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În toate domeniile exist� o tendin�� 
permanent� de înnoire a comunic�rii, care  
valorific� cercet�ri reorientate adesea prin 
reconsiderarea unor ipoteze, iar uneori chiar 
a întregului ansamblu teoretic. Fizica 
cuantic� - unul dintre ilu�trii s�i reprezentan�i 
aprecia istoria ca fiind un exemplu de 
exactitate în raport cu aceasta -  pe parcursul 
secolului al XX-lea �i-a schimbat în câteva 
rânduri ansamblul teoretic. Pe aceast� 
permanent� deschidere a gândirii umane s-a 
ajuns de la telegrafia electromagnetic� la 
Internet �i de la baloane la aselenizare. De 

asemenea exist� �i servilismul fa�� de 
antecesori, iar lenevia intelectual� �i 
talmudismul f�când întotdeauna cas� bun�.  

Între cele dou� tendin�e, ambele la fel de 
omene�ti, istoriografia româneasc� este mai 
degrab� tributar� celei de a doua, iar 
abordarea discursului istoric a devenit un soi 
de biblie. În stufoasele noastre c�r�i �colare, 
pline de te-miri-ce-uri, p�trund cu mare 
dificultate, dac� nu chiar de fel, cele mai 
recente sintetiz�ri ale cercet�rii istorice 
actuale, fiind îns� pline de meschin� 
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factologie, de mir�rile �i re�inerile autorilor, 
de frazeologie patriotard� la temele de istorie 
na�ional� �i de ascunse ranchiune la temele 
de istorie universal�. Sigur, orice 
generalizare sufer�, îns� cantonarea obstinat� 
în canoanele amestecate ale abord�rii 
sem�n�toriste îmbinate cu propaganda 
comunist� aduce un imens deserviciu 
societ��ii române�ti. 

 

1). O minim� abordare teoretic�  

Istoria este devenirea diversit��ii umane, 
dinamica înl�n�uirii într-un anumit loc �i 
moment, respectiv succesiunea în timp a 
actelor sociale, fiind studiat� de 
istoriografie.1) Istoria este o sum� a 
comportamentului uman, unde totul se leag� 
de tot, abordarea istoriografic� fiind în mod 
necesar holografic�.  

Menirea social� a �tiin�ei istorice este de a 
explica prezentul, certificând prin actele 
trecute identitatea societ��ilor. Datorit� 
abord�rii "politice" - în sensul indicat de 

                                                 
1) Obiectul �i metodologia domeniului cercet�rii 
istoriei sunt mai pe larg analizate în capitolele 
introductive ale manualelor de istoria economiei �i 
istorie european� (v. Olaru, Corneliu, Istoria 
economiei. Edi�ie rev�zut�, Ed. Newa, Bucure�ti, 
2001, p.9-24, Olaru, Corneliu, Istorie european� �i a 
Uniunii Europene, Ed. Newa, Bucure�ti, 2002, p.5-
14).  

Pentru acurate�ea în�elegerii precizez câteva lucruri. 
Scena istoriei este  tridimensional� (societatea uman�, 
timpul �i spa�iul), fiecare dimensiune fiind complex 
dedublat� (având o existen�� obiectiv�/real� �i o 
percep�ie/imagine social�). Ceea ce a avut loc în 
societate într-un anume loc �i timp reprezint� actele  
istorice, ale c�ror urme existente în izvoarele (sursele) 
istorice permit cercet�rii istorice (istoriografiei) 
abstragerea faptelor istorice. Actele istoriei sunt 
dezordonate �i ilogice, ca atare istoria nu suport� 
experimentul �i nu permite demonstra�ia. Istoriografia 
este produsul reflect�rii mentale a unor informa�ii 
asupra trecutului societ��ii, ordonând r�spunsurile la 
întreb�rile "Ce? Cine? Unde? Când? Cum?" potrivit 
cu profesionalismul �i con�tiin�a investigatorului. 
Adev�rul istoric este tendin�a de a avea r�spunsuri cât 
mai complete la amintitele întreb�ri, f�r� a 
desconsidera eventualitatea ca, în anumite situa�ii, el 
s� nu poat� fi nici m�car întrez�rit.    

valen�ele primordiale ale conceptului care 
îndrum� c�tre ceea ce apar�ine "polisului", 
societ��ii a�adar – dac� istoria este în 
permanent� reconstruc�ie, istoriografia este 
în continu� reconstituire. Întrucât prin 
cunoa�terea trecutului societatea uman� î�i 
întrege�te imaginea asupra propriei existen�e, 
percepând m�sura în care evolu�ia anterioar� 
îi determin� prezentul, efortul de reflectare 
asupra traiectului evolu�iei pân� la propriul 
palier temporal este în permanen�� reluat.  

La nivel individual, cunoa�terea istoriei are 
capacitatea de a permite acceptarea 
diversit��ii, de a preîntâmpina pervertirea 
gândirii �i ruptura de realitate. Necunoa�terea 
istoriei duce la rezultate diametral opuse. 
A�adar, în func�ie de posibilit��i �i preferin�e, 
fiecare individ este în m�sur� s� utilizeze, 
sau nu, datele oferite prin discursul 
istoriografic spre a se identifica în cadrul 
social. Iar pentru individ în propagarea 
discursului istoric (expresia comun� a 
rezultatelor cercet�rii istorice) rolul �colii 
este adesea determinant. De aici �i 
importan�a acordat� în societatea modern� 
existen�ei materiei �colare respective – cu 
rostul de a fixa la nivelul con�tiin�ei comune 
pachetul minim de idei considerat necesar 
societ��ii pentru a-i asigura identitatea, deci 
coeziunea, iar individului datele generale 
propriei identific�ri sociale.   

Dac�, pe de o parte, în timp, (a) istoriografia 
�i-a perfec�ionat permanent instrumentarul, 
pe de alt� parte (b) con�tiin�a cercet�torului 
domeniului istoriei a avut de evitat diversele 
�i surprinz�toarele capcane ale ideologiei. 
Acestea sunt de altfel întinse, desigur nu în 
egal� m�sur�, oricui intr� în contact cu 
discursul istoriografic, atât cercet�torului 
avizat cât �i beneficiarului profan. 

Legat de primul aspect, în ultimele decenii 
este de semnalat l�rgirea paletei izvoarelor 
istorice, analiza interdisciplinar� oferind 
posibilitatea extragerii unor cantit��i sporite 
de informa�ii istorice. Acest context permite 
istoriografiei s� produc� noi fapte istorice �i 
noi revela�ii chiar �i asupra unor fapte 
considerate clarificate, butada potrivit c�reia 
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“cel mai greu lucru de prev�zut este trecutul” 
având astfel o baz� obiectiv�.  

În leg�tur� cu amintitele capcane ideologice, 
este de men�ionat faptul c� scrierea istoriei �i 
discursul istoriografic - fenomenul c�p�tând 
în lumea modern� �i contemporan� o 
deosebit� amploare – are capacitatea de a 
poten�a ac�iunea politic�. Mai ales discursul 
istoriografic a fost utilizat, prin 
distorsionarea mesajului informa�ional al 
istoriei �i amplu repetat propagandistic,  
pentru a corespunde unor interese partizane.  

Exist� trei ideologii majore ale ultimelor 
dou� secole care �i-au pus amprenta asupra 
mersului societ��ii: liberalismul, 
na�ionalismul �i socialismul.2) Ordinea 
propus� nu este una de valorizare, iar în 
diferite societ��i �i în diferite momente le 
g�sim nu în stare pur�, ci amestecate în 
diferite propor�ii, pentru a asigura 
aspiran�ilor la putere sau beneficiarilor 
acesteia legitimitatea care, în ultim� instan��, 
este c�utat� în îns��i evolu�ia istoriei. Cu alte 
cuvinte, pentru a-�i afirma legitimitatea 
ac�iunii politice, propagandi�tii ideologiilor 
respective se adreseaz� popula�iei cu un 
discurs în care este adus� ca argument îns��i 
“Istoria”. Argumenta�ia “istoric�” a 
ideologiilor î�i propune, aparent, r�spunsul la 
întrebarea “De ce?”, care fiind deja dat, este 
un “Pentru c�”, la care utilizeaz� din 
rezultatele cercet�rii istorice numai 
“exemplele gr�itoare”.     

Datorit� particip�rii la permanenta 
reconstruc�ie social� a unor existen�e umane 
unice într-un timp ireversibil mersul istoriei 
nu se supune unui singur traiect, unor legit��i 
ce presupun regularitatea, repetabilitatea, 
reproductibilitatea �i constan�a fenomenelor. 
În istorie lucrurile sunt clare, nu exist� nimic 
de demonstrat decât dac� ideologia î�i 
propune s� sus�in� c� realitatea prezent� este 
                                                 
2) O pertinent� �i nuan�at� evaluare a ac�iunii �i 
consecin�elor na�ionalismului �i socialismului asupra 
mersului istoriei – �i a mistific�rii istoriografiei - în 
spa�iul românesc la: Frunta�u, Iulian, Istoria 
etnopolitic� a Basarabiei. 1812-2002, Ed.Cartier, 
Bucure�ti, Chi�in�u, 2002.  

“inevitabil” produsul unui traseu prestabilit. 
Interpretarea realit��ii trecute prin scheme 
preconcepute induce “prezenteismul”, viciind 
evaluarea trecutului prin impunerea unei 
norme anistorice.  

Pref�cându-se a nu �ti (“ignoran�a nu este 
niciodat� inocent�”) c� istoriografia opereaz� 
cu fapte istorice �i nu cu acte istorice, pentru 
a-�i asigura coeren�a afirma�iilor, cei care 
impun teorii �i ipoteze în câmpul explica�iei 
istorice ajung s� resping� faptele, prin 
omitere sau distorsiune. R�spunsul la 
întrebarea "De ce?" transcende cauzalitatea, 
presupunând o logic� a mersului istoriei, iar 
generalizarea faptelor empirice este un 
r�spuns anticipat la o întrebare imposibil de 
clarificat. Iar r�spunsul la întrebare fiind 
presupus, analiza “istoric�” devine 
servitoarea ideologiei, iar scrierea istoric� 
este mistificat�. Restul este treaba 
propagandei. 

Din considerente diferite, mistificarea 
înso�e�te permanent istoriografia. În ultimele 
decenii îns�, mistificarea ampl� �i minu�ioas� 
a scrierii istoriei practicat� în sistemul 
comunist a ajuns s� inoculeze la nivel social 
neîncrederea în cercetarea istoric� �i în 
adev�rul istoric. Dificultatea analizei 
comunismului const� în faptul c� tot ce poate 
reprezenta document istoric este exprimat în 
termenii metarealit��ii oficiale, “istoria” fiind 
deopotriv� falsificat� înc� înainte de a avea 
loc �i “rescris�” dup� ce s-a consumat. 
Situa�ia este îndeosebi agravat� de faptul c� 
pentru a fi utilizat� istoriografic orice 
informa�ie oficial� provenit� din sistem 
comport� o opera�ie de decantare a realit��ii 
de propagand�. Cele dou� aspecte 
coexistând, societatea ajunge s� tr�iasc� o 
dubl� realitate, una oficial� în care ideologia 
impune minciuna programat� (metarealitate), 
alta intim� (cotidian�), în care, cu mai mult 
sau mai pu�in succes, individul caut� s� se 
p�streze în limitele bunului sim�. Istoria 
comunismului ridic� în mod deosebit 
probleme de în�elegere pentru cei care se 
limiteaz� la “o singur� carte” sau la aceea pe 
care o au la îndemân�. 
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Este un lucru �tiut c�, în domeniul istoriei ca 
�i în alte domenii ale cercet�rii socialului – �i 
nu numai - cunoa�terea este influen�at� de 
natura extrem de complex� a fenomenelor 
analizate, ca �i de împrejur�rile extrem de 
complicate în care se realizeaz� investigarea 
�tiin�ific�. Oricât de teoretician s-ar voi �i 
orice teorie ar emite, cercet�torul în câmpul 
�tiin�elor sociale nu are cum s� fie neutru. 
Istoria este o for�� asupra gândirii politice, 
asupra con�tiin�ei sociale prin influen�a 
ideologic� pe care o poten�eaz� din câmpul 
�tiin�ific. În aceste condi�ii, �tiin�ific� poate fi 
estompat�, ajungându-se, prin teorii, la îns��i 
negarea realit��ii, la contrazicerea adev�rului 
�tiin�ific, chiar dac�, personal, cercet�torul de 
�tiin�� nu realizeaz� aceast� situa�ie, chiar 
dac�, în calitatea sa de subiect finit ac�ionând 
într-un proces infinit, personal este convins 
de adev�rul spuselor proprii.  

Cel care aspir� s� în�eleag� istoria, 
istoriografia �i discursul istoriografic are:  

a) de evitat subordonarea explica�iei devenirii 
sociale unei singure idei;  

b) de în�eles faptul c� nimeni nu este 
de�in�tor al adev�rului absolut;  

c) de clarificat faptul c� o prostie nu este mai 
adev�rat� prin nenum�rate repet�ri. 

 

2). Invita�ie la reflec�ie 

În ultimii ani exist� numeroase semnale c� în 
analiza palierelor mai vechi sau mai noi ale 
istoriei se produc reevalu�ri de substan��. 
Aceasta este desigur treaba cercet�torilor, 
îns� ceea ce se impune pentru propagatorii 
discursului istoriografic – primii implica�i 
fiind autorii de manuale �i profesorii – este 
de a face necesarul efort de decodificare a 
textului �tiin�ific pentru a pune la îndemâna 
beneficiarului – elev sau student – acel 
pachet de idei cu care s� se identifice într-o 
lume al c�rei dinamism impune nu atât 
memorarea de date istorice cât în�elegerea 
unui sens generos al devenirii societ��ii, în 
pofida contradic�iilor, a conflictelor, a 
clivajelor �i - de ce nu? – a posibilelor 
resuscit�ri f��i�e sau mascate a unor 

manifest�ri considerate revolute. Istoria nu se 
repet�, dar necunoa�terea trecutului face 
posibil� reluarea gre�elilor acestuia. Pe un 
plan superior, desigur. 

Fiecare dintre subiectele supuse aten�iei are 
în spate mun�i de c�r�i, mai vechi �i mai noi. 
Chiar dac� unii dintre cei vor citi acest text 
au un alt punct de vedere – nici nu este bine 
ca toat� lumea s� aib� aceia�i p�rere, altfel nu 
ar mai exista progres - problematica este 
real�, iar actul reflec�iei se impune.        

 

2.1. Originea speciei umane 

Toat� lumea are în memorie o schem� din 
manualele de biologie, în care un desen de 
maimu�� se tot ridic� în picioare �i, prin 
ajust�ri succesive, ajunge Homo sapiens 
sapiens de ast�zi. Charles Darwin ne-a 
înv��at cum, din aproape în aproape, prin 
evolu�ie, o specie de maimu�� s-a transformat 
în Om. Pe parcursul a milioane de ani, 
desigur. Natura nu face salturi.  

C� dup� “secolul luminilor”, al contest�rii 
ateiste �i al mecanicii, din cercetarea (extrem 
de) pu�inelor resturi de oase maimu�oide sau 
humanoide s-a ajuns la aceast� solu�ie a 
explic�rii originii speciei umane, nu are de ce 
s� ne mire. În ultima vreme îns�, teoria 
aceasta este serios pus� la îndoial�, de data 
aceasta nu cu argumentele Bibliei – care sunt 
adev�ruri revelate nu adev�ruri 
experimentate. Iar la baza acestei contest�ri 
stau rezultatele geneticii, acea �tiin�� care, în 
ultimii ani, a ajuns s� cloneze oi�e �i s� 
propun�, dac� nu cumva a �i f�cut deja, tot 
felul de lucruri biologic însp�imânt�toare. 
Dar care a ajuns s� fac� pentru c� �tie. 

Nu voi reproduce argumenta�ia (în care 

termeni precum studiu mitocondrial , 

medicin� forensic� , X-lineage  pot încurca 
pe necunosc�tori, între care m� num�r) care 
poate fi g�sit� �i în limba român�.3) Re�inem 
                                                 
3) S�vescu, Napoleon, Originea rasei umane: cei zece 
Adami �i cele optsprezece Eve, în: www.dacia.org  El 
însu�i medic, citeaz� pe în�elesul tuturor pe Nicholas 
Wade, "Science Time", New York Time, din 2 mai 
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c� participan�ii la g�sirea unei alte solu�ii a 
originii speciei umane au pornit de la 

c�utarea r�spunsului la întrebarea când �i de 

unde a fost  populat� America?  �i au ajuns la 
concluzia exprimat� de biologul Edward O. 
Wilson, care într-un interviu acordat în The 
Wall Street Journal, vorbind despre istoria 
originii rasei umane, afirm� c� "trebuie sa 
rescriem epopeea originii rasei umane", la 
care ad�uga : "Homo Sapiens a avut �i are o 
istorie dat� naibii! �i când spun asta, m� 
refer la acea istorie îndep�rtat�, la istoria 
evolu�iei, la istoria lui genetic�, la care 
trebuie s� ad�ugam �i istoria cultural� �i 
religioas� a ultimilor 10.000 de ani".  

C�utând r�spunsul la întrebarea “când �i de 
unde a fost populat� America” geneticienii  
au urm�rit pân� la origine traseul 
cromozomial al speciei umane, fiind în 
m�sur� s� determine, prin analiza leg�turilor 
dintre indivizi, m�rimea unei popula�ii antice 
�i ramurile ei în cazul r�spândirii acesteia în 
diferite grupuri. Cercetarea acestora a ajuns 
la concluzia c� prima popula�ie uman� a 
ap�rut în sud-estul Africii, în urm� cu 
144.000 de ani, iar popula�ia de baz� ("The 
ancestral human population") a fost de circa 
2.000 de indivizi. Când primii oameni 
"moderni" au început sa p�r�seasc� Africa, 
acum 50.000 de ani, au f�cut-o probabil în 
grupuri mici, de câteva sute, aventurându-se 
ca vân�tori în c�utarea hranei. Europenii 
moderni au sosit în Europa în urm� cu 
39.000-51.000 de ani, (corespunzând cu 
datele arheologice care apreciaz� vechimea 
europenilor postneanderthalieni la 35.000 de 
ani în urm�), venind în contact cu popula�ia 
de Neanderthal, care i-a precedat. Vechimea 

                                                                           
2000, Norman Davies, "The Isles" - Oxford University 
Press, dr. Douglas C. Wallace �i colaboratorii acestuia 
de la Emory University School of Medicine din 
Atlanta, Georgia, SUA, în "The American Journal of 
Human Genetics”, dr. Peter A. Underhill �i dr. Peter J. 
Oefner de la Stanford University, CT, SUA, dr. Luca 
Cavalli-Sforza, "Genes, people and language", 
dr.Joseph Greenberg, lingvist la Stanford University, 
Edward O. Wilson (interviu în The Wall Street 
Journal).  

popula�iei de baz� americane este apreciat� 
15.000-30.000 de ani, avînd dou� c�i de a 
ajunge în America: una trans-siberian� �i alta 
trans-Atlantic�. Important� pentru propria 
noastr� istorie este constatarea, subsidiar� dar 
ciudat� pentru cercet�torii americani, c� în 
America de nord a parvenit în urm� cu 
20.000 de ani un genom feminin provenit din 
nordul spa�iului Carpato-Dun�rean, a c�rui 
singur� rut� posibil� este direct calea 
transatlantic�.  

Geneticienii sunt circumspec�i în a face vreo 
corela�ie între ramurile mitocondriale ADN �i 
limbile principale vorbite în lume �i 
consider� c� sosirea primelor grupuri umane 
în America a fost mult mai complex� decât o 
simpl� migrare de popula�ie. 

Tocmai pentru c� �i-au propus un obiectiv 
clar, cei care au studiat corela�ia dintre 
comportamentul uman �i evolu�ia climei – 
pentru istoricii români clima este ve�nic 
aceia�i �i unic� pe întreaga planet� – au ajuns 
la concluzii asem�n�toare.4)  

 

2.2. Despre “periodiz�ri” sau de la Stalin 

citire… 

În mod curent, istoriografia împarte evolu�ia 
istoric� a omenirii în preistorie (considerat� 
în general ca perioada pân� la apari�ia 
scrierii), antichitate (pân� la marile mi�c�ri 
de popula�ie din a doua parte a mileniului 1 
e.n.), evul mediu (pân� la Marile Descoperiri 
Geografice, Rena�tere �i Reform�), perioada 
modern� (pân� la primul/al doilea r�zboi 
mondial) �i perioada contemporan�.  

Alvin Toffler explic� ritmicit��ile istoriei 
�inând seama concomitent de diversitatea 
spa�iului, de momentele de trecere de la o 
epoc� la alta �i de diversitatea civiliza�iilor, 
pornind de resursele de baz� gestionate de 
societate, constatând marile salturi locale în 

                                                 
4) Deosebit de instructiv� în acest sens este cercetarea 
efectuat� de Nicoleta Ionac de la Facultatea de 
Geografie a Universit��ii Bucure�ti (v. Ionac, Nicoleta, 
Clima �i comportamentul uman, Ed. Enciclopedic�, 
Bucure�ti, 1998.   
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sporirea capacit��ii umane de satisfacere a 
trebuin�elor fundamentale �i efectele de 
propagare la scar� planetar�.  

Potrivit acestei percep�ii a evolu�iei istoriei 
umanit��ii, un prim salt îl reprezint� revolu�ia 
neolitic�: în diferite puncte ale planetei, 
independent unele de altele �i într-o relativ� 
concomiten��, omenirea î�i deschide, prin 
inventarea agriculturii, posibilitatea de a-�i 
asigura constant rezervele de hran�. Acestui 
prim val îi succede, la scara istoriei, revolu�ia 
industrial�, în urma c�reia umanitatea î�i 
multiplic�, la o scar� anterior neb�nuit�, 
posibilit��ile energetice, prin utilizarea 
combustibililor fosili. Al treilea val, 
contemporan, bazat pe cibernetic� �i tehnica 
de calcul, multiplic� exponen�ial capacitatea 
uman� de utilizare a informa�iei, concomitent 
cu utilizarea a noi surse de energie �i 
dep��irea spa�iului planetar.   

Nu cunosc modul cum sunt alc�tuite 
manualele din alte ��ri, îns� presupun c� 
manualele române�ti au r�mas singurele care 
mai utilizeaz� teoria stalinist� a “magistralei” 
istoriei �i a “modurilor de produc�ie”, o 
manier� de abordare a ritmurilor istoriei ce 
presupune finalismul, extrapoleaz� aspecte 
locale �i procedeaz� reduc�ionist asupra 
determinismelor. Impus� istoriografiei 
comuniste de c�tre Stalin, larg propagat� prin 
repetare propagandistic�, amintita 
“periodizare” consider� activitatea 
economic� �i organizarea social� ca omogen� 
pe o "magistral�" a istoriei ce str�bate 
"comunismul primitiv", "sclavagismul", 
"feudalismul", "capitalismul" �i 
"comunismul" (a c�rui prim� etap� este 
"socialismul"). Unii au ad�ugat între 
"comunismul primitiv" �i "sclavagism" un 
mod de produc�ie “tributar (asiatic)". 

 

2.3. Vatra vechii Europe 

Analize mai vechi (Nicolae Densu�ianu 
cerceteaz� protoistoria românilor coroborând 
textele antice �i tradi�ia folcloric�, Vasile 
Pârvan aduce probe arheologice �i 
interpret�ri ulterior confirmate), cercet�ri mai 

noi (deosebit de semnificative prin implica�ii 
fiind cele privitoare la limba daco-get� – 
Cicerone Poghirc, Hariton Vraciu, 
C.B.Stefanoski, Aurel Berinde, Simion 
Lugojan, Gabriel Gheorghe �.a. – �i la 
scrierea dacic� - Viorica En�chiuc 5)), ca �i 
descoperiri recente (precum “omul din Tirol” 
– complet echipat la nivelul neolitic - sau 
a�ezarea urban� Por�ie de Fier locuit� timp de 
secole, anterioar� ca vechime a�ez�rilor 
sumeriene) r�stoarn� spectaculos imaginea 
limitat� a manualelor “tradi�ionale”. Ciudata 
propagare, prin propriile noastre manuale, a 
unei imagini distorsionate a istoriei 
propriului nostru popor - constituit ca atare 
cu o vechime cel pu�in “de patru ori 
milenar�” (Nicolae Iorga) �i unul dintre 
f�uritorii istoriei vechii Europe - se datoreaz� 
lipsei de orizont filozofic, comodit��ii 
intelectuale �i obedien�ei fa�� de cercetarea 
“oficial�”.  

Contaminarea ideologic� �i-a jucat f�r� 
îndoial� rolul, deloc neglijabil, în propagarea 
unei imagini în ansamblu �i în am�nunt 
falsificate a istoriei românilor. Nu este mai 
pu�in adev�rat c� reflectarea inexact� a 
situ�rii poporului nostru, constituit ca atare, 
cu o vechime cel pu�in “de patru ori 
milenar�” (Nicolae Iorga), ca unul dintre 
f�uritorii istoriei vechii Europe, se datoreaz� 
�i lipsei de orizont filosofic, comodit��ii 
intelectuale �i obedien�ei cercet�torilor 
“oficiali” fa�� de “�coli”, “grupuri” sau 
“clanuri” – orice idee novatoare fiind taxat� 

                                                 
5) Bibliografia problemei este deosebit de ampl�. 
Vinereanu, Mihai, Originea traco-dac� a limbii 
române, Ed. Pontos, Chi�in�u, 2002, într-o 
conving�toare pledoarie pentru “adev�rata etnogenez� 
a limbii române” sintetizeaz� stadiul actual al 
discu�iei. Lingvi�tii au dat solu�ii, dar manualele 
noastre de istorie când vor trece de “concluziile” lui 
Iorgu Iordan?   În privin�a scrierii dacice, îmi exprim 
pe aceast� cale considera�ia deplin� fa�� de efortul de-
a dreptul eroic de a o descifra, efort sus�inut în pofida 
tuturor vicisitudinilor imaginabile timp de o via�� de 
d-na Viorica En�chiuc. Dup� publicarea impun�toarei 
transcrieri, descifr�ri �i traduceri a lui “Codex 
Rohoncy” (2002) cât� ap� va mai curge pe Dun�re 
pân� când manualele noastre vor dep��i etapa lui 
“Decebalus per Scorilo”?    
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ca “tracism”, “dacism”, “impostur�”, autorii 
fiind reprima�i pân� la scoaterea din circuitul 
�tiin�ific, chiar din serviciu, obliga�i s� se 
expatrieze sau s� î�i autoimpun� un “exil 
intern”. 

"România este vatra a ceea ce am numit 
Vechea Europ�, o entitate cultural� cuprins� 
între 6500-3500 î.e.n., axat� pe o societate 
matriarhal�, teocratic�, pa�nic�, iubitoare �i 
creatoare de art�. (…) Uluitoarele 
descoperiri f�cute în România �i în alte ��ri 
învecinate dup� al doilea r�zboi mondial, 
asociate dat�rilor cu radio-carbon, au f�cut 
posibil� în�elegerea importan�ei 
începuturilor culturii "vechi europene", o 
cultur� a unei societ��i de agricultori. A 
devenit, de asemenea, evident c� aceast� 
str�veche cultur� european� precede cu 
câteva milenii pe cea sumerian�. Aceste date 
fac imposibil� ipoteza conform c�reia 
civiliza�ia r�zboinic� �i violent� a 
sumerienilor ar fi fost cea mai timpurie pe 
glob (...) Trebuie de acum încolo s� 
recunoa�tem realit��ile �i modul de via�� al 
epocilor neolitic� �i a cuprului, care 
însemnau mai mult decât sem�natul, culesul, 
m�cinatul �i coacerea pâinii ori ridicarea 
caselor. Trebuie s� recunoa�tem realit��ile 
str�mo�ilor no�tri "vechi europeni" a�a cum 
au fost: constructori de temple, produc�tori 
de ceramic� admirabil pictat� �i de obiecte 
de cult, creatori de sculpturi �i figurine 
reprezentând divinit��i într-o mare varietate 
de tipuri, organizatori de �i participan�i la 
ritualuri sezoniere, funebre �i de alte feluri. 
Ace�ti oameni au folosit o scriere sacr� 
începând cu cel pu�in sfâr�itul  mileniului al 
VI-lea îen. Trebuie de acum s� recunoa�tem 
importan�a spiritualit��ii Vechii Europe ca o 
parte a istoriei noastre".6) 

                                                 
6) Gimbutas, Marija, Civiliza�ie �i cultur�, Bucure�ti, 
1989. Un secol înaintea acesteia, Theodor Momsen 
avea aprecieri la fel de elogioase, cu referin�� la 
spiritualitatea, morala �i organizarea dacilor. "... în 
întinsele câmpii dacice de dincolo de Dun�re începu 
s� se consolideze din punct de vedere statal un popor 
care p�rea a fi destinat s� joace un alt rol istoric 
decât bessi �i dentele�ii. La ge�i sau daci regelui ��rii i 
se al�turase în timpuri str�vechi un b�rbat sfânt numit 

                                                                           
Zamolxis care, dup� ce iscodise c�ile �i miracolele 
zeilor în timpul unor îndep�rtate c�l�torii în 
str�in�tate �i aprofundase îndeosebi în�elepciunea 
preo�ilor egipteni �i a pitagoreicilor greci, se 
întorsese în patria sa, pentru a-�i încheia via�a ca 
pustnic într-o pe�ter� a "Muntelui sacru". Numai 
regele �i servitorii lui aveau acces la el, Zamolxis 
oferindu-i regelui �i prin acesta poporului, oracole 
pentru orice întreprindere important�. Concet��enii 
s�i îl considerau la început a fi preotul zeului suprem 
�i pân� la urm� zeul însu�i, asemenea lui Moise �i 
Aaron, afirmându-se c� Dumnezeu l-ar fi a�ezat pe 
Aaron ca profet, iar ca zeu al profetului pe Moise. Din 
aceasta se n�scuse o institu�ie permanent�, al�turi de 
regele ge�ilor se afla de drept un asemenea zeu, din a 
c�rui gur� veneau sau p�reau s� vin� toate cele 
poruncite de c�tre rege. Aceast� constitu�ie ciudat�, 
în care ideea teocratic� pare s� se fi pus în serviciul 
puterii regale absolute, a oferit poate regilor ge�i, fa�� 
de supu�ii lor, o pozi�ie asem�n�toare cu cea a 
califilor fa�� de arabi; �i o urmare acestui fapt a fost 
miraculoasa reform� politico-religioas� a na�iunii pe 
care o impusese în aceast� perioad� regele ge�ilor 
Burebista �i zeul Dikaeneos. Poporul, datorit� unei 
vie�i de desfrâu, dec�zuse cu totul din punct de vedere 
moral �i politic, fu parc� metamorfozat prin noua 
evanghelie a modera�iei �i a curajului; cu cetele sale, 
într-un anumit sens disciplinate în mod puritan �i 
entuziaste, regele Burebista întemeie în câ�iva ani un 
regat puternic care se întindea pe ambele maluri ale 
Dun�rii �i ajungea spre sud pân� în interiorul Traciei, 
Iliriei �i în �ara Noric�. Înc� nu avusese un contact 
nemijlocit cu romanii �i nimeni nu �tia cum va evolua 
acest stat deosebit, care amintea de începuturile 
islamismului; dar nu trebuia s� fii profet pentru a 
prevedea c� proconsulii precum Antonius �i Piso nu 
erau predestina�i s� lupte cu zeii." (Momsen, 
Theodor, Istoria Roman�, III). 

Cercet�torii occidentali, dup� cum o demonstreaz� 
Enciclopedia britanic� înc� din anii 20 ai secolului 
trecut, ori h�r�ile lui E.Renfrew reproduse de Marija 
Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe, 
6500-3500 BC, Myths and Cult Images, Thames and 
Hudson, London, 1990, lucrare recenzat� în revista 
Getica, tom 1, nr.3-4/1992, p.117-138 (mai la 
îndemân� în Olaru Corneliu, Istoria economiei. 
Prelegeri, Ed. ASE, Bucure�ti, 1999, 42-45) �i-au 
v�zut de treab�, uitând de mult de “indoeuropenizare” 
�i de alte mistific�ri ideologizante ale istoriei, sau 
poate nici nu le-au b�gat în seam�. Afirma�iile lor, 
perfect probate �tiin�ific, converg c�tre sublinierea 
pozi�iei centrale a str�mo�ilor românilor în geografia 
�i istoria vechii Europe �i atest�, odat� în plus, dac� 
mai era nevoie, c� între cercetarea istoric� european� 
�i cea româneasc� exist� un imens decalaj de 
concep�ie �i rezultate, foarte dificil de recuperat f�r� 
interes, inteligen�� �i munc�.  
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2.4. Latinitatea românilor �i câteva 

“aspecte colaterale” 

“Formarea poporului �i a limbii române”, 
este o tem� prezent� în toate tratatele �i 
manualele de istorie publicate în România în 
ultimele decenii. Alc�tuit� ca atare din 
considerente ideologice în anii 50 ai 
secolului trecut aceasta este o problem� fals�, 
ilogic abordat�, cu urm�ri profund negative 
în constituirea con�tiin�ei istorice a cel pu�in 
dou� genera�ii de români.  

Perioada form�rii popoarelor este perioada 
neolitic�, astfel încât nu trebuia sa vin� 
sfâr�itul antichit��ii pentru ca noi s� devenim 
un popor. Toate popoarele �tiu c� se trag 
dintr-o vechime ancestral�, de la Adam �i 
Eva, numai noi românii ne propunem s� ne 
tragem din Traian �i Decebal, ceea ce, pentru 
a m� exprima academic, din multe puncte de 
vedere este imposibil.  

În istoriografia româneasc� se poart�, de la 
mijlocul secolului 19, o ampl� discu�ie 
privitoare la originea latinit��ii poporului 
român, argumentele �i autorit��ile �tiin�ifice 
fiind canalizate pe dou� direc�ii, aparent 
ireductibile. Una dintre direc�ii - în 
prelungirea �colii Ardelene - prive�te 
latinitatea românilor ca fiind exclusiv urmare 
a cuceririi Daciei de c�tre Imperiul Roman 
(ceea ce pune serioase probleme legate de 
rapida dispari�ie a limbii dacice �i difuziunea 
actual� a limbii române exact pe spa�iul 
vechii Dacii). O a doua direc�ie consider�, cu 
argumente lingvistice �i etnografice, c� 
românii apar�in unei latinit��i ancestrale, 
larg r�spândit� în Europa anterior expansiunii 
Imperiului roman. Discu�ia, chiar disputa, va 
mai continua, fiind de dorit p�r�sirea 
desconsider�rii argumentelor adverse, cu atât 
mai pu�in a faptelor istorice.  

La timpul s�u, teza “romaniz�rii” dacilor, a 
recept�rii integrale a Romei îns��i în spa�iul 
Daciei a izvorât dintr-o necesitate. În secolele 
XVIII-XIX era r�spunsul, fondat pe 
suficiente analogii lingvistice, la aprecierile 
nobilimii maghiare ce î�i sus�inea, pe baza 

a�a-zisului drept al primului ocupant, 
calitatea de st�pân politic în Transilvania. 
Românilor le era contestat dreptul la 
existen�� politic�, deci �i trecutul istoric era 
falsificat pentru a se potrivi unei îndoielnice 
priorit��i. Situându-se pe acela�i palier cu 
amintitul principiu, r�spunsul “�colii 
Ardelene” a orientat vreme de peste un secol 
istoriografia româneasc�.  

R�spunsul era logic, întrucât problema fiind 
pus� în termenii priorit��ii, romanitatea 
românilor ca urmare a însu�irii totale a 
Romei de c�tre daci spulbera logica 
opresorilor. Istoriografia na�ionalist� 
maghiar� a plusat, ajungând treptat la 
sus�inerea unei duble “vid�ri” a Daciei �i la 
explicarea preponderen�ei numerice a 
românilor prin treptata infiltrare dinspre sud 
�i a unei mai consistente alimenta�ii. 

F�r� a disp�rea în “secolul na�ionalit��ilor”, 
justificarea men�inerii domina�iei asupra unui 
teritoriu pornind de la dreptul “primului 
ocupant” î�i pierde treptat din for��. În acest 
context, c�tre sfâr�itul secolului al XIX-lea 
teza romaniz�rii dacilor î�i tr�ise traiul. 
Începând de la formularea de c�tre Bogdan 
Petriceicu Hasdeu  a întreb�rii “Perit-au 
dacii?”, inutilitatea pedal�rii în gol pe 
aceast� tez� în câmpul cunoa�terii �tiin�ifice 
a trecutului istoric a fost sesizat� de 
personalit��i de mare valoare �tiin�ific�.  

În 1911, Nicolae Iorga atr�gea aten�ia c� 
“popor are ast�zi alt în�eles decât 
odinioar�”, criticând “vechile r�d�cini ale 
�colii Ardelene” �i subliniind ce reprezint� 
pentru români “atotputernicul substrat daco-
tracic”. Acela�i Nicolae Iorga a formulat 
“formarea poporului român” – dar, lucru de 
remarcat, acesta este primul capitol al istoriei 
românilor, nu al treilea.  

Chiar dac� optica respectivilor a fost mai 
nuan�at�, a� men�iona contribu�ia la discu�ie a 
lui A.D.Xenopol �i Vasile Pârvan. Atunci 
când A.D.Xenopol a atras aten�ia asupra 
consecin�elor dezastruoase pentru daci a 
cuceririi romane, comparând dislocarea 
statului dac cu “retezarea coroanei 
arborelui”, continuitatea româneasc� în 
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timpul migra�iilor �i dup� migra�ii o vede 
tocmai ca o refacere a aceluia�i arbore din 
r�d�cina sa adânc� �i peren�. Iar în cazul lui 
Vasile Pârvan, cu toat� re�inerea pe care a 
manifestat-o, pe nedrept, fa�� de Nicolae 
Densu�ianu, nu putea s� nu constate 
consistenta prezen�� arheologic� a dacilor.       

Pân� aici lucrurile p�reau s� se înscrie pe 
calea cea bun�. Chiar dac� metodologia nu 
era perfect�, chiar dac� mai era nevoie de 
argumente, concluzia lui Nicolae Iorga din 
1939 este f�r� echivoc: prin str�mo�ii no�tri 
avem o vechime de patru ori milenar�, pe 
asta ne baz�m for�a �i mândria. Mai r�mânea 
de ad�ugat c� prin aceia�i str�mo�i, românii 
sunt cel mai vechi popor al Europei. Îns� la 
aceast� concluzie au ajuns al�ii, nu istoricii 
români, pentru c�, între timp, peste 
“r�t�cirea” ini�ial� – care era, ca sa spunem 
a�a, rezultatul propriului nostru interes,  s-a 
suprapus un interes str�in.  

Teza “form�rii poporului român” s-a impus 
în anii 1950 pentru a include în acela�i 
concept �i “slavizarea” românilor. În acest 
caz, “formarea” poporului român 
încorporeaz� mecanic trei straturi succesive: 
dac, roman �i slav, iar sinteza (dac� “sintez�” 
poate fi numit� însumarea succesiv�) este 
apoi plimbat� în timp dup� cum bate vântul 
politic. Teza “form�rii” românilor, �i implicit 
conceptul de “formare”, a fost a�adar util� în 
ideea încorpor�rii “elementului” slav în 
“mecanismul” românesc. Teza a fost util� 
mistificatorilor istoriei na�ionale �i pentru a 
inocula ideea labilit��ii, plasticit��ii neamului 
– dup� dou� “-iz�ri”, a vorbi apoi de 
“fanariotizare” sau de oricare alt� “-izare” 
devine un loc comun �i pare firesc. 

Ciudat, �i pervers, acest concept a deschis 
calea formul�rii tezei “form�rii limbii �i 
poporului moldovenesc”, despre care nimeni 
nu auzise pân� în anii 1960, ale c�rei 
implica�ii prezente �i viitoare înc� nu sunt 
îndeajuns evaluate de c�tre istoriografia 
româneasc�. A fost relativ simplu pentru 
“savan�ii” rusofili de la Chi�in�u s� 
speculeze pe paralelismul între "romanizarea 
dacilor” (adic� ceea ce istoriografia din 

România sus�ine obstinat) �i “slavizarea 
ge�ilor” pentru a rupe – mental – poporul 
român în dou� �i pentru a încerca inocularea, 
pe aceast� cale, a unei false con�tiin�e 
popula�iei române�ti de la Prut pân� dincolo 
de Nistru.    

În r�stimp de dou� secole, istoriografia 
româneasc� a trecut de la dram� la fars�. 
Drama s-a consumat în vâltoarea luptei 
pentru afirmare na�ional�. Teoria 
“romaniz�rii” venea s� sprijine lupta politic� 
cu mijloacele care îi st�teau la îndemân�, 
oscila�iile teoretice aveau un caracter 
dramatic, dar pendulau între limitele 
ra�ionalului. Farsa este ira�ional�, este 
renghiul, �otia pe care �i-o joac� via�a atunci 
când confunzi realit��ile ca urmare a 
suprasolicit�rii poten�elor ideologiei asupra 
istoriografiei.  

Ce nevoie avem în istoriografie de asemenea 
teoretizare, mai ales c� suntem atât de 
singulari în a o sus�ine? Am renun�at la 
“elementul slav” în “formarea” românilor, 
pentru c� nu este nevoie de prea mult� 
experien�� pentru a-i constata inconsisten�a, 
dar am r�mas cu un concept, cel de 
“formare”, la care nu se renun��, de�i, 
evident, ne deserve�te �tiin�ific �i nu numai.     

Care ar fi cauzele pentru care nu se renun�� la 
teza “form�rii” poporului român? 

Una dintre deforma�iile profesionale 
intelectuale, ale istoricilor în cazul de fa��, 
este considerarea domeniului propriu de 
lucru, specialitatea în feluritele ei în�elesuri, 
ca pe un fel de feud, pe care orice intrus cu 
drepturi egale este nedorit �i orice serv 
c�utat. O asemenea abordare, de mentalitate 
feudal�, exclude discu�ia, o transform� în 
mintea respectivilor într-o punere la îndoial� 
a competen�ei. Constituit� ca un �ablon 
schematic pentru a include anumite afirma�ii, 
teza “form�rii” a r�mas o unealt� inutil� dup� 
ce ra�iunea pentru care a fost formulat� a 
disp�rut, p�strându-se îns� întrucât apar�ine 
feudei �tiin�ifice a alc�tuitorilor de tratate �i 
manuale de pe urma c�rora au mâncat �i 
m�nânc� o pâine ei �i familiile lor. 
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Pentru a fi acceptat�, orice teorie trebuie s� 
prezinte coeren��. Or, tocmai în aceast� 
latur�, istoriografia româneasc� este 
deficitar�, ajungând a sus�ine teorii care, la 
un anumit grad de generalitate, sunt 
incoerente, iar în disputa ideologic� din 
câmpul istoriei se manifest� defensiv.  

Atrag aten�ia numai asupra câtorva 
manifest�ri ale incoeren�ei teoriei “form�rii” 
poporului român. 

a) Lesne de observat, pur �i simplu hilar�, 
este incapacitatea de a fixa, pentru ceea ce 
este evident un proces de larg� respira�ie 
istoric�, o dat� a trecerii de la ceea ce “a fost” 
la ceea ce “va fi”. Propriile nedumeriri au 
început atunci când din �coala general� în 
facultate, apoi tot citind diferite texte care 
abordeaz� problema, este “stabilit�” ca dat� a 
“form�rii” ba secolul XI, ba secolul IX, ba 
secolul VI. S� fim serio�i. Ca o manifestare a 
consecven�ei, cred c� bine procedeaz�, de 
exemplu, Jacques Madaule, când afirm�, f�r� 
multe argumente, c� Vercingetorix este erou 
na�ional francez. Îmi imaginez ce tevatur� ar 
stârni afirma�ia c� Decebal este erou na�ional 
român! 

b) Pentru istoriografia româneasc� pare a fi 
greu de observat c� un popor nu renun�� la 
limba lui. Totu�i, în logica istoriografiei 
române�ti “oficiale” devine posibil ca s� 
dispar� limba dacic�, prin ocupa�ie 
vremelnic� (165 de ani pentru c� a�a s-a 
convenit, dar “retragerea” a început cu vreo 
dou� decenii mai devreme de 275) �i par�ial� 
(pe circa 1/3 din spa�iul dacic). În pedalarea 
pe “latinizarea” românei s-a ajuns îns� pân� 
ciud��enia unui dic�ionar unde la mii de 
cuvinte se “presupun” etimologii latine, iar 
alte mii care sunt declarate pur �i simplu cu 
etimologie “necunoscut�”. Dic�ionarul 
“explicativ” al limbii române, oper� 
patronat� de Academia Român�, accept� 
ideea c� limba român� este un amalgam de 
cuvinte provenite din toate limbile 
înconjur�toare, mai învecinate sau nu, f�r� a 
�ine cont de semnal�rile lingvi�tilor din ��rile 
respective care constat� c� multe din 
propriile lor cuvinte provin din român�.  

Sigur, pot fi date exemple �i în sensul 
cel�lalt, pentru c� în istorie exist� de toate, 
îns� dispari�ia unor limbi este de regul� 
rezultatul unor cataclisme. Este posibil s� se 
fi produs în spa�iul românesc asemenea 
cataclisme? Un secol �i jum�tate de dur� 
domina�ie ruseasc� în Basarabia a dus la 
dispari�ia limbii române? Opt sute de ani de 
vie�uire a sa�ilor în Transilvania a dus la 
dispari�ia limbii acestora?  Îndelungata 
convie�uire cu popula�ia maghiar� a dus la 
vreo român�-ungar�.    

 c) Se repet� c� romanizarea (“uitarea limbii 
dacice”) s-a produs prin colonizarea cu 
veterani romani a Daciei. Era aceasta 
posibil�? Posibilitatea coloniz�rii cu veterani, 
ca agricultori, a Daciei reiese clar din 
practica militar�, prevederile legilor romane 
�i afirma�iile autorilor latini. Unit��ile 
militare romane erau frecvent redislocate în 
diferite p�r�i ale vastului imperiu, pierderile 
impunând completarea prin noi recrut�ri. 
Pân� în vremea lui Septimiu Sever (193-
211), solda�ii romani nu aveau dreptul de a se 
c�s�tori. Iar la “pensionare” – limita de 
vârst� fiind rareori atins� - Tacitus constata 
c� "...ei [veteranii] nefiind deprin�i s�-�i 
închege c�snicii �i s�-�i hr�neasc� copiii, î�i 
l�sau casele pustii �i f�r� urma�i."  Absen�a 
cadastr�rii romane în Dacia - perfect vizibil� 
prin fotografie aerian� acolo unde a existat – 
indic� faptul c� nu a avut loc o colonizare a 
Daciei cu agricultori (Henry Stahl).  

Chiar a�a s� fi fost, cei care se stabilesc într-
un anumit spa�iu lingvistic se autohtonizeaz�, 
î�i însu�esc limba local�. Men�ionez dou� 
situa�ii din insulele engleze. Normanzii 
cuceritori, vorbitori de limb� francez� în 
secolul al XI-lea, în secolul al XIV-lea înva�� 
limba francez� ca o limb� str�in�. Iar solda�ii 
englezii coloniza�i în Irlanda pe timpul lui 
Cromwell �i-au uitat limba dup� prima 
genera�ie, devenind irlandezi, aceasta pentru 
c� nu fusese respectat ordinul de a-�i aduce 
neveste cu ei �i se c�s�toriser� cu irlandeze. 
La aceste observa�ii ar fi de ad�ugat c� limba 
este matern�, nu patern�. Cine a mai auzit de 
“limb� patern�”? Orice comentariu este de 
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prisos în fa�a acestei mostre de inteligen��. �i 
chiar patern� s� fi fost, vorbitorii lor nu �i-ar 
fi putut puteau dep��i condi�ia de militari de 
profesie, recruta�i de pe unde o arat� numele 
legiunilor în care erau încadra�i.7)  

d) Obiectivul r�zboaielor �i ulterioara 
configura�ie a h�r�ii politice sunt clare: 
obiectivul cuceririi Daciei este aurul acesteia, 
de pe urma c�ruia, dup� cum afirm� Edward 
Gibbon, imperiul �i-a prelungit existen�a cu 
înc� un secol.8) 

Nu este cazul a “emenda” cifre care – f�r� 
echivoc – indic� apetitul Romei. Prada de 
r�zboi a lui Traian se cifreaz� la 5.000.000 
libre de aur �i 10.000.000 libre de argint (1 
libr� roman� = 327,1873 g, în timpul lui 
Domi�ian raportul aur-argint fiind de 
1/11,303). Pentru comparare Plinius 
precizeaz� c� tezaurul public roman nu a 
dep��it în vremea sa 1.620.829 libre de aur. 
În afar� de aceasta au mai fost capturate 
"bog��ii nenum�rate", arme, turme �i 
500.000 de oameni. Urmare a acestei pr�zi, 
                                                 
7) Unul dintre personajele din Bravul soldat Sveijk, 
colonelul Muler – iritat de faptul c� ofi�erii 
batalionului ceh vorbesc între ei cehe�te – le atrage 
aten�ia c� “nici în armata roman� comenzile nu se 
d�deau în etrusc�” �i, mai bine, s� înve�e germana. 
Sau, dac� re�inem morala, în armatele imperiilor 
comanda se d� în limba oficial� a imperiului, care este 
�i limba matern� a ofi�erilor superiori, iar combatan�ii 
de rând, chiar mai r�s�ri�i în grad, nu catadixesc s� 
înve�e ca lumea nici m�car comenzile. Din 
nenum�ratele scrijelituri f�cute de solda�ii Imperiului 
Roman de-a lungul secolelor,, în diferite locuri pe 
unde au fost disloca�i, lingvi�tii constat� gradul redus 
de cultur� al acestora �i proasta st�pânire a limbii 
latine. 
8) Pliniu Caecilius Secundus (cel Tân�r, 61-114), avea 
toate motivele s� devin� liric atunci când îl îndemna 
pe Caninus Rufus: "Foarte bine faci c� te preg�te�ti 
s� scrii despre r�zboiul dacic. C�ci ce subiect poate fi 
mai actual, mai bogat �i mai vast, în sfâr�it mai plin 
de poezie �i mai de domeniul legendelor, de�i este 
vorba de lucruri foarte adev�rate? Vei cânta râuri 
noi, fluvii conduse peste câmpii, noi poduri aruncate 
peste fluvii, tabere a�ezate pe coastele abrupte ale 
mun�ilor, un rege alungat din re�edin�a sa, izgonit 
chiar din via��, f�r� s�-�i fi pierdut niciodat� 
n�dejdea; pe lâng� acestea dou� triumfuri, din care 
unul a fost cel dintâi împotriva unui popor ("gente") 
învins, iar cel�lalt cel din urm�". 

statul a scutit pe contribuabili de impozitul pe 
un an, acordând fiec�rui contribuabil suma de 
600 denari (pre�ul câtorva sclavi califica�i). 
Triumfurile �i jocurile ("panem et circensis") 
au durat la Roma 123 zile. "Ex manubiis" 
("din vânzarea pr�zii") a fost construit forul 
lui Traian (arcul de triumf, basilica Ulpia, 
bibliotecile Ulpia, templul împ�ratului, 
columna lui Traian - cu rostul de a indica 
în�l�imea dealului care a fost nivelat, statui, 
însemne militare) �i au fost secate mla�tinile 
din jurul Romei. 

Capturarea tezaurului lui Decebal 
(echivalentul a 3.000 de tone de aur) �i 
monetizarea acestuia are  urm�ri notabile 
pentru economia imperiului roman. Anterior 
captur�rii tezaurului dac imperiul suferea de 
o criz� de numerar, îns� în timpul lui Traian 
�i Hadrian, sporirea cantit��ii de numerar a 
provocat în Italia �i Egipt cre�terea pre�urilor 
(la grâu, vin, arenda p�mântului), apreciat� la 
140%. Întrucât fa�� de situa�ia anterioar� 
aurul a devenit relativ mai abundent decât 
argintul, în 107 Traian a efectuat o reform� 
monetar� – devalorizând monedele de aur �i 
de argint cu 5% �i retr�gând din circula�ie 
denarii emi�i anterior devaloriz�rii lui Nero 
(64 e.n.) -, iar prefectul Egiptului a procedat, 
tot în 107, la modificarea raportului oficial 
dintre cele dou� metale, fixând cursul 
aureus-ului la 11 drahme de argint, fa�� de 15 
drahme anterior.  

 e) Organizarea administrativ� urmeaz� 
practica imperiului, prin p�strarea 
autonomiilor provinciale �i în respectul 
tradi�iilor locale – în principiu imperiul fiind 
o federa�ie a c�rei unitate este asigurat� de 
persoana împ�ratului �i de armat� al c�rei 
comandant suprem este. Exploatarea 
sistematic� bog��iilor a inclus Dacia ca zon� 
semnificativ� în circuitul economic al 
imperiului, cea mai atractiv� pentru imperiu 
fiind exploatarea aurului �i argintului din 
Mun�ii Apuseni - fie direct de c�tre stat, fie 
prin arendare. De asemenea este constatat� 
intensificarea extragerii s�rii, iar legat de 
construc�ia drumurilor (din necesit��i 
militare) precum �i de dezvoltarea urban� 
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(care cuprinde construc�ii monumentale cum 
sunt cele de la Sarmisegetuza Ulpia Traiana 
�.a.) �i între�inerea castrelor (“caz�rmi” 
fortificate situate în puncte strategice) sunt 
intens exploatate carierele de piatr� �i 
marmur�.  

Este normal ca în respectiva evolu�ie s� se 
constate fenomenul acultura�iei, peste tot în 
istorie urm�rile ac�iunii cuceritorilor asupra 
cuceri�ilor nefiind de neglijat. Dup� cum se 
poate, de asemenea, constata c� manifest�rile 
acultura�iei sunt prezente – inclusiv asupra 
limbii – f�r� a exista acte de cucerire. Avem 
în jur suficiente exemple de “anglo-
saxonisme”, dup� cum – lingvistic vorbind - 
am trecut �i prin slavisme, turcisme, 
grecisme, fran�uzisme, germanisme, rusisme. 
Fiecare situa�ie în parte poate fi explicat�, i 
se pot constata urm�rile, îns� ele nu duc la 
dispari�ia limbii proprii.  

Pentru a justifica ideea “romaniz�rii dacilor” 
istoriografia român� sus�ine caracterul 
presupus înapoiat al civiliza�iei dacice, în 
pofida constat�rilor lipsite de echivoc ale 
anticilor, care au referin�e mai mult decât 
consistente cu privire la nivelul performant al 
societ��ii dacice, ca �i al datelor arheologice 
care îl confirm� din plin. 

Personal sunt nedumerit, pur �i simplu nu 
în�eleg, cum poate fi afirmat� constituirea 
statului centralizat în timpul lui Burebista 
prin unificarea unor “triburi”. Pentru cine nu 
este convins de existen�a anterioar� a 
statalit��ii prin men�ionarea cu secole înainte 
a institu�iei regalit��ii �i, mai ales, de cele 
dou� succese militare ale lui Dromihete 
împotriva falangei macedonene (Plutarh, în 
“Vie�i paralele”, men�ioneaz� de patru ori 
episodul, ca un exemplu de diploma�ie), atrag 
aten�ia asupra unui aspect deosebit de 
semnificativ �i anume moneda. Economic 
vorbind, moneda reprezint� un instrument de 
schimb a c�rui calitate este garantat� de 
emitent, iar emiterea de moned� este un act 
de autoritate statal�: tipurile monetare dacice 
indic�, înainte de Burebista, patru emiten�i.  

În texte de mare r�spândire (de la nivel 
academic la modeste lucr�ri de popularizare) 

au c�p�tat “drept de cetate” afirma�ii care, 
sub cuvânt c� ar reprezenta suma 
cuno�tin�elor despre istoria veche a poporului 
român, colporteaz� lucruri care sunt ilogice.9)  

Pu�ini mai au capacitatea, r�bdarea sau 
interesul de a regândi afirma�ii care, fiind de 
milioane de ori repetate, dau impresia de 
adev�r. Este îns� momentul �i avem 
posibilitatea de a face acest efort de 
reevaluare �i de a-l propaga. Pentru c�, dac� 
vorbim de manuale alternative, atunci 
alternativa nu este între corpurile de liter� ori 
num�rul de reproduceri color, ci tocmai în 
punerea în balan�� a argumentelor pentru 
comunicarea unei concep�ii asupra trecutului 
care s� fie folositoare prezentului �i 
viitorului. Aceasta pentru c�, în pofida 
neîncrederii cu care este privit�, cunoa�terea 
istoriei este fundamental� în constituirea 
con�tiin�ei de sine a neamului românesc. Iar 
în condi�iile în care aspir�m c�tre integrarea 
noastr� politic� �i economic� în Europa, 
aceasta nu se poate face f�r� a ne defini 
identitatea. Actul este deosebit de necesar, 
contrariul acestuia însemnând c� ne preg�tim 
singuri, dup� expresia lui Friederich 
A.Hayek, “drumul c�tre servitute”. Nu c�tre 
vest, ci c�tre est.   

O întrebare: cum ar ar�ta o carte de istorie a 
românilor care s� topeasc� într-un tot 
amplele relat�ri antice cu tradi�ia, obiceiurile, 
toponimia, vestigiile, scrierea începând de la 
t�bli�ele de la T�rt�ria (5000 î.e.n.) -  scrierea 
sumerian� (3000 î.e.n.) fiind bazat� pe 

                                                 
9) O doamn�, românc�, arhitect�, expatriat� în 
Germania, a încercat s� explice cuno�tin�elor sale din 
Germania, pe baza a ce a înv��at în liceu, cum s-a 
“format” poporul român din contopirea dacilor cu 
romanii. Nem�ii, oameni cu cap, au râs pur �i simplu �i 
i-au replicat c� Germania a fost în mare parte �i cu 
mult mai mult timp ocupat� decât Dacia de c�tre 
armatele Imperiului Roman, c� exist� �i acum vestigii 
impun�toare ale ocupa�iei (numele ora�ului Koln vine 
de la Colonia), c� în str�in�tate sunt cunoscu�i sub 
numele dat de romani, dar c� ei au fost dintodeauna 
“Deutschen” �i au întrebat-o dac� nu cumva exist� o 
leg�tur� cu “Dacia”. Pe loc a r�mas f�r� replic�, dar s-
a hot�rât s� adune materialele necesare pentru a scrie o 
carte despre istoria românilor pe care s� o în�eleag� �i 
germanii. 
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acelea�i principii -, faptul c� neoliticul italian 
este construit pe “p�mântul viu” iar 
civiliza�ia etrusc� nu are nici un precedent 
local, c� Romanii în�i�i aveau ca simbol 
lupoaica �i �tiau c� str�mo�ii lor sunt troenii 
(traci �i ei ca �i dacii), c� în întreaga Europ�, 
pân� în Spania, s-a perpetuat cultul lui 
Zalmoxis, c� limba portughez� ori cea 
acvitan� seam�n� extrem de mult cu româna, 
dar nici limba englez� nu este lipsit� de unele 
afinit��i, c� go�ii nomazi sunt înrudi�i cu cei 
sedentari (“ge�i”), iar suedezii �i danezii �tiu 
acest lucru la nivel academic înc� din secolul 
al XVII-lea (Carolus Lundius, Zamolxis. 
Primus Getarum Legislator, Upsala, 1687, 
tradus� recent în române�te de Maria Cri�an) 
etc. etc.  

Desigur c� o asemenea carte de istorie a 
românilor nu mai poate începe cu versetul 
“Pe teritoriul de azi al Românei…” 9)      

 

2.5. Cui folose�te o “distan�� respectuoas� 
de actualitate”? 

Istoria este tot ce s-a întâmplat în trecut, pân� 
în momentul numit prezent (limita 
instantanee între trecut �i viitor care, la nivel 
individual, dureaz� 3,3 secunde). Odat� 
consemnat, actul social prezent devine 
istorie. Urmeaz� viitorul, care la rândul s�u 
devine prezent, apoi istorie - totul devenind 
istorie. Afirma�ia lui Fernand Braudel, ca �i 
întrebarea sa retoric�, ne aten�ioneaz�: "A 
în�elege ziua de ieri �i a în�elege ziua de 
ast�zi, înseamn� pentru istoric una �i aceia�i 
opera�ie. Ne putem oare închipui pasiunea 

                                                 
9) Lundius, Carolus, Zamolxis. Primus Getarum 
Legislator, Upsala, 1687 (lucrare monumental�, 
tradus� recent în române�te de Maria Cri�an). Carolus 
Lundius (1638-1725), jurist, pre�edinte al Societ��ii de 
�tiin�e a Suediei, a mai scris De legibus Hyperboreis 
(1686), Collatio jures Sueonici cum Romano (1699), 
De justitia et jure Suenorum (1708). Lucrarea asupra 
lui Zalmoxis este dedicat� “Prea str�lucitorului �i 
prea puternicului principe �i st�pân Carol al XI-lea, 
rege al Sueoilor, Go�ilor �i Vandalilor.” Cine a gre�it: 
Iordanes f�când “confuzie” între Ge�i �i Go�i (De 
rebus actibusque Getarum sive Gotarum”) sau cei 
care îl “corecteaz�”?  

istoricului încremenit� brusc, la o distan�� 
respectuoas� de actualitate, în care ar fi 
indecent, ba chiar periculos, s� înaintezi 
m�car un pas?"  

Celor care, pentru a evita prezentarea istoriei 
contemporane, invoc� cu sfial� metodologic� 
lipsa perspectivei �i incompleta informa�ie 
istoric�, li se pot semnala dou� aspecte: a) 
acurate�ea percep�iei istorice a evenimentelor 
nu va spori cu timpul, trecerea a sute sau mii 
de ani de la evenimente neoferind, în sine, 
garan�ia ob�inerii unei perspective mai clare 
asupra istoriei, comparativ cu evenimente 
petrecute în urm� cu o s�pt�mân� s� zicem; 
b) descoperirea �i valorificarea izvoarelor - 
mergând pân� la r�sturnarea imaginii asupra 
unor aspecte ale evolu�iei istorice – este o 
activitate curent� a cercet�torii mai vechi sau 
mai noi, iar butada potrivit c�reia cel mai 
greu de prev�zut este trecutul va fi mereu 
reconfirmat�, fie c� este vorba de prezentarea 
unor timpuri mai vechi, fie c� este vorba de 
situa�ii foarte recente.  

Desigur, cu cât suntem mai în 
contemporaneitate descrierea istoric� este tot 
mai dificil�. Documentarea public� este mai 
bogat� – chiar debordant� – îns� informa�ii 
esen�iale pentru analiza �i judecarea 
dovezilor este îngreunat� de faptul c� acestea 
au fost deja selectate pentru a li se interzice 
accesul, chiar în statele democratice pe timp 
de decenii, iar in sistemele totalitare – atunci 
când nu au fost distruse - atâta timp cât 
dureaz� sistemul. A�adar, al�turi de datele 
obiective, exist� �i  manifest�ri subiective, 
chiar voluntariste, care, fac necesar� reluarea 
analizei istorice �i a discursului istoriografic. 

 La începutul secolului 20, nu f�r� poticneli, 
societatea industrial� p�rea a deschide un 
drum neab�tut progresului material �i 
spiritual al unei însemnate p�r�i a omenirii, 
cu perspectiva propag�rii la nivel planetar. 
Europa occidental�, secondat� de America de 
Nord, la care se adaug� Japonia, d�deau 
imaginea posibilei prosperit��i generalizate. 
O sumar� inventariere a celor mai 
semnificative aspecte ale evolu�iei umanit��ii 
în secolul 20 indic� un rapid �i imprevizibil 
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mers al istoriei. Marcat de marele r�zboi 
mondial de 30 de ani, de totalitarisme, de 
dispari�ia colonialismului, de amplul progres 
tehnologic care pune la îndemâna speciei 
umane capacitatea de a se autodistruge ca �i 
cea de a dep��i matricea planetar�, secolul 20 
este deopotriv� timpul imenselor decalaje în 
spa�iul economic mondial �i al constat�rii 
limitelor resurselor utilizabile ale planetei.  

 

a) “Primul” �i “al doilea” r�zboi mondial 

reprezint� un singur conflict 

La scurt timp dup� încheierea r�zboiului din 
1939-1945, cunoscut deja sub numele de “al 
doilea r�zboi mondial” Winston Churchill, 
aprecia c� vor trece decenii �i istoricii 
viitorului î�i vor da seama c� cele dou� mari 
catastrofe prin care a trecut omenirea între 
1914 �i 1945 reprezint� de fapt un unic 
r�zboi. Recent, Joseph Rothschild afirm�: “S-
a argumentat în mod provocator c� în 
contextul istoriei politice a Europei, Al 
Doilea R�zboi Mondial nu a reprezentat o 
criz� de sine st�t�toare, ci a fost al treilea 
act al unei tragedii continue ale c�rei prime 
dou� acte precedente constaser� în primul 
r�zboi mondial �i în lipsa interbelic� de 
voin�� pentru a ap�ra institu�iile democratice 
�i umaniste împotriva sfid�rilor totalitare. 
Prin urmare, conform acestei argumenta�ii, 
perioada dintre anii 1914 �i 1945 ar putea fi 
desemnat� adecvat ca al doilea R�zboi de 30 
de ani al Europei – evident cu un 
deznod�mânt global complet diferit de cel al 
primului R�zboi de 30 de ani, din secolul al 
XVII-lea. Din acea criz� anterioar�, Europa 
ie�ise complet st�pân� pe propriul ei destin 
politic, în ciuda tuturor fragment�rilor �i 
fric�iunilor politice interne.  (…) Primul 
R�zboi Mondial îns� nu a generat altceva 
decât o remiz� european� intern�, a c�rei 
întrerupere a necesitat hot�râta interven�ie 
economic� �i militar� a Statelor Unite �i a 
dominioanelor extraeuropene ale Imperiului 
Britanic. Neputin�a din perioada interbelic� 
de a restabili o eficient� balan�� european� a 
puterii �i, în continuare, Al Doilea R�zboi 
Mondial, n-au f�cut decât s� ratifice 

irevocabil acest colaps politic al Europei, ca 
actor autonom, precum �i transferul 
controlului asupra destinului s�u în mâinile 
superputerilor non-europene.”10) 

 “Primul r�zboi mondial” a dislocat pia�a 
mondial�, eforturile de reorganizare ale 
acesteia continuând dup� al doilea r�zboi 
mondial care i-a dat înc� o lovitur�. 
Refacerea economic�, plasamentul 
milioanelor de fo�ti combatan�i, refacerea 
monedei, a schimburilor interna�ionale sunt 
doar câteva dintre problemele presante ale 
momentului. Anii interbelici reprezint� 
ochiul uraganului istoric ce a zguduit lumea 
secolului al XX-lea, plasând-o în 
contemporaneitate. Se afirm� c� perioada 
interbelic� ar fi durat 20 de ani. Îns� 
numeroase conflicte locale au f�cut-o mai 
scurt�, iar problemele epocii sunt cu mult 
mai complicate decât îndeob�te se accept�.  

Cea mai important� dintre consecin�ele 
primului r�zboi mondial este c� a creat 
condi�iile pentru cel de al doilea. Sunt destule 
argumente în acest sens, fiecare dintre 
acestea cerând o ampl� dezvoltare a 
explica�iei. “Pun�ile” dintre cele dou� etape 
ale marii conflagra�ii sunt felurite.  

a) Via�a economic� interbelic� prelunge�te 
mentalit��i �i constrângeri specifice 
r�zboiului: pentru a supune economia 
efortului militar, statul a înv��at s� utilizeze 
instrumente de constrângere; odat� 
subordonat�, economia este mai greu de 
destins în condi�iile p�cii; distrugerile, 
dezorganizarea �i deruta se resimt nu doar în 
punctele nevralgice ale conflictului ci �i în 
cele mai îndep�rtate zone ale planetei; 
moneda �i finan�ele au fost profund dereglate 
(fine�ea mecanismelor acestora nu a rezistat 
constrângerilor dirijiste ale r�zboiului �i 
realit��ilor economice ale decontract�rii 
postbelice); ca solu�ii particulare prolifereaz� 
autarhismul, accentuând dislocarea pie�ei 
mondiale; se modific� geometria spa�iilor 

                                                 
10) Rothschild, Joseph, Întoarcerea la diversitate. 
Istoria politic� a Europei Centrale �i de Est dup� al 
doilea r�zboi mondial, Edi�ia a doua, Ed. Antet, 1997. 
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economice, cu implica�ii în domeniul 
comer�ului; Înving�torii din “primul r�zboi 
mondial” au tratat problemele economice în 
spiritul secolului 19, f�r� a sesiza uria�a 
diferen�� de situa�ie, de amploare �i de 
consecin�e ale r�zboiului fa�� de oricare 
conflict anterior. Germania a fost tratat� dup� 
principiile dreptului civil, urmând ca în 
postura de declan�ator al r�zboiului s� 
pl�teasc�, în multiple forme, pagubele 
produse. Este evident c� “geamurile sparte” 
erau multe, iar sarcina economic� impus� 
Germaniei - dincolo de prelevarea fizic� de 
moment – urma s� fie rezolvat�, în 
perspectiva deceniilor urm�toare, prin 
for�area comer�ului exterior german la un 
permanent excedent, ceea ce, din punct de 
vedere economic era o abera�ie. În primul 
deceniu postbelic, între principalele puteri 
economice ale lumii se configureaz� circuite 
financiare în mare m�sur� pornite de la ideile 
“abstracte” ale juste�ei repar�rii materiale a 
pagubelor (Fran�a, Anglia), prin impunerea 
problemei datoriilor contractate ca o 
problem� “de afaceri” (SUA) �i solu�ia g�sit� 
prin aplicarea planurilor SUA de revigorare a 
economiei germane – în care capitaluri 
americane pe termen scurt au fost mobilizate 
în investi�ii germane pe termen lung, ceea ce 
reprezint� o alt� abera�ie economic�. 

Caracterul artificial al amplelor circuite 
financiare interna�ionale, create din 
considerente morale sau politice, dar care 
urmeaz� a fi suportate de economia real� atât 
la nivelul statelor direct implicate cât �i prin 
for�area comer�ului mondial, explic� 
mondializarea crizei financiare americane.11) 

                                                 
11) În explicarea de c�tre istoriografia româneasc� a 
“crizei economice mondiale” înc� mai persist� osatura 
explica�iei formulat� ad-hoc de c�tre economi�tii 
sovietici pentru a corespunde imaginii leniniste asupra 
mersului economiei lumii, care – tratând lucrurile în 
maniera lui Marx – ajungea la inevitabilitatea pieririi 
capitalismului “aflat pe marginea pr�pastiei”. Ca 
argument al “putrefac�iei” acestuia era  invocat� o a�a-
zis� criz� de “supraproduc�ie” pentru care presa 
sovietic� inventa “�tiri” de genul “aruncatului grâului 
în mare”, “arderii cafelei în cazanele locomotivelor” 
�.a., al c�ror ridicol este semnalat de Friedrich Hayek 
(Drumul c�tre servitute, Ed.Humanitas, Bucure�ti, 

Criza creditului declan�at� în toamna anului 
1929 a determinat b�ncile din SUA s� retrag� 
capitalurile avansate în vestul Europei, 
acestea la rândul lor retr�gând capitalurile 
plasate în Europa central� �i sud-estic�. 
Începând cu luna mai 1931 criz� monetar� 
devine mondial�. Restrângerea comer�ului 
interna�ional duce la penuria de devize, 
provocând dificult��i în pl��ile externe. 
Repercusiunile se manifest� în lan� asupra 
monedelor, criza creditului antrenând o criz� 
valutar� general�. În sectorul privat criza are 
ca efecte înghe�area circula�iei, rarefierea 
creditului, deficitele întreprinderilor, iar în 
domeniul public sc�derea veniturilor statului, 
dezechilibrarea balan�ei comerciale �i de pl��i 
- în toate cazurile barometrul fiind moneda. 

Depresiunea economic� a generat un 
adev�rat r�zboi monetar, purtat concomitent 
cu r�zboiul vamal, pe fundalul dificult��ilor 
economice �i sociale proprii fiec�rei ��ri. 
Indiferent dac� problema monetar� este 
considerat� cauz� sau efect al crizei, dup� ce 
o vreme discutarea interna�ional� a acesteia 
p�rea inutil�, în condi�iile crizei devine 
explicabil largul interes pe care îl prezint�. 
Pe plan intern fiecare guvern se str�duie�te s� 
fac� fa�� situa�iei prin politica pe care o 
consider� adecvat�, îns� în domeniile 
comercial �i monetar toat� lumea era de 
acord asupra necesit��ii concert�rii 
interna�ionale. 

Deosebit de puternic se fac sim�ite efectele 
interdependen�elor stabilite anterior între 
economie �i finan�e, între finan�e �i moned� 
care sunt atât de stricte încât r�stoarn� datele 
teoretice �i practica tradi�ional�. Pe plan 
mondial, interdependen�ele vor fi resim�ite la 
începutul deceniului patru, când relativ 
comuna mi�care speculativ� bursier� 
american�, din toamna anului 1929, are 
efecte de antrenare asupra finan�elor private 
americane, cu repercusiuni economice 
interne de ansamblu – credit, b�nci, 

                                                                           
1993). �i mai ridicol este s� g�sim la început de secol 
XXI în materiale didactice române�ti fraza: “criza 
economic� mondial�, declan�at� în 1929, î�i face 
primele semne în România înc� din 1928.”!   
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economia real� - dar mai ales interna�ionale, 
f�r� precedent în istorie.  

Impactul eviden�iaz� faptul c� se afirmase la 
nivel planetar o superputere economic� - 
SUA. Aceia�i perioad� interbelic�  
z�misle�te o superputere militar� - URSS, cu 
preten�ia de domina�ie mondial�. 
Corespunz�tor poten�ialului acumulat, 
gigantica b�t�lie dintre ele va avea loc în a 
doua jum�tate a secolului 20, materializând 
lupta libert��ii economice împotriva 
comunismului totalitar, disputa istoric� între 
economie – în care, în Statele Unite ale 
Americii, reconfirmându-l pe J.B.Say la 
scara unui continent, marfa tot mai abundent� 
�i de calitate alearg� dup� client �i 
antieconomie – în care, pentru a face pe plac 
lui K.Marx, pe a �asea parte a planetei sunt 
dislocate proprietatea �i pia�a, iar indivizii 
alearg� dispera�i dup� produse tot mai greu 
de g�sit. 

Pentru explicarea situa�iei din U.R.S.S. exist� 
o vast� literatur� �i a fost inventat� chiar o 
nou� ramur� a �tiin�ei politice, kremlinogia. 
Cu toate acestea, analiza sistemului este 
departe de a fi terminat�. Oricum, doi uria�i 
pa�i înainte au fost f�cu�i în ultimii ani de 
c�tre doi militari sovietici care, fiecare în 
felul s�u preg�tit pentru a sluji sistemul, au 
ajuns pe c�i diferite la concluzia c� pentru 
boala de care sufer� societatea ruseasc� 
virusat� de comunism cel mai bun 
medicament este adev�rul istoric.12)    

                                                 
12) Istoricul Dmitri Volkogonov, general în Armata 
Ro�ie, director al Institutului de istorie militar�, 
consilier al pre�edintelui Boris El�în, coordonator al 
comisiei pentru examinarea arhivelor secrete 
sovietice, a decedat în 1995. Este autor al biografiilor 
neretu�ate ale lui Lenin, Tro�ki �i Stalin, prin care, 
valorificând numeroase documente cândva 
inaccesibile, demoleaz� miturile istoriografiei 
sovietice. Vladimir Rezun – cunoscut ca autor cu 
pseudonimul Viktor Suvorov – fost ofi�er al Direc�iei 
generale de informa�ii al Ministerului Ap�r�rii al 
U.R.S.S., a publicat dup� “defectarea” în Occident un 
mare num�r de lucr�ri prin care dezv�luie rolul activ 
al Uniunii Sovietice în declan�area celui de “al doilea 
r�zboi mondial”. Dac� prezen�a pe Internet poate fi un 
argument asupra popularit��ii unei persoane, atunci 
pute�i verifica: pe Google la numele lui sunt semnalate 

 

b) “Revolu�ia din Octombrie” 

În condi�iile r�zboiului mondial ce p�rea a nu 
avea sfâr�it, în februarie 1917 �arul Nikolae 
II este r�sturnat. Confrunta�i cu teribilele 
realit��i ale r�zboiului, foametei �i dorin�ei de 
schimbare, ru�ii au ca principale revendic�ri 
politice instituirea republicii democratice, 
întrunirea Adun�rii Constituante �i încheierea 
p�cii. În plan economic, muncitorii cer 
limitarea zilei de lucru la opt ore �i sporirea 
salariilor, iar ��ranii pretind preluarea 
p�mânturilor statului �i ale marilor 
proprietari. Autorit��ile nu mai sunt capabile 
s� asigure hrana ora�elor. Numeroase greve 
�i ocup�ri de uzine indic� starea de spirit 
agitat� a muncitorilor. Cu mici excep�ii, 
armata este în debandad�: solda�ii refuz� 
executare ordinelor, iar dezert�rile se 
înmul�esc.  

La scurt timp dup� abdicarea �arului Nikolae 
al II-lea, Lenin împreun� cu al�i camarazi 
bol�evici (Kamenev, Zinoviev, Radek �.a.) 
erau transporta�i în secret de c�tre germani 
din exilul elve�ian, fiind introdu�i în Rusia 
prin Suedia. Misiunea lor era destabilizarea 
intern� a Rusiei, astfel ca Germania s� ob�in� 
pacea separat� în est. Fondurile cheltuite în 
acest scop de c�tre guvernul german s-au 
ridicat la peste 40.000.000 m�rci aur. 

Imediat ce ajunge la Petrograd, în Tezele din 
aprilie Lenin pune pe primul plan "caracterul 
imperialist" al r�zboiului dus de Rusia 
împotriva Germaniei. În cursul anului 1917 
Germania finan�eaz� pe Lenin �i pe bol�evici, 
ziarul Pravda, introduce în Rusia câteva sute 
de agitatori comuni�ti. În cursul verii 
bol�evicii organizeaz� Garda ro�ie, 
organiza�ie paramilitar� ce dep��e�te numeric 

                                                                           
peste 1.300 de adrese! Men�ionând capacitatea 
lucr�rilor lui Viktor Suvorov de a bulversa istoria, 
Ziarul Times mai atrage aten�ia asupra faptului c� “de 
acum încolo nu se mai poate lua nici o decizie politic� 
în ce prive�te Europa de Est” f�r� a-i consulta 
lucr�rile. Este considerat ca unul dintre importan�ii 
actori ai destr�m�rii comunismului.   
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pu�inele trupe disciplinate existente în 
Petrograd. 

Aspira�iile populare au fost exploatate de 
Lenin �i bol�evici pentru a ob�ine puterea 
într-un stat în curs de destr�mare. În iunie 
1917 în�bu�irea manifesta�iilor bol�evice de 
la Petrograd a ar�tat c� sovietele nu puteau fi 
utilizate pentru a cuceri puterea, iar în august 
puciul nereu�it al lui Kornilov indic� faptul 
c� nu existau alte for�e capabile de a prelua 
guvernarea. Lenin a lansat ideea insurec�iei 
bol�evice, ce urma s� aib� loc înaintea 
întrunirii la 25 octombrie a celui de al doilea 
congres panrus al sovietelor, locul optim de 
promovare a demagogiei care s� îi permit� 
men�inerea puterii, exprimat� prin lozinci 
nebuloase despre pace, p�mânt, munc�, pâine 
�i eliberarea popoarelor.    

Lovitura de stat bol�evic� de la Petrograd din 
25 octombrie/7 noiembrie 1917, prin care a 
fost anihilat guvernul Republicii Ruse condus 
de Kerenski �i a fost proclamat� autoritatea 
Consiliului Comisarilor Poporului 
(Sovnarkom) condus de Lenin, va fi numit� 
de c�tre istoriografia comunist� "marea 
revolu�ie socialist� din octombrie". Primul 
lucru pe care Lenin îl anun�� prin radio "c�tre 
to�i" este încetarea opera�iilor militare între 
Rusia �i Germania.  

Manevrând propaganda sloganurilor 
economice, puterea sovietic� a semnalat de la 
bun început deopotriv� atât principala 
direc�ie de ac�iune în plan economic - 
desfiin�area propriet��ii ca fundament al 
viitoarei organiz�ri sociale, cât �i metoda - 
violen�a neîngr�dit� exercitat� asupra oricui 
s-ar împotrivi acestei inten�ii. Concomitent 
cu emiterea decretelor economice are loc 
constituirea tribunalelor revolu�ionare, în 7 
decembrie 1917 fiind organizat� institu�ia 
"represiunii revolu�ionare" (expresia apar�ine 
lui F.E.Dzerjinski, întemeietorul acesteia): 
Comisia panrus� extraordinar� de lupt� 
împotriva contrarevolu�iei �i sabotajului 
(VECEKA). Poli�ia secret� având drept de 
via�� �i de moarte asupra popula�iei - fiecare 
dintre m�surile economice fiind prev�zut� cu 
cele mai drastice pedepse în caz de 

neaplicare - este subordonat� pre�edintelui 
Consiliului Comisarilor Poporului 
(Sovnarkom), Lenin. Prima mare opera�ie a 
CEKA 13) a fost în 1918 lichidarea a 100.000 
de oameni, în cea mai mare parte fo�ti 
proprietari de întreprinderi industriale, 
bancare �i comerciale. În 29 august 1918 este 
înfiin�at Directoratul central pentru lag�re 
corec�ionale de munc� (Glavna Upravlenia 
Lagerei -GULAG). 

 “Utopia” se instalase la putere. 

 

c) Capitalismul �i du�manii s�i 

“Moscova sfideaz� lumea” este titlul unei 
lucr�ri a lui Ion Ra�iu care descrie pe larg 
metodele prin care, dup� 1945, U.R.S.S. 
caut� s� î�i extind� puterea la nivel global.  

                                                 
13) Pentru a corespunde scopului propus, institu�ia a 
fost permanent reorganizat� în decursul timpului: 
GPU (OGPU) în 1922, din iulie 1934 transformat în 
NKVD (Comisariatul Poporului pentru Afacerile 
Interne), ulterior KGB (Comitetul pentru securitatea 
de stat). Eficien�a sa reiese din faptul c�, în istoria 
umanit��ii, comunismul este f�r� corespondent ca 
num�r de victime umane.  

KGB a recunoscut 4,2 milioane de reprima�i (închi�i, 
deporta�i, uci�i). Roy Medvedev �i al�i istorici 
sovietici semnaleaz� peste 40 de milioane de victime. 
Jacques de Launay apreciaz� c� bol�evismul a f�cut 
peste 60.000.000 de victime. Se apreciaz� la 
14.000.000 victimele r�zboiului civil din 1917-1921 
[alte surse indic� 25.000.000 ca urmare a r�zboiului 
mondial, revolu�iei, foametei, epidemiilor], între 5 �i 7 
milioane de ��rani omorâ�i în anii 1929-1933 în timpul 
colectiviz�rii (dintre care între 4 �i 6 milioane pieri�i 
prin foametea din 1932 din Ucraina), lichidarea în 
lag�re a 7.000.000 de oameni, împu�carea a 1.800.000 
de oameni în timpul marilor represiuni din deceniul 
patru, internarea �i lichidarea a milioane de fo�ti 
prizonieri sovietici din Germania etc.  

În fiecare �ar� în care a fost instituit, comunismul a 
practicat acelea�i metode de intimidare �i supunere a 
popula�iei: foamete, represiune, lag�re, execu�ii. În 
China cifre oficiale estimeaz� victimele perioadei 
1949-1976 la 15-25 milioane; foametea din 1959-1961 
a provocat 40 milioane de victime; totalul victimelor 
“revolu�iei culturale” este evaluat la 60-80 milioane de 
oameni. Cifre oficiale constat� sc�derea popula�iei 
Cambodgiei de la 5,73 milioane de locuitori în 1962 la 
5,5 milioane în 1979, regimul comunist provocând 
între 1975-1990 moartea a 3,3 milioane oameni. 
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a) În permanen��, prin propagand�, 
comunismul a inoculat popoarelor supuse o 
fals� imagine asupra occidentului, 
escamotând realitatea, în primul rând cea 
economic�. Impactul vizual fiind mai 
puternic, prin utilizarea produc�iilor 
cinematografice occidentale se d�dea un aer 
de autenticitate �i o aparen�� de mi�care 
liber� a informa�iilor. Filmele neorealiste 
occidentale ale anilor 50 (produse de arti�tii 
comuni�ti locali), cu ��rani costelivi �i 
muncitori revolta�i, ori fic�iunile de dou� 
parale ale anilor 60-70, cât mai sumbre �i 
incredibile, fie ele �tiin�ifico-fantastice sau 
poli�iste, prezentau imaginea unei lumi 
haotice �i necontrolate. Spectatorul de 
cinematograf, apoi telespectatorul din est 
recep�iona din abunden�� aspectele periferice, 
economic aproape nesemnificative - opulen�a 
vedetelor, crima organizat�, meandrele 
politicii - subiecte exploatate de produc�tori 
tocmai prin faptul c� sunt ie�ite din comun.   

Acestei imagini 14) i-a declarat r�zboi 
fantoma comunismului.  

                                                 
14) Intensa propagand� comunist� de “demascare” a 
inamicului, de def�imare a “lumii occidentale” are în 
societ��ile post-comuniste, ca rezultat actual, imaginea 
fals� a mecanismelor pie�ei, neîncrederea fa�� de 
organizarea democratic� a vie�ii politice �i suspiciunea 
fa�� de deciziile luate, mai ales a celor cu caracter 
extern. Cei care î�i imagineaz� realitatea american� 
dup� serialul Dallas, s� î�i reaminteasc� genericul 
care, înainte de story-ul familiei cu pricina, ne arat�, în 
primul rând, c� America munce�te. Pentru oamenii din 
est care iau contact cu occidentul, �ocul cultural este 
evident atunci când constat� la fa�a locului care este 
atitudinea fa�� de munc� �i rezultatele acestei munci 
într-o autentic� economie de pia��. 

  Propaganda deceniilor anterioare revine 
înnoit� ca manifestare împotriva globaliz�rii, al c�rei 
promotor este inamicul “tradi�ional” – capitalismul �i 
în special cel american. Un consistent studiu consacrat 
problemei de Carmen Pavel constat� în concluzie: 
“Lupta împotriva globaliz�rii este deci o lupt� nou� 
cu arme vechi. Sus�in�torii anumitor atitudini 
ideologice, ca �i cei implica�i în diferite controverse 
intelectuale, au g�sit un domeniu nou �i prielnic 
pentru a face spectacol. Surprinz�toare este iluzia 
nout��ii acestui fenomen. Globalizarea este la fel de 
veche ca �i barterul. Cu trei sute de ani în urm�, 
acceptând particularit��ile de rigoare, pie�ele erau la 
fel de integrate. Diferit� era doar intensitatea �i 

b). Analiza sistemului instaurat în Rusia în 
1917 în forma sa matricial� sovietic�, care 
ulterior a fost extins pe o mare parte a 
planetei, este deosebit de dificil�, începând 
chiar cu definirea. Dificil�, dar necesar de 
reluat cu fiecare genera�ie, datorit� minciunii 
pe care o propag�, versatilit��ii, plasticit��ii �i 
cameleonismului ce îi sunt specifice. De la 
terminologia specific� (“limbajul de lemn”) 
�i pân� la cea mai m�runt� cifr� statistic� 
oficial�, în fiecare caz în parte datele epocii 
trebuiesc transpuse în termenii realit��ii. 
Chiar în asemenea condi�ii, evaluarea istoric� 
a comunismului se impune, poate în primul 
rând tocmai prin propor�iile dezastrului 
economic �i social pe care l-a provocat la 
nivel planetar. 

Dup� contactul cu realitatea sovietic�, Panait 
Istrati constata: "Nu-i deloc vorba aici de 
socialism, ci de o teroare care trateaz� fiin�a 
uman� ca material bun pentru r�zboi social". 
La A.S.Serafimovici (Popov), scriitor (1863-
1949), cunoscut pentru Torentul de fier, 
“Comunismul se apropie r�zbind prin 
vâltoare r�zboaielor, trecând uneori prin 
foamete, prin frig, prin chinuri de moarte. 
Dar, cu o putere de neînfrânt, comunismul 
sfarm� vechile obiceiuri ale vie�ii, vechile 
raporturi dintre oameni, croind drumuri 
noi”. Ce ar fi de tradus?  

În organizarea sovietic�, domeniul economic 
este, mai mult decât în orice loc �i timp 
istoric, subordonat obiectivului men�inerii �i 
extinderii puterii politice a nucleului s�u 
conduc�tor, numit cu un termen generic 
Partid. Lenin însu�i a definit comunismul ca 

                                                                           
volumul schimburilor care aveau loc între pie�e 
situate geografic la distan�� unele de altele. Cei care 
atac� globalizarea vorbesc de victimele care sunt 
create în proces. Ei sunt îns� oamenii care, pentru a 
exista, au nevoie de victime. �i pentru c� victimele 
sunt din ce în ce mai pu�ine, le reinventeaz�.” (Pavel, 
Carmen Elena, Ph.D. candidate Department of 
Political Science, Brown University USA, Cine este 
împotriva globaliz�rii �i de ce?, în: Dimensiunea 
istoric� a globaliz�rii Editura NEWA, Bucure�ti, 
2001, p. 72).   
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o îmbinare a puterii sovietice cu economia de 
r�zboi german�.15)  

Prin pârghiile de putere pe care le de�ine, 
grupul conduc�tor provoac� permanent 
destabilizarea societ��ii, urm�rind modific�ri 
ireversibile: orice reac�ie de ap�rare este 
considerat� un act ostil, la care puterea 
comunist� r�spunde prin intensificarea 
represiunii �i reaccelerarea propriilor m�suri. 
F�r� luarea în aten�ie a acestei situa�ii, devine 
inexplicabil� exercitarea generalizat� a 
violen�ei, inclusiv asupra muncitorilor �i 
��ranilor, de la care puterea pretindea c� î�i 
trage autoritatea social�, mergând pân� la 
lichidarea celor care anterior o sus�inuser� 
activ. 

Oportunismul politic are prioritate în fa�a 
teoriei pe care conduc�torii comuni�ti pretind 
c� o exprim� �tiin�ific. Presiunea momentului 
justific� orice schimbare de atitudine, iar 
deciziile încorporeaz� periodic concep�iile 
adverse. Practica a dominat constant teoria: 
comunism de r�zboi, noua politic� 
economic�, perestroika �.a. sunt înainte de 
toate rodul împrejur�rilor, teoretizarea febril� 
urmat� de febrila punere în practic� indicând 
c� singurul lucru urm�rit a fost men�inerea cu 
orice pre� a puterii. Dincoace de teorie, 
istoria sovietic� reprezint� o succesiune de 
priorit��i de moment ale nucleului conduc�tor 

                                                 
15) Pân� a se materializa prin putere, comunismul era o 
fantom�. Expresia îi apar�ine lui Marx, g�sindu-se 
chiar la începutul Manifestului Comunist din 1848. 
Fantoma se ar�tase înc� din timpul revolu�iei franceze 
din 1789. Pre�urile maximale, economia dirijat�, 
na�ionalizarea fie �i par�ial� a propriet��ilor industriale 
– experimente economice ale anului II – sunt, pentru 
Grachus Babeuf, ini�iatorul “conspira�iei egalilor”, 
bazele “administra�iei comune”; acesta scria în 
Manifestul Plebeilor: “Faptul c� acest mod de 
guvernare este aplicabil rezult� din îns��i experien�a 
noastr�, din moment ce este aplicat celor 1.200.000 
de oameni, ai celor 12 armate ale noastre (ceea ce 
este cu putin�� în mic, trebuie s� fie posibil �i în 
mare)”. În esen�� nici unul dintre “gânditorii” 
comuni�ti nu a mai inventat nimic de atunci încoace: 
pentru acapararea puterii “conspira�ia”, pentru 
men�inerea acesteia “teroarea”, iar pentru 
“aplicabilitatea” economic� �i politic� structurile 
militare.   

al ��rii, iar istoria economiei sovietice este o 
goan� disperat� dup� resursele care s� îi 
materializeze ambi�iile. 

b). Prezent în societate din neolitic (în 
paleolitic arheologia nu constat� conflicte 
între colectivit��ile umane), r�zboiul este o 
activitate prin natura sa este antieconomic� – 
îns� care adaug� la resursele colectivit��ii 
victorioase munca for�at� (sclavia) �i 
produsele însu�ite prin jaf (prada) sau prin 
prelevarea periodic� a produselor altei 
colectivit��i prin amenin�area cu r�zboiul 
(tributul). Aceste forme de furt - uneori 
numit economie pr�dalnic� - sunt larg 
r�spândite din antichitate pân� în 
contemporaneiate.  

R�zboiul a avut totdeauna nevoie de suport 
economic, dar economia de r�zboi a 
secolului al XX-lea a provocat economiei 
distorsiuni care înc� se mai cer explicate. 
Industrializarea a f�cut ca, c� în caz de 
conflict, factorii de decizie politic� (statul) s� 
dirijeze ansamblul economiei unei ��ri. 
Primul r�zboi mondial a eviden�iat aceast� 
situa�ie, mobilizarea economic� devenind o 
component� a mobiliz�rii generale, iar de 
atunci încoace, o parte din deciziile 
economice ale autorit��ilor sunt de la bun 
început concepute pentru ca economia unei 
��ri s� se integreze rapid la starea de r�zboi.  

Excep�ie f�când sistemele totalitare, 
guvernele �i popula�ia privesc economia de 
r�zboi ca o situa�ie tranzitorie, un r�spuns de 
excep�ie la o situa�ie de excep�ie. 
Comunismul a venit cu o inova�ie: 
considerând U.R.S.S. ca fiind în r�zboi 
permanent cu restul statelor lumii burgheze, 
economia socialist� este conceput�, 
constituit� �i condus� ca o economie de 
r�zboi. În URSS �i în toate ��rile socialiste, 
economia este subordonat� printr-un complex 
militaro-industrial între�inerii unui puternic 
instrument militar, iar întreaga structur� 
social� este organizat� potrivit criteriilor 
militare.  

c). Marele r�zboi din 1914-1918 ar�tase c� o 
armat� puternic� nu poate exista f�r� o 
industrie puternic�, îndeosebi una 
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constructoare de ma�ini. Planificare 
industriei urma s� stabileasc� priorit��ile. 
Industria nu se putea dezvolta în URSS decât 
prin transferul for�at de resurse umane �i 
materiale din alte sectoare - iar cel vizat nu 
putea fi decât agricultura. Se impunea deci 
subordonarea strict� a acesteia - calea fiind 
colectivizarea. Un instrument puternic de 
control al societ��ii putea stopa orice tendin�� 
de insubordonare, iar acest instrument exista. 
Triumful concep�iei edific�rii socialismului 
într-o singur� �ar�, pe calea industrializ�rii, 
prin utilizarea planific�rii �i colectiviz�rii, 
sub aparenta revenire la matca utopiei î�i 
propune pragmaticul scop de a face din 
URSS o putere militar� de prim rang, în 
m�sur� s� ac�ioneze pentru atingerea 
obiectivului înscris în declara�ia de 
constituire din 1922 �i pe stema de stat: 
cucerirea planetei. 

În acest scop U.R.S.S. aloc� permanent 
armatei o parte important� a resurselor 
bugetare, iar în afara cheltuielilor oficiale, 
disimulat� în diferite moduri, o mare parte a 
produsului intern brut este îndreptat� c�tre 
complexul militar. Statistica S.D.N.permite 
compararea datelor oficiale. 

 

Cheltuieli militare la 1932 la 1938 (miliarde 
franci francezi) 

URSS 

Germania 

Japonia 

Marea Britanie 

Fran�a 

SUA 

Italia 

10,6                205,0 

  9,6                167,2 

  7,5                  66,5 

16,1                  64,6 

19,3                  41,8 

25,0                  40,6 

10,2                  19,7 

   Sursa: Livia Dandara, 
România în vâltoarea anului 1939, 
Bucure�ti, 1985 

  

c) Cine a declan�at “al doilea r�zboi 
mondial”?  

Încerca�i un sondaj. Pune�i una dintre aceste 
dou� întreb�ri oric�rei persoane sau 
colectivit��i din România: care era cea mai 
puternic� armat� din lume înainte de “al 
doilea r�zboi mondial”? Cine a declan�at “al 
doilea r�zboi mondial”? În propor�ie de 
99,9% r�spunsurile vor fi: armata german�, 
Germania fascist�. 

O ampl� suit� de lucr�ri ale lui Victor 
Suvorov au aceia�i tem� - al doilea r�zboi  
mondial  �i participarea URSS la acesta. 
Chiar înainte de a le face prezentarea 
semnalez faptul c� autorul men�ioneaz� 
foarte des numele României. 

Înc� din primul volum Sp�rg�torul de 
ghea��, autorul arunc� o nou� lumin� asupra 
istoriei oficiale a rolului jucat de statul 
sovietic �i de Stalin în marea conflagra�ie. 
Sp�rg�torul de ghea�� a produs mare vâlv�  
la momentul apari�iei, prin faptul c� Victor 
Suvorov demonstra c� istoria oficial� a 
r�zboiului e falsificat� de c�tre comuni�ti. 
Astfel al arat� Stalin l-a adus la putere pe 
Hitler, cu inten�ia ca acesta s� fie 
"sp�rg�torul de ghea��" al Europei, cel care 
va declan�a r�zboiul urmând ca, dup� ce va 
cuceri întreaga Europ�, sl�bit fiind, s� fie 
prada u�oar� a liderului sovietic, care 
urm�rea instaurarea în întreaga lume a 
"revolu�iei mondiale". 

Ultima republic� aduce clarific�ri �i noi 
argumente în favoarea acestei idei. Conform 
celor scrise de Suvorov, Hitler a în�eles 
planul lui Stalin �i a declan�at în disperare de 
cauz� �i nepreg�tit fiind (în compara�ie cu 
Armata Ro�ie) planul Barbarossa. Astfel 
Germania se afla înc� din iunie 1941 în 
situa�ia de �ar� învins�. De fapt, autorul 
afirm� c� marele succes al lui Stalin a fost 
pactul Ribentropp-Molotov, prin care 
Germania devenea �ar� agresoare, fiind în 
acela�i timp nevoit� s� lupte �i pe dou� 
fronturi. URSS avea în fa�� posibilitatea 
declan��rii "revolu�iei mondiale" În acela�i 
timp, marea gre�al� a lui Stalin a fost 
subaprecierea situa�iei lui Hitler care, 
anticipând inten�iile sovietice a declan�at 
atacul împotriva U.R.S.S. cu dou� s�pt�mâni 
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înaintea datei prev�zute de Stalin pentru 
invadarea Europei. 

Documentele la care fostul agent GRU a avut 
acces, m�rturiile combatan�ilor, analiza 
tehnicii militare utilizate �i a preg�tirilor din 
spatele frontului, �i nu în ultimul rând 
articolele din Pravda �i alte ziare sovietice 
din acea vreme, vin s� confirme afirma�iile 
lui Suvorov. 

I s-a repro�at adesea autorului accentul pus 
pe partea ideologic� a motiva�iilor liderilor 
U.R.S.S. Suvorov afirm� este c� punerea în 
practic� a ideologiei imperialiste a U.R.S.S. 
era singura �ans� pentru supravie�uirea 
statului sovietic. Numai o revolu�ie mondial� 
garanta existen�a statului comunist �i, 
în�elegând acest lucru, Marx, Engels �i Lenin 
au inclus în programele lor necesitatea 
acesteia. 

În Ultima republic�, Suvorov analizeaz� 
comunismul. Celor care cred c� e�ecul 
comunismului se datoreaz� neîn�elegerii 
corecte a lui Marx, autorul le demonstreaz� 
c� Stalin a în�eles �i a încercat s� aplice punct 
cu punct ideile acestuia din Manifestul 
partidului comunist: 1) lichidarea în 
totalitate a propriet��ii private; 2) lichidarea 
familiei, introducerea unei "comunit��i 
deschise a so�iilor"; 3) luarea tuturor 
copiilor pentru educa�ia în comun; 4) 
instituirea "armatelor industriale" îndeosebi 
pentru agricultur�. 

Marx a intuit, iar apoi Stalin a încercat s� 
realizeze tocmai durabilitatea statului de tip 
comunist prin cuprinderea în grani�ele sale a 
întregului glob p�mântesc. De ce? Deoarece 
realizarea în practic� a comunismului marxist 
însemna de fapt un imens lag�r de 
concentrare, o închisoare din care oamenii 
vor încerca s� evadeze. În U.R.S.S. s-a 
instituit controlul totalitar al economiei prin 
stat, prin birocra�ie. Conduc�torii sovietici au 
realizat c� cei care se vor opune cel mai 
vehement vor fi ��ranii ru�i, cei deposeda�i de 
mijloacele de produc�ie. De aceea a fost 
dezl�n�uit� în 1930 colectivizarea 
sângeroas�, în timpul c�reia au murit mai 
mul�i "mujici" ru�i decât în timpul primului 

r�zboi mondial în toate ��rile participante 
luate la un loc. 

Sp�rg�torul de ghea�� prezint� cronologic 
politica economic� stalinist�. În 1927 a 
început supraindustrializarea, planificat� pe 
cincinale. La începutul primului cincinal 
URSS avea 92 de tancuri, iar la sfâr�itul 
acestuia peste 4.000. Totu�i, în ace�ti primi 
cinci ani nu s-a acordat aten�ia principal� 
înarm�rii, ci cre�rii unei baze industriale, 
care apoi s� permit� înarmarea. Al doilea 
cincinal a continuat dezvoltarea  complexului 
militar-industrial sovietic. S-au construit 
cocserii, cuptoare Martin, hidrocentrale 
gigantice, laminoare, mine pentru c�rbune �i 
minereu. Produc�ia militar� nu era înc� în 
centru aten�iei, de�i în primele dou� cincinale 
au fost fabricate 24.708 avioane de lupt�. Al 
treilea cincinal, care s-a încheiat în 1942, a 
însemnat un avânt al produc�iei de r�zboi. O 
produc�ie de o calitate deosebit� �i în cantit��i 
gigantice. Toate acestea cereau fonduri. Au 
fost vândute pe pia�a extern� enorme cantit��i 
de aur, platin�, diamante, icoane �i bucoavne 
na�ionale ruse�ti, tablouri ale marilor mae�tri 
ai Rena�terii, colec�ii de briliante, tezaurele 
muzeelor �i bibliotecilor. Economia  
sovietic� a exportat lemn, c�rbune, nichel, 
mangan, petrol, bumbac, icre, �es�turi, pe�te, 
grâne - orice. 

Popula�ia era men�inut� într-o mare mizerie 
material�. Colectivizarea a permis prelevarea 
pe de geaba a pâinii de la ��rani. Procesul 
numit "a pompa mijloace din agricultur� în 
industria grea". Rezultatul colectiviz�rii �i al 
foametei care i-a urmat a fost cele 10-16 
milioane de mor�i. În acest timp U.R.S.S. 
vindea peste grani�� 5 milioane de tone de 
grâu anual. 

Se pune întrebarea de ce acest proces de 
industrializare-înarmare �i colectivizare nu a 
început mai devreme - de exemplu în 1920. 
Ba chiar, în 1921 Lenin introducea Noua 
politic� economic� (NEP) - care, aparent, era 
vechiul capitalism. Suvorov sus�ine c� 
respectivul compromis nu a fost f�cut la 
presiunea modera�ilor, ci deoarece Lenin 
în�elesese c� primul r�zboi mondial nu a 
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provocat, dup� cum spera, revolu�ia 
mondial�. Rusia �i comuni�tii aveau nevoie 
de un  r�gaz, de o  pauz� înainte de un nou 
r�zboi. Comuni�tii trebuiau s� pun� ordine în 
�ar�, s�-�i consolideze puterea, s� dezvolte o 
industrie de armament puternic� 

Referitor la produc�ia de r�zboi, Suvorov 
sus�ine c� aceasta era f�cut� cu un singur 
scop - atacul. Conducerea sovietic� nici nu 
concepea r�zboiul de ap�rare. Uniunea 
Sovietic� a fost singura �ar� din lume care a 
produs mari cantit��i de tancuri plutitoare, 
care într-un r�zboi de ap�rare a�a cum a fost 
dus de URSS dup� 1941, a trebuit s� fie 
abandonate datorit� faptului c� erau 
concepute pentru atac. În 1933 uzina de 
locomotive din Harkov avea ca produc�ie 
secundar� tancurile. Produc�ia zilnic� pe timp 
de pace: 22 de buc��i. În 1939 Hitler a 
început r�zboiul cu 3.195 de tancuri, mai 
pu�in decât putea produce uzina din Harkov 
în �ase luni. SUA aveau în 1940 circa 400 de 
tancuri. Tancurile sovietice de tipul BT erau 
construite dup� o licen�� american� având, 
pentru acea vreme, o calitate excep�ional�. 
BT era un tanc de atac, a c�rui folosire era 
imposibil� pe teritoriul sovietic  datorit� 
drumurilor proaste. De asemenea, calitatea 
avioanelor sovietice era excelent�. I-16 
dep��ea de ori puterea de foc a avionului 
Messerschmidt 109E �i de aproape trei ori a 
lui Spitfire 1. Avioanele de lupt� sovietice 
foloseau rachete în 1939 pentru prima oar� în 
lume, iar Il-2 era unicul avion din lume cu 
carcas� blindat�. Atunci de ce a fost atât de 
u�or învins� avia�ia sovietic� dup� 
declan�area opera�iunii Barbarossa? Din trei 
motive: cele mai bune avioane sovietice nu 
erau cele de lupt� aerian� ci cele de 
bombardament, pilo�ii nu erau antrena�i 
pentru luptele aeriene întrucât fuseser� 
preg�ti�i pentru un atac surpriz� asupra 
germanilor, iar majoritatea aparatelor erau 
foarte aproape de grani�� în 22 iunie 1941. 

Pentru economia sovietic�, petrolul românesc 
era de importan�� strategic�. Stalin a în�eles 
la fel de bine ca �i Hitler expresia "petrolul 
este sângele r�zboiului". De aceea a fost 

Basarabia r�pit� României, pentru ca de aici 
s� organizeze ofensiva asupra câmpurilor 
petrolifere române�ti.  

Economia sovietic� interbelic� a devenit un 
imens complex industrial-militar. Sacrificând 
bun�starea �i vie�ile a milioane de locuitori ai 
U.R.S.S., Stalin a preg�tit �i între�inut o 
enorm� armat� gata s� atace la primul ordin. 
Victor Suvorov arat� falsitatea afirma�iei 
istoriografiei sovietice "nepreg�tirea Uniunii 
Sovietice de r�zboi". Mai mult, el arat� cum 
Stalin a pompat enorme resurse financiare în 
partidele comuniste �i fasciste din ��rile 
Europei, în scopul preg�tirii "eliber�rii" 
acesteia de "jugul capitalist". Iar liderii ��rilor 
occidentale nu reu�eau s� dep��easc� 
prejudecata "Rusiei înapoiate" �i se l�sau 
în�ela�i de propaganda �i perdeaua de fum a 
diploma�iei sovietice care pedala pe tema 
“construc�iei socialismului într-o singur� 
�ar�” �i lansa proiecte de dezarmare �i 
securitate colectiv�.19)   

Ziua M completeaz� dezv�luirile uluitoare 
despre cel de-al doilea r�zboi mondial. 
Dezv�luiri care r�stoarn� tot ceea ce am fost 
înv��a�i, tot ceea ce am citit sau aflat pân� 
acum despre aceast� perioad� din istoria 
omenirii. Cartea este rodul unei cercet�ri care 
a durat ani de zile. În ea sunt prezentate 
multe date �i documente care vin s� probeze 
unul �i acela�i lucru: pe data de 19 august 
1939 “Stalin luase deja o hot�râre �i pusese 
în mi�care ma�ina mobiliz�rii într-o direc�ie 
f�r� întoarcere, care în orice situa�ie 
interna�ional� f�cea inevitabil cel de-al 
doilea r�zboi mondial”. 

Mul�i istorici au crezut c� la început Stalin s-
a hot�rât s� semneze un acord de pace cu 
Hitler, iar apoi s-a decis s� preg�teasc� un 
atac asupra Germaniei pentru anul 1942. 
Autorul îns� demonstreaz� c� nu au existat 
dou� hot�râri, ci au fost dou� p�r�i, dou� 
                                                 
19) Într-o discu�ie avut� la Bucure�ti în vara anului 
2001 cu reputatul specialist în probleme ale Europei 
de Est, profesorul Nicolae Spulber de la Universitatea 
Indiana, am fost surprins s� constat cât de convins 
p�rea de faptul c� Stalin a renun�at în anii 1930 la teza 
“revolu�iei mondiale”.     
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etape ale unui singur plan, care îl instrumenta 
în 1939 pe Hitler ca “agresor”, dup� a c�rui 
ac�iune urma cea de “eliberator” a lui Stalin 
în 1941. Ce �tim noi este c� la 1 septembrie 
1939 Hitler a atacat Polonia �i c� aceast� dat� 
este socotit� începutul celui de-al doilea 
r�zboi mondial. Aceasta este, dup� cum 
spune Victor Suvorov, ziua “oficial�” a 
începerii r�zboiului. 

Pactul semnat pe 23 august 1939 a fost 
pentru Hitler o capcan�: a fost n�scocit de 
Stalin pentru a începe cel de-al doilea r�zboi 
mondial cu mâinile lui Hitler, pentru a ruina 
�i sl�bi Europa, inclusiv Germania. Pentru a 
demonstra acestea Victor Suvorov apeleaz� 
la o serie de date �i documente, la statistici 
din anii dinainte �i de dup� r�zboi. Aceste 
documente arat� c� Stalin î�i preg�tea �ara 
pentru r�zboi. Un exemplu ar fi faptul c� la 
21 iunie 1939 Stalin avea 94 divizii de 
infanterie �i vân�tori de munte. Exact peste 
doi ani, la 21 iunie 1941, avea 198 divizii de 
infanterie �i de vân�tori de munte (!). 

Autorul demonstreaz� c� mobilizarea secret� 
a început la 19 august 1939. Ziua M nu 
înseamn� – cum se credea - începerea 
mobiliz�rii, ci momentul când mobilizarea 
devenea public�, începutul etapei sale finale. 
Comuni�tii afirm� c� în Ziua M se planifica 
începerea mobiliz�rii, dar autorul arat� c� 
Armata Ro�ie avea în acel moment peste 
cinci milioane de solda�i, o armat� cum nu 
mai existase vreodat� în lume pentru timp de 
pace, temeinic preg�tit� pentru atac. În 
deceniul anterior s-a pus baz� în principal pe 
trupele �i armele cele mai complexe �i 
moderne din punct de vedere tehnic, 
destinate exclusiv atacului �i mai pu�in apte 
într-un r�zboi de ap�rare: tancuri, desant 
aerian, artilerie, avia�ie. În doi ani de 
mobilizare secret�, Armata Ro�ie s-a dublat 
ca m�rime, iar efectivul trupelor de tancuri a 
crescut de opt ori. S-au creat structurile 
viitoarelor divizii, corpuri de armat� �i 
armate. Acestea aveau constituite corpurile 
de comand�, în Ziua M urmând a fi 
completate cu carnea de tun. În iunie 1941 
întreaga activitate preg�titoare a mobiliz�rii 

secrete era încheiat�, urmând s� se fac� pe 
fa�� ceea ce cu nici un chip nu se putea face 
în secret – r�zboiul însu�i. 

A doua mare idee a c�r�ii este c� în Ziua M, 
în momentul trecerii de la mobilizarea 
secret� la cea deschis�, diviziile active ale 
Armatei Ro�ii nu inten�ionau s� se constituie 
într-o barier� la grani�� �i s� a�tepte. 
Ac�iunea mobiliz�rii viza un atac nimicitor 
dat prin surprindere. 

Documentarea minu�ioas� demonstreaz� c� 
19 august 1939 este data la care Stalin a 
hot�rât începerea r�zboiului, atac preg�tit 
timp de 15 ani prin organizarea economiei 
sovietice ca o economie de r�zboi. Un r�zboi 
de talie mondial�, dar de a c�rui anvergur� nu 
au �tiut cei care au fost ulterior implica�i în 
el, gândit ca modalitate de extindere a 
Uniunii Mondiale a Republicilor Sovietice. 
Cel mai bun mijloc de a controla 
evenimentele este s� le provoci. 

Exist� �i alte dovezi care duc la concluzia c� 
Stalin a hot�rât s� înceap� r�zboiul înainte de 
a se �ti chiar c� va fi un asemenea r�zboi. La 
sfâr�itul anului 1940 a introdus sistemul 
“rezervelor de munc�”, principiul complet�rii 
coercitive a �colilor de avia�ie; a trecut 
industria la produc�ie în regim de r�zboi etc. 
Mobilizarea secret� început� la 19 august 
1939 urma s� se încheie la 6 iulie 1941 prin 
atacarea Germaniei �i României. Mobilizarea 
secret� f�cut� în sensul preg�tirii agresiunii, a 
fost atât de ampl� încât nu s-a izbutit 
ascunderea existen�ei sale. Lui Hitler i-a mai 
r�mas o singur� �ans�: s� se salveze printr-o 
lovitur� preventiv�, disperat�, f�r� a dispune 
de capacitatea militar� necesar�. Ac�ionând 
cu dou� s�pt�mâni mai repede decât Stalin, 
armata german� a capturat tot materialul ce 
se afla la grani�� preg�tit de Armata Ro�ie 
pentru ofensiv�, iar preg�tirea stalinist� de 
r�zboi a fost dat� peste cap, transformându-
se, pentru moment, într-o catastrof� prin 
pierderea p�r�ii celei mai bune a Armatei 
Ro�ii. R�zboiul a fost câ�tigat cu rezervi�ti �i 
cu doar o parte a poten�ialului militar anterior 
anului 1941. Ca rezultat, Stalin s-a ales 
“doar” cu Polonia, Germania de Est, Ungaria, 
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Iugoslavia, România, Bulgaria, 
Cehoslovacia, China, jum�tate din Coreea �i 
jum�tate din Vietnam. Avea deci motive de 
nemul�umire în 1945 – fapt pentru care nici 
nu a primit parada Victoriei din 25 iunie; el 

preg�tise minu�ios acapararea întregii Europe 
�i nu cucerise decât jum�tate. Hitler l-a 
preîntâmpinat pe Stalin cu dou� s�pt�mâni. 
Iat� de ce Ziua M nu a mai avut loc.

 

 
 


