babeș se referă în mod explicit la 
anul 1863, „așa-numit an al secetei sau foametei în 
Banat când întreaga câmpie a Banatului în loc de 
recoltă nu prezenta decât un pârjol! Atunci Andrei 
Mocioni, făcând chiar datorii, de cari până la mo-
arte n-a putut să scape (...) a salvat viața la multe 
mii de oameni“. În aceste condiții, apelul lui Andrei 
Mocioni a reușit „să deștepte compătimirea fraților 
noștri de dincolo de Carpați“. 

Ajutorul dat de „Principatele-Unite“ Banatului, 
este în exprimarea lui Babeș, un „rezultat pururea 
demn de amintire“. Mai ales în zilele noastre, un 
asemenea fapt este vrednic de amintire.

Figura 4. Alexandru, cel mai distins vlăstar al 
familiei Mocioni.

Vincențiu Babeș subliniază generozitatea lui 
Andrei Mocioni pentru luminarea prin publicații 
a românilor din imperiu. Este vorba de revistele 
„Ost și Vest“ dar mai ales de „Albina“ întemeiată 
la Viena în anul 1866, sub conducerea lui Babeș: 
„Andrei Mocioni mi-a comunicat planul conceput 
în familie încă la 1857 pentru înființarea unui ziar 
român politic, mai mare și independent în Viena, 
care împărțindu-se ieftin și chiar gratis, să propage 
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și explice printre poporul român ideile și principi-
ile naționale, specialminte pe cele profesate de către 
membrii familiei de Mocioni și am stabilit împreună 
programa pentru o asemenea foaie“ [1]. 

Neamul Mocioneștilor este sărac în copii. Astfel, 
cei trei nobili cu care Vincențiu Babeș a avut strânse 
legături, nu s-au bucurat de odrasle: Andrei s-a 
căsătorit la 47 de ani, Petru a murit asasinat la 50 de 
ani, fără a fi fost căsătorit iar Alexandru s-a căsătorit 
la 50 de ani. Pe cât se pare, nu au fost preocupați de 
dăinuirea neamului. În schimb, Vincențiu Babeș cu 
cei cei nouă copii ai săi (trei fete și șase băieți) este 
un adevărat întemeietor de familie. Aflat în al op-
tulea deceniu de viață, Vincențiu dă sfaturi de bun 
simț și în privința relației cu copiii: „Vă sfătuiesc 
să nu vă esaltați pentru copii! Ei sunt de multe ori 
bucuria și mângâierea părinților, de multe ori însă 
grija și amărăciuneqa părinților, în timpul de față 
materialistic mai vârtos! Apoi omul cuminte, omul 
mai afund cugetătoriu, poate să găsească modalități 
d-a trăi și munci și pentru alte scopuri sublime!“ [6].

Figura 5. Profilul lui Vincențiu Babeșîn parcul 
Central al Timișoarei.

Poate că cea mai valoroasă acțiune de mecenat a 
familiei Mocioni să se fi înfăptuit prin subvențiile 
acordate „tinerilor români lipsiți de mijloace, pen-
tru a se cultiva în științe și arte“. Ca și în acțiunile 
politice sau publicistice, omul de încredere al Mo-
cioneștilor este Vincențiu Babeș care afirmă într-o 
scrisoare: „eu impart, unuia pentru didactru, altuia 
pentru cărți, la al treilea pentru ceva veșminte, la al 
patrulea pentru mâncare și cvartir“. Ca o încunun-

are a conlucrării dintre Vincențiu Babeș și Andrei 
Mocioni, putem afirma că dintre toți tinerii români 
subvenționați de familia Mocioni, cel mai meritoriu 
s-a dovedit a fi Victor, fiul lui Vincențiu.

Concluzii
Autoportretul pe care Vincențiu Babeș și-l face 

în străduința de a contura personalitatea lui Andrei 
Mocioni, arată marea afinitate și folositoarea conlu-
crare dintre cei doi bănățeni fondatori ai Academiei 
Române. Este un exemplar caz de unire în slujba 
unor „scopuri sublime“, peste barierele originii so-
ciale sau stării materiale.
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1. Introduction
In the history of mathematics in our country, 

Traian Lalescu is a creator of rare diversity, a great 
animator of his generation of mathematicians; a 
man equipped with great work capacity and spar-
kling intelligence, a gifted teacher with particularly 
pedagogical talent. His merits contributed to his 
professional development, as organiser and manager 
of new developed institutions. Among them, the co-
ordination of the Politehnica School in Timisoara, 
as basic of the future Politehnica University of Ti-
misoara, made him famous as well.

Traian Lalescu (1882-1929) was a Romanian aca-
demician and mathematician, university professor 
in Bucharest and Timisoara. Prominent personality 
of the Romanian mathematical school, he proved 
contributions to multiple fields of pure and applied 
mathematics. He is one of the founders of the theory 
of integral equations. He has left numerous studies 
in the areas of functional equations, trigonometric 
series, mathematical physics, geometry, algebra, 
mathematics history. He dealt in particular with the 
theory of integral equations and their application in 
solving some problems in the theory of differential 
equations, making important contributions in this 
field. He published the first treaty in the world on 
integral equations [1, 2, 6].

Starting 1927, he suffered from pneumonia, which 
he tried to treat without success in Nice on the sunny 
coast of the Mediterranean. He died of pneumonia 
on June 15, 1929 in Bucharest, only at 47 years, 
and in full scientific power. To celebrate his per-
sonality, many high schools in the country bear the 
name "Traian Lalescu", and streets from Tîmisoara, 
Craiova, Resita, Oradea are called Traian Lalescu.

Since 1985 an inter-county competition has been 
organized for secondary and high school students in 

the counties of Arad, Caras-Severin, Hunedoara and 
Timis, called "Traian Lalescu". The fourth child, 
who had the same surname, Trajan, later became 
a symbolist poet, wrote, among other things, "I'm 
thinking about my father".

From 1990 Traian Lalescu became a post-mortem 
member of the Romanian Academy. In 2007, on 
the occasion of the 125th anniversary of the birth 
of Traian Lalescu, the Romanian Imprimeria issued 
a homage medal, and the "Curtea veche" publish-
ing house lauched "Traian Lalescu - a name over the 
years", cared for by Smaranda Ecaterina Lalescu. 

Some people assert their lives in one direction, 
usually related to their profession. Others are in-
vesting in scientific activities but also in activities 
that are immediately useful to the community. Some 
people enjoy the recognition of their fellows only 
for a while. Others have long appreciation only after 
being disappeared. Traian Lalescu was a complex 
man: a road opener, as a mathematician, a polytech-
nic school creator, a supporter of talented youth, and 
of sport, not at least as a man of culture. 

2. General Points
2.1. Biography Data and Studies
Traian Lalescu was the son of a bank clerk, also 

called Traian Lalescu, with roots in Banat, from 
Cornea - Caraş-Severin County, who wrote "The 
Popular Bank Agenda and the Lalescu Coefficient 
Method". His mother was, after her parents, origi-
nated in Transylvania. The father's profession deter-
mined the family settle at different addresses, so that 
Traian‘s primary classes occurred in Bucharest, two 
high school classes in Craiova, then he finishes the 
gymnasium at Roman and the Iasi High School.

As a pupil, he was noted as a real talent in math-
ematics through his contribution to the Mathemati-
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cal Gazette (Gazeta matematica). In high school, as 
well as in gymnasium, Lalescu wan always the first 
prize of the class and received the school‘s honours 
(Lalescu was on the table of honor of the IASI gym-
nasium for example).

Even in the 6th grade of the lyceum (February 
1898), Lalescu becomes a correspondent at Math-
ematical Gazette. His teacher, engineer Ion Ionescu, 
reports later on about Traian Lalescu that: "His en-
try among the correspondents Mathematical Ga-
zette" occurred not as usual, shy, slow, progressive, 
but suddenly, intensely, at maximum possible speed 
and involvement. It was a unique case of appearing 
in the "Mathematical Gazette" of a prodigious activ-
ity of a young high school student [2, 3, 4, 5, 6].

Although the situation of the family was quite 
modest, Traian Lalescu did not give up studies and 
he attended university courses in engineering and 
mathematics, always being the head of the promo-
tion. He had the chance to study with famous pro-
fessors, obtaining the "very good" rating. By 1900, 
he ranks first at the Bridges and Highways School 
in Bucharest. Also he studied at the Faculty of Sci-
ences of the University of Bucharest, and in Iasi, 
where he had Gheorghe Ţiţeica, Spiru Haret, Ermil 
Pangrati, Anton Davidoglu and Nicolae Coculescu 
as professors and advisers. On June 17, 1903, he ob-
tained his degree in Mathematics.

2.2. Excellence in mathematics
He received a scholarship from the philanthropist 

Vasile Adamachi to complete his studies in Europe. 
By 1905 he chose Paris to study and by 1908 he pre-
sented at Sorbonne his doctoral thesis entitled Sur 
l'equation de Volterra. This work will be considered 
the first outstanding contribution in the field of inte-
gral equations, and was written under the direction 
of Émile Picard. By 1911, he published Introduction 
to the Theory of Integral Equations, the first book 
ever on the subject of integral equations [1, 2, 3].

During the First World War, following the occupa-
tion, the Romanian capital city moved to Iasi, which 
became the political and administrative centre of the 
country. The Mathematical Gazette was moved as 
well to Iasi, due to Traian Lalescu's devotion and en-

thusiasm, due to Vasile Teodoreanu and other mem-
bers of the editorial office, and thus continued to be 
printed and sent, even reaching the hands of subscrib-
ers in the front lines of the front [4, 5].

As reference work one indicates [1, 2]:
•”Introduction to the theory of integral equations" 

(1911);
• Le problème etnographique du Banat - (1919);
• Algebra Calculus - (1924);
• Polynomials. Rational fractions. Treatise of An-

alytical Geometry - (1925).
He obtained in Paris, as well, his engineer diplo-

ma at the Higher School of Electricity.

Figure 1. Traian Lalescu in his cabinet [6]

2.3. Traian Vuia, the fighter for human rights.
According to historical testimonies, by 1918 Bish-

op Caransebes, dr. Miron Cristea (1868-1939), met 
Traian Lalescu and have discussed the worrying 
situation of education in Romanian schools, state-
sponsored. By this opportunity a hierarch said, "one 
teaches teachers who do not know Romanian".

From the pulse of the ideas for the flowering of 
the Banat culture, initiated by Traian Lalescu and 
with the support of reputed patriots of Timisoara, a 
cultural patriotic association was founded and sup-
ported [7]. The general assembly of the association, 
in the context of its work, had uninterested support 
from priests and school servants. Being founded 
by representatives of the Church and of the school, 
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the culture of the nation was raised. When it was 
to define the "Banat Cultural Association", Traian 
Lalescu said: "As a national society, the Associa-
tion keeps the altar burning the fiery fire of our na-
tional unity". Concerned about the existing dramatic 
state, one convened a meeting in Caransebeş with 
the Banat teachers, the teachers in Mehedinţi and 
the school inspector there for August 1919. Follow-
ing the evaluations made and the advanced ideas, in 
order to revitalize the Romanian education and to 
reorient the youth towards the national values, the 
establishment of the "Banat Cultural Association" 
(ACB), established by the famous theologist dr. Iosif 
Iuliu Olariu (1859- 1920).

The primary goal of the association was the col-
lection of books for primary and especially sec-
ondary schools, from donations from authors, 
publishers, Bucharest School of Homes, Romanian 
Academy, people from over the mountains and pur-
chases as well. Through the interventions of prof. 
dr. Traian Lalescu, deputy of Banat, the government 
offered in the first phase a million crowns to achieve 
the proposed objectives, involving the ministers of 
the time: Ionel I.C. Bratianu and C. Angelescu. In 
the first phase, the high schools from Caransebes, 
Timisoara, Lugoj, Orsova, Oravita and Lipova ben-
efitted from these donated Romanian books. The 
"Light (Lumina)" from Orşova, the "Banat Court" 
in Caransebeş were also connected with the same 
purpose, and the example extended to many other 
cities [7, 8, 9].

The results of the “Banat Cultural Association” 
action were overwhelming, since only in the first 
eight months, as the “Diocese sheet” had been dis-
tributed for free over 17, 000 books, over 600 vol-
umes were given to the 12 secondary schools, each 
Teacher was offered free of charge “History of the 
Nation” and “Geography of Romania”, and hun-
dreds of students obtained free or at a low price im-
portant books.

Being very persistent and successful, Traian La-
lescu organized an "university training system in 
the Banat, to temporarily fulfill the lack of a stable 
university", thanks to which in the important cen-
ters of Banat Nicolae Iorga, Onisifor Ghibu, Octa-

vian Goga, Silviu Dragomir, Dimitrie Gusti, Dimi-
trie Onciu, Mihai Dragomirescu, Gheorghe Murnu, 
Virgil Madgearu, Vasile Pârvan, Traian Lalescu and 
others have lectured.

In 1919, in Paris, he published "Le problème et-
nographique du Banat", from which he remembered 
the patriotic spirit and his love for the Banat from 
which he came from the roots of his father: "The 
purpose of this work is precisely to help prevent the 
propagation of deceptive arguments, are more easily 
accepted by public opinion, the more they distort the 
truth" [7]. He was Deputy of the Caransebes county 
and general governor of the state budget for 1925 in 
the Brãtianu government [7].

2.4. traian Vuia, supporter
Traian Lalescu's vision was beyond the limits of 

mathematics. He has generated a lifestyle, created 
models for the young people and future generations. 
Painting, drawing, singing in the cello, translating 
from Italian – all were hobbies and admired by him. 
He was a good friend with Tonitza, Medrea and 
Zamfiropol-Dall. For a few years he hosted a young 
student from Belgrade, Belle Arte, in whose talent 
he believed and gave him a room with his face to 
the sunrise to have light when he was painting: This 
was the later great painter, Corneliu Baba. 

He had a real cult for the theater being a good 
friend to Victor Eftimiu, the Bulandra family, and 
not least to be mentioned of the artist Misu Fotino. 
In February 1916, at the initiative of a group of stu-
dents and teachers from the capital, the University 
Club Bucharest was founded, afterwards the Stu-
dents’ Sport Club (Sportul studentesc), and Traian 
Lalescu was the first president. At that time, he was 
a member of the Central Committee of the gov-
erning body of Romanian sports. He also initiated 
the setting up of a sports group of the Polytechnic 
School in Timisoara [7].

3. Traian Vuia, academic and first rector of the  
Politehnica School of timisoara
Practical spirit, Traian Lalescu was attracted by 

engineering. He worked for a while after 1912 as an 
assistant at the National School of Bridges and 
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Roads, but in 1915 he followed an electricity course 
taught by Nicolae Vasilescu-Karpen, which he con-
tinued between 1918 and 1919 at the Upper School 
of Electricity in Paris.. In 1920 he persuaded the 
Ministry of Public Works to set up a Polytechnic 
School in Timisoara. The date of November 11, 1920 
is the date of establishment of the Polytechnic 
School in Timisoara, which initially had two spe-
cialty departments: Electromechanics, namely 
Mines and Metallurgy, functioning with 15 teachers 
and 117 students [7].

Figure 2. Traian Lalescu’s bust realized by Cor-
neliu Medrea, situated in front of the Faculty of Me-
chanical Engineering of the Politehnica University 
pg Timisoara (present name of the former Politehni-
ca School of Timisoara).

On November 11, 1920, King Ferdinand signed 
the Royal Decree establishing the Polytechnic 
School of Timisoara, becoming the university cen-
ter. Traian Lalescu strongly advocated the founding 
of this school and, together with Stan Vidrighin, he 
was a founding member of the Polytechnic School 
(Scoala Politehnica) in Timişoara [2, 3, 10]. As a 
rector, his first concern was to find the appropriate 
teachers. Traian Lalescu gave the students, at that 
time, the following services and lectures:

• In September 1921, for one year, the Machine 

Elements (Organe de masini) course was taught by 
the university professor George Varisse of the Poly-
technic School from Paris;

• He initiated a public lecture cycle, which helped 
to develop the students' intellectual education;

• He created for the students a special *assembly* 
according to the model at major European universities;

• Since the first year he has set up two laborato-
ries: chemistry and physics;

• He also organized a series of school libraries, 
contributing to the development of the lecture plea-
sure, documentation capacity and studying culture 
among the students.

As a professor, Traian Lalescu became also di-
rectly deeply involved, he taught an impressive 
number of courses with extremely varied content, 
this being possible thanks to his travels in France 
and Germany where he deepened his teaching and 
teaching techniques. 

4. Conclusions
Traian Lalescu is recognized as one of the found-

ers of the theory of integral equations and the author 
of the first important mathematical synthesis of the 
universal scientific literature.

Traian Lalescu was a Romanian academician and 
mathematician, university professor in Bucharest 
and Timisoara. He founded the Polytechnic School 
of Timisoara and was his first rector. 

Traian Lalescu’s life was fully influenced by 
the diverse environment in which he was formed, 
thus:he was solid as the “Banatzan” (born in Banat), 
serious as the Transylvanian, lovingly beautiful as 
the Moldavian and with the spiraling spirit as all in-
habitants of Bucharest.

Traian Lalescu is recognized and celebrated by 
posterity.
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Abstract: Human migration can be traced back to tens of thousands of years ago. Before societies were 
formed, Homo Sapiens ventured out and migrated for similar reasons people immigrate today. They left 
everything they've known for due to unsuitable living conditions and ventured out to find a better life. In 
today's world immigration is governed by countries and their immigration laws, and is undeniably at the 
forefront of current events. The word immigration only defines a legal procedure that does not take into ac-
count an immigrant's integration into a new society, and often times the assimilation process is overlooked. 
The struggles a new immigrant experiences can be extremely difficult, especially with a language barrier, 
and previous trauma can compound the anxiety they experience trying to survive in a new country. This 
paper explores various immigration struggles including language learning and mental health, and tries to 
answer the question: Is total assimilation in a new culture ever possible?

Introduction
Immigration is undeniably a hot topic in today’s 

world, no matter where you are in the world. People 
immigrate for a variety of reasons, but most immi-
grate for a better life. Immigration from war-torn 
countries, immigration from undeveloped coun-
tries; some are refugees and some are visa lottery 
winners. Ultimately it is immigration from the 
known to the unknown. Although the United States 
was built on immigration, immigrants today are 
easily overlooked, ignored, or often thought of as a 
burden on the system. The blame is automatically 
placed on the foreigners, but what many fail to see 
is the difficulty they have in assimilating into the 
current American culture. Language learning is first 
and foremost the most important aspect of navigat-
ing the American society, however there is more to 
it than language. Cultural and societal norms, as 
well as laws play an intricate part of the assimilation 
process. Is total assimilation ever possible you ask? 
Not a chance. 

Humans are inherently migratory creatures, with 
the earliest evidence of migration being over around 

80, 000 years ago when modern humans moved out 
of Africa. DNA studies suggest that between 1, 000 
to 50, 000 humans made the great move, though 
their motives are unknown. There are several the-
ories that suggest massive droughts might have 
driven them out, or new technology or a genetic 
mutation might have encouraged them to explore 
new lands [1]. Since this first great migration, there 
have been numerous waves of migrations, emigra-
tions, and immigrations. One of the more famous 
immigration wave in modern history is undoubt-
edly the immigration of millions of Europeans to 
the United States from 1892 to 1954 through Ellis 
Island. In 1907 alone, the Ellis Island immigration 
office processed over 1 million immigrants, a record 
for the number of immigrants received in one year 
[2]. Immigrants were coming from all over Europe 
trying to escape poverty, political unrest, and social 
instability in their native countries. This wave of 
immigration undoubtedly changed the cultural and 
social landscape of the United States and has had 
a profound impact on the genealogy of Americans 
today, as it is estimated that 40 percent of current 
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Americans can trace their ancestry to someone who 
has entered though Ellis Island [2]. As with immi-
grants today, there was a great pressure to assimi-
late into the American culture but also a desire to 
maintain the native culture. Subsequent generations 
have assimilated over the decades to the point where 
many are unaware of their immigrant roots.

the Immigration Experience
Whether a person immigrates to a new foreign 

land, or a refugee seeking a safer place to live, both 
have something in common. Both are embarking 
on a new physical and emotional “adventure”. They 
are both going to encounter a completely new physi-
cal and cultural environment different than the one 
they’ve known. This places a certain stress on the 
human psyche. As an immigrant-to-be to the United 
States, imagine this far too common scenario. To-
day you are in your own home surrounded by your 
family, having dinner and enjoying your favorite 
traditional dish. You bid farewell to the family and 
friends you’ve known all of your life and are cau-
tiously optimistic about the next chapter in your life. 
Tomorrow you are on a 12 plus hour flight to the 
United States where you cannot understand what 
the TSA agent is trying to ask you. “How long will 
you be in this country?” You give them a blank 
stare while blood rushes to every extremity, and you 
are scared that the agent will deny you entry. Ev-
erything around you is now foreign and you have 
no one to help you. Anxiety mounts and this mo-
ment is forever engrained in your memory. As im-
migrants we’ve all that immediate shock; a wave of 
panic, fear, blood rushing throughout your body, all 
wrapped in an anxiety bomb that has to get stored 
away so you can move forward and get to your des-
tination. 

The next step. The American Dream. 
The next step is to try to learn the foreign lan-

guage that surrounds you everywhere, while trying 
to find a job or an opportunity that can help you pro-
vide for you (and most often times your family). You 
are again overcome with anxiety and are uncertain 
of the future. The irony does not escape you as you 
think of the uncertain life you left behind, for a new 

uncertain life in a foreign land. You now need to 
make friends, connections, and try to navigate the 
new society.

The American Dream is something that every 
immigrant chases. The big house with manicured 
lawns, the nice cushy nine-to-five job, the shiny new 
car. Coincidentally, this is also the dream that many 
Americans chase. In the aftermath of the economic 
disaster many American families are left picking 
up the pieces and trying to make it in an uncertain 
future. Pair that with an unknown language and cul-
ture, and you’re now faced with even greater hurdles. 
As an immigrant you now have to start from point 
zero. Culture shock is something that is overlooked 
even my immigrants themselves, however it is a 
feeling that all immigrants have when they arrive 
in a foreign land. It is overlooked because no one is 
there to hold your hand and explain what the Imperi-
al measuring system is or why it is 100 degrees out-
side. You panic seeing the large temperatures as you 
slowly learn temperature is measured in Fareheit 
and not Celsius. As an immigrant you have to learn 
as you go and you always have to think ahead. You 
have to assimilate and integrate fast; there is no time 
to waste thinking about your mental health. Many 
of the experiences immigrants encounter in a new 
country can be traumatizing. Let’s say you are from 
a culture where corporal punishment of children 
is absolutely the cultural norm, and you now find 
yourself in the U.S. where that type of punishment is 
considered child abuse. If you discipline your child 
via corporal punishment in a public place, and a 
“good Samaritan” reports you to the Child Support-
ive Services, you are now in big trouble. You don’t 
think you did anything wrong because that is what 
your cultural norm is, however in the eyes of the 
government you now live under, you are a criminal 
and you may be arrested for child abuse. This is an 
extreme yet common example, and immigrants (no 
matter how new to the country) are held to the same 
standard as citizens that have lived in the U.S. for 
all of their lives. An experience such as this can be 
extremely traumatizing and destructive to an immi-
grant and their family, especially when your status 
in the country can be jeopardized by such issues. 
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An important part of immigration that is over-
looked, and even unknown to most natives, is that 
immigration is not only in the context of language 
learning or even assimilation. Mental health is a key 
piece that is extremely important, yet overlooked. In 
the United States, mental health is often associated 
with disorders such as schizophrenia, Alzheimer’s, 
OCD, etc. While those can be true amongst immi-
grants as well, the mental stress that immigration 
places on one person’s mental health is immense. 
Many people who have not traveled outside their 
state or even country cannot even begin to imagine 
the anxiety and seclusion felt by foreigners. An un-
known language, unknown customs, and unknown 
societal norms, are all grounds for mounting anxi-
ety in an individual. 

Refugees who flee their own war-torn countries, 
as well as political and religious asylum seekers, 
can be placed in a special category of mental trauma 
sufferers. These are individuals who have no choice 
but to leave the environment and people they have 
known all their lives for a foreign place that is safer 
to live. Being fortunate enough to live in the U.S. 
in a middle class neighborhood as I’m writing this 
paper, it is hard for me to imagine leaving every-
thing you knew behind today and moving to a for-
eign country tomorrow because you have to sur-
vive. Refugees suffer trauma even before they get 
to their new destination. They live in constant fear 
that their houses might get raided, a mass shooting 
might happen while they try to buy groceries, or a 
suicide bomber might target their bus on their way 
to the refugee camp. Others live in constant terror of 
their government, cartels, guerrilla groups, and the 
violence they bring. 

With all of that emotional baggage, refugees are 
flown to new foreign lands where they are expect-
ed to assimilate quickly and seamlessly into their 
new environment. This is a completely unrealistic 
expectation. There are quite a few studies on dif-

ferent ethnic groups, their trauma, and their post-
immigration experience to the U.S. that surrounds 
mental health. Fortuna, L. Lisa et. al. studied Latin 
American immigrants that have encountered vio-
lence in their countries. This study concludes that 
these immigrants are in need of systematic mental 
health screenings and related services [4]. It also 
concluded that certain subgroups of Latinos, includ-
ing Latino men “were less likely to access mental 
health services” after experiencing traumas such as 
political violence [4]. 

Another study focused on Bhutanese refugees 
and their post-immigration suicide rate and ideation 
from 2009 to 2012. This study found that while 
“prearrival and post arrival suicide rates among 
Bhutanese refugees appear similar, different psy-
chological stressors occur at each stage of the re-
settlement process” [5]. It also stresses the need for 
suicide awareness training for service providers, as 
well as additional services that could help refugees 
better integrate into the American society. 

What is noteworthy, is the stressors noted by the 
studied refugees who indicated suicidal ideation. 
Anxiety was reported by 84.6%, as well as “being 
unable to find work” [5]. Other stressors were “lack 
of choice over future”, depression, and “nonprovider 
for family” [5].  Children for example have a higher 
chance of learning the language and culture of their 
new country, as they are placed in school and are 
exposed daily to that language and culture. 

Myself as an example, I moved to Japan at the age 
of 10 from Romania without any prior knowledge 
of the culture or language. My third day in a for-
eign land, I found myself in a Japanese school sur-
rounded by people I didn’t know how spoke a lan-
guage I didn’t understand. It took me approximately 
6 months being in a Japanese school and twice-a-
week tutoring to reach a fluency level acceptable for 
my grade. With this in mind, imagine an immigrant 
adult who does not have the daily exposure to the 
language and culture as a child would. It is easy for 
an adult to become reclusive, overwhelmed, filled 
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with anxiety, and not develop their language skills 
because their fears overcome their being.

Historical trauma is also something that can and 
will follow immigrants. Depending on the country 
of origin, immigrants will have different generation-
al trauma that can affect their mental health. Civil 
wars and political unrest, economical struggles, op-
pression, and a variety of factors that have plagued 
their families, will follow an individual for life. This 
can translate into a variety of issues and hurdles in 
their lives in a new country. Distrust for the govern-
ment, fear of speaking out, and fear in general can 
overcome an individual.

Assimilation

Jacob L. Vigor set out to measure immigrant as-
similation levels across ethnic origins and socio-
economic levels. The data varies across the board 
and not only the characteristics and origins of an 
individual come into play, but also their previous 
knowledge and their current location have a signifi-
cant impact on the assimilation process. His signifi-
cant findings are that assimilation has “declined dur-
ing the 1980s, remained stable through the 1990s, 
and has actually increased slightly over the past few 
years” though it “remains lower than it was at any 
point during the early 20th century wave of immi-
gration.” [3]. The report also finds that “immigrants 
from developed countries are not necessarily more 
assimilated” and that “the foreign-born children of 
immigrants continue to bear a strong resemblance to 
their native-born counterparts.” [3]. 

The human factor is an integral part of assimi-
lation, because learning skills and the will to learn 
will vary from person to person. Children have 
greater learning capabilities and when placed in 
schools, have a better chance at learning the native 
language and integrating into society. Adults on the 
other hand are left to their skills at navigating a new 
environment. Often times they will find a group of 
immigrants from their native country and get stuck 

in a bubble that is used as a crutch. This crutch is 
perceived as a Golden goose, however it is in reality 
extremely counterproductive. Being in a so-called 
bubble of a community who speaks your language 
rarely motivates individuals to learn the language 
and culture of their new country. Indeed, many im-
migrants succeed in their own communities with-
out fully assimilating into the American culture or 
learning English. 

Conclusion

The purpose of this paper is not to criticize the 
U.S. immigration system or current international 
affairs, but rather to give an insight to the multifac-
eted burden immigration places on an individual 
and their psyche. It’s also intended to shed a light 
on the individual immigrant who will most likely 
not disclose their immigration experience and past 
traumas.

So is total assimilation by an immigrant ever 
possible? In my opinion is it an equivocal and re-
sounding no. If you make the move from your home 
country to another foreign country, no matter at 
what age, you are carrying your cultural values and 
customs with you. Now what about babies and small 
children? you may ask. Infants and small children 
who are not yet of school age will be brought up by 
their families, who in turn carry their home coun-
tries customs, values, and language. Total assimi-
lation is virtually impossible, no matter how much 
English you speak and how good your “American 
accent” is. Total assimilation is very possible by the 
first generation in the new country, the generation 
that is born and raised in that land, while by the sec-
ond generation it may very well be inevitable. While 
the home country’s language and customs might 
persist in a family environment, with time, little by 
little the native land’s flavor gets diminished and ul-
timately fades. Though at a price of the loss of eth-
nic language and culture, that would be considered 
the total and ultimate assimilation.
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Introduction
The effect of Mozart’s music was long debated. 

On one side there were the views claiming that a 
child is getting smarter for just listening to music. 
On the other side were situated the neuroscientists 
who explained how music (not necessary Mozart’s 
music) can and does really impact brain develop-
ment and cognition. The aim of this paper is to show 
from a different perspective if Mozart’s effect is a 
myth or a reality. We look to find answers on this 
by measuring the effect of Mozart’s music on adult 
audience with the help of MindWave device headset. 

Overview on Findings about Mozart’s Music 
Effect
The arguments included in the overview present 

pro and cons opinions on the effect produced by lis-
tening to Mozart’s music. 

Arguments on “Mozart Effect”
The concept described as “Mozart effect” was ex-

plained by dr. Tomatis in 1991, while he looked in 
solutions for dyslexia, autism and other learning dis-
orders. He used Mozart’s music to prove that differ-
ent frequencies helped the ear and favored healing 
and the improvement of the brain performance. [1]

Two years later, F. Rauscher et al. found a momen-
tary improvement of spatial-reasoning after playing 
a part of Mozart Piano Sonata. Though, the study 
didn’t make any statement of an increase in IQ in 
general.[2] 

In time, there were researchers on music therapy 
proving that while any kind of music has an effect on 
us, Mozart’s music is more directly. It is clear, orga-
nized, efficient and not very emotional. It penetrates 
the psyché and body at the same time in a subtle 
and powerful way. Dr. Campbell, an international 

authority in the relationship music – education - 
medicine showed that music is not only an unique 
aesthetic experience, but also a resource for a more 
creative, intelligent, and healthier life.[3] In another 
study it has been investigated the electrical dis-
charge patterns of the brain areas after experiencing 
Mozart music. For example, listening about ten min-
utes of Mozart’s sonata K448 not only presents an 
enhanced synchrony of the patterns of the right and 
left areas of the brain, but also an increased power of 
the beta spectrum of the electroencephalogram.[4] 
Moreover, a notable sign of the existence of Mozart 
effect was seen in epilepsy proved by the fact that 
auditioning Mozart indicated a significant decrease 
in epileptiform activity. [5]

Regarding the stress, the main concern of the 
present, one of the methods implying relaxation is 
listening to music. Though, the music offered to re-
duce stress is often too slow, almost sedative, lead-
ing to a passive state with drowsy tendencies. This 
is not necessarily the best choice of relaxing and re-
storing oneself. As a better choice, Mozart's music 
is light and fine, an effective tool for a conscious and 
creative relaxation used against the overstimulation 
of the brain and an over activity of the body.

And even if Mozart is not the favourite compos-
er for all, or if classical music is not the first of the 
preferences, his music (simple and concise) creates 
a positive atmosphere good for learning, relaxation 
and creation at full potential. 

Arguments against “Mozart Effect”
In 2010 it was conducted an analysis that com-

bined the results of 40 studies on the subject of the 
existence of the Mozart Effect. The authors con-
cluded that there is slight evidence to sustain it, the 
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effect sizes being small.[6] Also, the reproduction of 
Rauscher and Shaw's 1993 experiment proved the 
original findings statistically insignificant.[7] More-
over, in other opinions, Mozart Effect is just an ob-
ject of arousal and heightened mood, [8] [9] there is 
no direct evidence for improvement of overall intel-
ligence and no influence on spatial cognition. 

3. the Actual Research
We structured the research information on three 

levels: description of the device used for measuring 
the actual effect of Mozart’s music on the level of 
relaxation, the experiment and the obtained results. 

3.1 the Neurosky MindWave
The Neurosky MindWave (Figure 1) is a device 

used to register and keep track of the electrical sig-
nals caused by neural activity in the brain. It could 
be used easily and in any circumstance regarding 
the user (lying down, sitting, dancing, more or less 
healthy). Regarding the device, it is needed a laptop 
with internet/ Bluetooth connection. 

Figure 1. MindWave Headset

MindWave device evaluates the user’s brain waves, 
precisely the raw signals, the EEG power spectrum, 
and the eSense meters for attention (concentration) 
and meditation (relaxation) during a certain task. 
The interface of the MindWave headset as it appears 
on the screen can be seen below. (Figure 2) [10]

Figure 2. MindWave Headset Interface

The user could make any activity during the reg-
istration the movement not changing the actual re-
sult. Data is expressed in terms of frequency. The 
levels of attention/ concentration and meditation/ 
relaxation are obtained by comparing mean scores 
when listening to music. 

The EEG band frequencies and their basic char-
acteristics are shown in Table 1 as appear on the de-
scription of the program. 

Table 1. EEG band frequencies and their characteristics
Brainwave Fre-
quency Range

Characteris-
tics of mental 
stage

Associated 
colour

Delta
(0-4 Hz)

Deep sleep, 
unconscious

red

Theta
(4-8 Hz)

Deep relax-
ation

orange

Low Alpha
(8-10 Hz)

Wakeful 
relaxation, 
conscious

yellow

High Alpha
(10-12 Hz)

Increased self-
awareness

green

Low Beta
(12-18 Hz)

Active think-
ing, attention

light blue

High Beta
(18-30Hz)

Mental activ-
ity, alertness

navy blue

Low Gamma
(30 – 50 Hz)

Cognitive 
processing, 
senses, intel-
ligence

violet

High Gamma
(50-70 Hz)

Cognitive 
tasks such as 
memory

bright purple

3.2 the experiment
The research focuses on measuring the level of 

attention and concentration of the audience listen-
ing to Mozart’s music. A number of three listeners 
of different ages, backgrounds and health statuses, 
having or not a musical background, who listened 
more or less frequently Mozart, were included in the 
research lot. The music (CDs of quality) had been 
chosen based on the musical characteristics (melo-
dy, harmony, rhythm and timbre - instrumental and/
or vocal). We also avoid the music works listened by 
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the subjects in daily basis, careful of the influence 
this fact could have on the experiment. 

The measurements were done carefully, one per-
son/ one audition at the time, except for the last audi-
tion of the two opera fragments which were listened 
together with a pause of fifteen minutes between 
them. The reception of music was done in a relax-
ing and free of stressors environment. The listener 
sat down relaxed, only listening to music. We gave 
the subject information about the experiment assur-
ing the subject to feel free to use his imagination, to 
behave as he feels at the moment. The list of music 
includes 8 works of different categories:
1. Piano Concerto No. 21 in C major, K. 467 (Andante) 
2. Symphony No. 40 in G minor, K. 550 (Molto Allegro)
3. Sonata for Two Pianos in D major, K. 448/375a 
(Molto Allegro)
4. Violin Concerto No. 3 in G major, K. 216 (Allegro)
5. Serenade No. 13 for string quartet and bass in G 
major, "Eine kleine Nachtmusik", K. 525 (Rondo-
Allegro)
6. Concerto for Flute, Harp and Orchestra in C major, 
K. 299 (Andantino)
7. The Magic Flute, Queen of the Night 
8. The Marriage of Figaro, Non Piu Andrai 

3.3 Results
During the music session the listeners showed an 

increase in either their levels of concentration or re-
laxation, depending on the music work they listened 
to. Once the music ended, on the screen appeared 
the brainwave frequency type describing ranges of 
activity, due to eSense calculation. [11] 

Although we measured the mental activity, psy-
chological factors such as mood or tiredness were 
considered only theoretically. 

 The steps taken in the session are described brief-
ly below:

- Set MindWave headset and connect to the laptop 
via Bluetooth.

- Listen to iTUNE / mp3 music
- Whenever the music stops, the software shows 

the average value at the end of the software, mak-
ing a qualitative estimate of the test. This estimate 
materializes as the corresponding color.

 In our experiment the comparison between the 
subjects showed a variety of data. Although both 
heart rate and attention and meditation values could 
be tracked, the interpretation of the results focused 
on the main outcomes. These showed diversity, 
even if there were cases when two responses were 
similar. Moreover, listening to the first movements 
of Sonata for Two Pianos in D major and Concerto 
for Flute, Harp and Orchestra in C major showed 
consistency. The same answer for all listeners ap-
peared on the screen. We considered it interesting, 
on one hand unusual since the subjects were of dif-
ferent ages and interests on the other hand we had 
the proof the Mozart Effect works. 

Table 2 includes the results. We noted the simi-
larity and, also, the differences between the results. 
We have also found differences in the behavior of 
the audience. If one subject was “vocal” keeping the 
rhythm with his foot and waving the arm as a con-
ductor of orchestra, the other two subjects were low 
on moving and extremely quiet. The expression on 
their faces explained the feelings of the moment, a 
deep concentration, pleasure, sadness, tiredness, so 
on. In order to keep them anonymous the subjects 
were noted with X, Y and Z.

Table 2. Example of the results
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The results were saved for a further comparison. 
We recognized at the moment that the experiment 
needed more improvement, but we got satisfied with 
the measuring done with the Mindwave device.

Asking the subjects about their experience, all of 
them got satisfied and ready to continue the experi-
ment. Apart from the outcome their mood improved, 
got more relaxed and let their minds to dream, to 
become creative.

Conclusion 
Although our research is an evidence for mainly 

positive results regarding the effects of Mozart’s mu-
sic on the level of concentration and emotions, we 
continue the research for further stronger findings. 
First of all, we will add a higher number of listen-
ers, subjects of the research. Second, we will include 
more of Mozart music works, and third, we will re-
peat the measuring being more careful at their mood. 
It will also be necessary to develop a LabVIEW ap-
plication meant to integrate all data in one multi-
media platform and to perform a deeper statistical 
analysis together with a higher number of recorded 
signals from other various types of sensors.

In our case we plot the BrainWaves medium val-
ues (Delta, Theta, Low Alpha etc., see Fig.1) with 
reported percent relative to the highest level (con-
sidered 100%) and in the same times the maxim and 
medium values of attention and meditation index. 
All this parameters were calculated and plotted with 
the intention to see and monitor the effects of music 
therapy. 
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Abstract: The healing influence of music was talked about and proved from long ago. Nowadays, the 
research done in the field of music therapy show the benefits obtained with the help of the new measur-
ing instruments or new discoveries in neuroscience. Researchers mainly focus on quantifying changes in 
individual behaviors, providing evidence that music therapy is an influential intervention for a variety of 
clients and a variety of disorders. The aim of this paper is to explain how music therapy works, thus to find 
evidence regarding the neurophysiological changes associated with applying music as a therapy through 
the simple principles of neuroplasticity.

Introduction
In practice, music therapists usually assess the 

individuals’ progress based upon subjective and be-
havioral evidence. As music therapists work across 
a wide range of disabilities, a full and complete un-
derstanding of the neurophysiology associated with 
each client’s disability may be challenging. More-
over, there is a large gap of evidence regarding the 
neurophysiological changes associated with apply-
ing music as therapy.

Defining Neuroplasticity
According to Professor Elisabeth Stegemöller, 

neuroplasticity is “the ability of the brain to change 
throughout a person’s life span as a consequence 
of sensory input, motor action, reward, or aware-
ness.”[1] It occurs in the human brain on many 
levels, from an individual neuron, to a network of 
neurons or an entire region of the brain. Therefore, 
neuroplasticity encloses changes from individual 
synapses to entire cortical networks. It is known that 
the relative weight connections among the neurons 
in the network could be change (e.g. some connec-
tions are stronger than others). It is also known that 
an entire region of networks in the brain could be re-
organized to respond to a totally new set of stimuli. 

However, neuroplasticity not only refers to the 
emergence of new neuronal connections, but also 
to pruning the existent ones. It is similar to music 

where the relative relationship between sound and 
its absence (complete silence) determines the gen-
eral perception and response to the music. There-
fore, in neuroplasticity both, the connectivity and 
no connectivity of neurons, networks, and regions 
determine the perception and response to stimuli. 
The human behavior is not controlled by one single 
neuron, but rather by networks of neurons that often 
have the same function. The strength of connections 
between a network of neurons, as well as the level of 
excitability and inhibition can also change.

Information about what happens at the level of an 
individual neuron is provided through synaptic plas-
ticity. Synaptic plasticity is the process by which 
synapses are strengthened or weakened over time. 
It is dependent on the level of activity existent at the 
synapse. A synapse is the point at which a neuronal 
signal is passed from one neuron to another neuron. 

Neuroplasticity is not the same throughout the 
lifespan. There is a time in which the changes in the 
brain are mainly due to the formation of new con-
nections. From birth until about the ages of 2 to 3, 
millions of new connections between neurons are 
being made. Little to no pruning is taking place. It is 
important to note that during this time the number of 
connections is increased, but not the number of neu-
rons. It is during this time that children are “soak-
ing” up the environment, the world around them. It 
is crucial for children to be exposed to appropriate 
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stimuli during this time (termed "critical period" to 
underline its importance), as these experiences set 
the neuronal structure for future plasticity.  

Research has shown that abnormal experience of 
any kind in humans can lead to abnormal patters of 
brain circuitry that cannot be overcome later in life. 
Likewise, persistent auditory deprivation and visual 
impairment during the critical period can lead to 
deficits in language or visual problems that are not 
overcome later in life. While the changes described 
in the research are extreme, it is assumed that simi-
lar mechanisms occur across other neural systems. 
From about the age of 3 to 6, the brain continues to 
make new connections, but now there is an increase 
in pruning. 

However, there are still substantially more new 
connections than pruning. Around the adolescent 
years, the rates between making new connections 
and pruning evens out and it is not until the early 
20s that the brain is completely “wired” for one's 
lifespan. In fact, different brain regions develop at 
different domes up until the early 20s, with the mo-
tor and sensory areas being among the first regions 
to develop and the frontal cortex being the last area 
to develop. Fortunately, even though the brain is 
“wired” by the early 20s, neuroplasticity at all levels 
continues until death. 

So, it is of great importance for music therapists 
to understand that the brain is ever changing and we 
possess unique instruments to create positive brain 
changes throughout the lifespan, from birth to death.

How Does Neuroplasticity Influence Music Ther-
apy?

The goal of music therapy is to determine changes 
in a patient, either behavioral or emotional. These 
changes are sustained by the changes in the brain. 
According to professor Stegemöller there are three 
principles of neuroplasticity that could explain how 
music therapy works.

Brain’s Reward Circuity
The first one is the brain’s reward circuitry. Nu-

merous studies based on research made in neurology 
proved that dopamine is a primary neurotransmitter 
involved in neuroplasticity. It has been shown to be 

involved in motivation and reward-seeking behav-
ior, working memory and reinforcement learning. 
If before dopamine was known to be is induced by 
a certain food or drugs, recent neuroimaging stud-
ies showed that enjoyable music activates as well 
these reward networks. [1, 2] This suggests that mu-
sic listening stimulates the same neural network as 
that involved in reinforcement learning and reward. 
Moreover, it had been shown a strong link between 
these regions and cognitive subsystems, including 
the orbit-frontal cortex, the area responsible for en-
coding the temporal aspects of memory and emo-
tional prosodic processing. 

While the results of these studies are limited to 
mainly listening to pleasurable music, they also 
demonstrate the potential of music in general when 
applied therapeutically to facilitate neuroplasticity. 

the Hebbian Principle
The second principle in neuroplasticity is the 

Hebbian theory summarized by the neuroscientist S. 
Löwel in two sentences: “neurons that fire together, 
wire together.” [4] It means that, in order to make a 
new connection or strengthen an existing one, two 
neurons have to start action potentials synchronous-
ly.  It was showed in numerous studies that rhythm 
links human behaviors to external different stimuli 
inducing synchrony in the neural networks sup-
porting the behaviors. Activities such as dancing, 
singing, or simple deep breathing exercises make 
changes in the heart rate. In other words, the auto-
matic nervous system of the brain is responsible for 
the regulatory processes that sustain human life, be-
ing dependent upon a certain rhythm such as sleep, 
heart rate and breathing. 

Rhythm is an inherent property of music that of-
ten leads to entrainment, defined as “two oscillating 
agents that adapt a common phase and period. [5] 
Research has demonstrated that movement, vocal-
ization, breathing, and heart rate can be entrained 
to music. However, maybe more importantly to 
music therapy is that, neural populations can also 
be entrained by sensory stimulation. While most 
literature regarding entrainment and brain plastic-
ity suggests that entrainment produces an effect on 
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resources regarding attention, the underlying neural 
mechanism of this effect remains underexplored. 

The general opinion of specialists is that the Heb-
bian principle may indeed provide a reasonable the-
ory for neuroplasticity with music therapy. As stated 
above, music therapists pair non-musical tasks, be-
haviors with music. Often the non-musical function 
is paired with rhythm. Thus, if a non-musical func-
tion is entrained with music, then it may be deduced 
that music is synchronizing neural populations in-
volved in not only the areas of the brain involved 
in perceiving the music, but also in those areas in-
volved in the control of the non-musical behavior. 
The role of a music therapist should be to pay atten-
tion to increasing “the simultaneous firing of neu-
rons in brain areas involved in the control of those 
behaviors, strengthening neuronal connectivity and 
leading to faster and more-permanent changes in 
their patients.” [6]

Clarity of Sounds
The third principle says that the structure of mu-

sic is based on acoustic elements, so it could explain 
the differences in the impact of noise versus music 
on neuroplasticity. Music is considered to be the op-
posite of noise. It is calmness and harmony versus 
disturbance. 

Music is seen as a large amount of sounds ar-
ranged more or less harmonic, the sounds are con-
tinuous and regular vibrations. What heals in music 
therapy is the resonance given by these vibrations. 
Noise is seen as being of a certain frequency spec-
trum (the energy or power per frequency interval.) 

 Researchers found the evidence of the effect giv-
en by the noise. They briefly describe the difference 
between the pink and the white noise as follows. The 
pink like noise (of 1/f frequency) is the frequency 
that carries an equal amount of noise energy. It is 
considered to be the most relaxing frequency, oc-
curring widely in nature (e.g. the sound of the sea). 
On the other hand, the white noise is created by a 
range of frequencies uniformly distributed, used to 
increase sensitivity to regular surrounding sounds 
or to cover background noises. [7] Recent studies 
have shown that noise can negatively affect neu-

roplasticity. Exposure to noise can increase stress, 
which is mediated by the limbic system, the area of 
the brain that controls emotion. As follows, the in-
crease in stress affects both cognition and memory.  
Moreover, chronic exposure to noise during devel-
opment can have severe implications. Changes in 
the auditory system, hippocampus and limbic sys-
tem after exposure to noise prenatally may lead to 
decreased memory function and anxiety in adult-
hood in animal models. In contrast, exposure to 
music has revealed opposing affects. As proved in 
music therapy, long term exposure to music leads 
to improvements in spatial learning and enhanced 
learning performance.[8] This would suggest that 
exposure to music promotes neuroplasticity while 
noise suppresses neuroplasticity. 

Yet, what type of music signal is best for a devel-
oping brain? This is a question hard to be answered 
to. Extending the results of the studies about music 
complexity and its impact on music therapy, we say 
that less complex music stimuli may be better than 
more complex music stimuli given the fact that more 
complex music stimuli carry on more “noise” within 
its acoustic structure. 

Reasoning for why music promotes neuroplasti-
city in the human brain may lie in the acoustic struc-
ture of music itself. Research has suggested that the 
acoustic signal of a song is more consonant than that 
of a speech and that professional musicians have less 
“noise” in both their spoken and sung signals. Mu-
sic therapists, trained as musicians as well, may be 
able to minimize the amount of noise in their vocal 
signal by optimizing the resonating precision in the 
vocal and/or instrumental sound. It is suggested that 
music therapists possess an unique ability to pro-
mote neuroplasticity when working with different 
clients just through their vocal and/or instrumental 
sound alone. Also, the sung text may be more easily 
processed in the brain than spoken text.

In order to use clear acoustic signals, to minimize 
the amount of noise and optimize the resonating 
precision of their musical sounds, it is recommended 
to have music therapists professionally educated like 
musicians playing rather well different instruments 
as well as to be proficient in vocal training. 
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Applying the Neuroplasticity Model
Nonetheless, research has suggested that exten-

sive music training and experience leads to changes 
in the brain. Thus, neuroplasticity in the brain of 
the clients may be provided. So is the potentially 
decreasing inhibition in some neurons and increas-
ing excitation of other neurons within the neural 
network. 

Again, pairing preferred music with emotional 
expression through music composition provides 
a synchronized dopaminergic reward that may 
strengthen the connections associated with related 
emotional expression while suppressing connectiv-
ity associated with the unrelated one. Moreover, the 
goals in music therapy precisely to increase social 
interaction, emotional expression, cognitive learn-
ing of skills, speech and communication improve-
ment, and, not the last, to facilitate movement, are 
fulfilled through neuroplasticity. [9] Actually, much 
of what is taught and inherently known in music 
therapy has roots in neuroplasticity.

5 Conclusion
In conclusion, music is a tool that enhances neuro-

plasticity in the brain. Through music therapy non-
musical behavior could change, the processes gov-
erning the change in behavior leading to changes in 
the brain. 

The potential of music therapy to change neural 
connectivity being explained by the three principles 
of neuroplasticity: the increase in dopamine, neu-
ral synchrony and a clear signal, underlie the posi-
tive effects of music therapy. This fact is once more 
proving the use of music by therapists to really help 
people with different physical and emotional disor-
ders. Like the sculptor who meticulously adds and 
cuts away the material, music therapists are the art-
ists that use music to prune and create new neural 
connections resulting in a beautifully crafted mas-
terpiece revealed to the world.
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LANSARE DE CARtE

RoDICA ELENA LUPU - 20 IULIE 2017
LA UNIVERSItAtEA CRAIoVA

 Cartea lansata a fost GAND IN CUVANT in romana si traduse poeziile in 6 limbi

“Intr-o lume in care totul se vinde şi totul se cumpără, generozitatea de care dă dovadă Rodica Elena Lupu 
surprinde, intrigă şi emoţionează. Personalitate multilaterală şi complexă, ea se ridică deasupra timpului şi  
reuşeşte să-şi dăruiască existenţa unui anotimp al cărţii. Fie că este editor, fie că este autor,  Rodica Elena 

Lupu refuză efemerul şi caută să 
aşeze în fiecare cuvânt eterni-
tatea. In  roata  norocului, des-
tinul îi ţese călătorii  din care se 
întoarce,  ca dintr-un curcubeu, 
să ne spună din ce sunt făcuţi no-
rii. Din ispita cunoaşterii lumii, 
poezia ei ne  destramă în culori 
egale cu veşnicia.
Intâlnirea cu Rodica Lupu Elena 
e un transplant de tandreţe.”

Conf. univ. dr. Dona TUDOR
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Events

Membri Academia Româno-Americană - lansare de cărţi Rodica Elena LUPU
De la stânga la dreapta academicienii:  Prof . univ. Najoua KAMOUN, Universitatea Tunis El Manar, Tu-
nisia, Maria ŞALARU preşedinte AO Societatea Culturală  “Vasile Militaru”, Chişinău, prof. univ. Ileana 
Nicoleta POPESCU, Universitatea Târgovişte, Stela DRĂGULIN, Universitatea Transilvania, Braşov,  
Rodica Elena LUPU, Gheorghe PALCU Radio România - TVR, prof. univ. Ioana IONEL, Universitatea 
Timişoara, Dr. Eng. Mariana LUCACI, INCDIE ICPE-CA,Mihai Teodor OLTEANU pictor, Timişoara, 
prof. dr. Sorin Riga, Academia de Stiinte Medicale din Romania.

Alături de Rodica Elena LUPU în 
dreapta prof. univ dr. Ruxandra 
VIDU, Universitatea California, Da-
vis, SUA, preşedinte ARA., Mihai 
Teodor OLTEANU, Nicolae NEG-
ULESCU, director revista “Regatul 
Cuvântului”, Lili Olteanu, Prof. dr. 
Dan FORNADE, Canada, şi gazda 
noastră Nicolae PECA, directorul 
hotel/restaurantului EUROPEC
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Ruxandra VIDU 
preşedinte ARA, 
Rodica Elena LUPU, 
Ovidiu BOJOR, 
Stela DRAGULIN, 
Gheorghe PALCU,
Ileana Nicoleta POPESCU,
Mariana LUCACI
Ioana IONEL,
Najoua KAMOUN,
Maria SALARU
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