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Activităţile în cadrul proiectului au fost stabilite prin anexa II la contractul de finanţare
încheiat între Filiala Iaşi a Academiei Române şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (CNCSIS) şi s-au situat pe următoarele paliere: 1. clarificări
tematice preliminare şi stabilirea responsabilităţilor în cadrul proiectului; 2. elaborarea unui
ghid intern bibliografic şi al surselor de arhivă; 3. cercetări în biblioteci şi arhive; 4.
diseminarea primelor rezultate.
1. Clarificări tematice preliminare şi stabilirea responsabilităţilor în cadrul
proiectului
Pentru anul 2009 au fost stabilite următoarele direcţii de cercetare:
1. „Românii din Basarabia în discursul academic din Rusia/ URSS şi reflectarea acestuia
în acţiunile diplomatice ale Rusiei/URSS” (responsabil: dr. Flavius-Viaceslav);
Solomon);
2. „Românii din Transilvania şi Basarabia în discursul istoriografic românesc”
(responsabil: dr. Lucian Nastasă-Kovacs);
3. „Românii transilvăneni în discursul academic din Austro-Ungaria/ Ungaria şi
reflectarea acestuia în acţiunile diplomatice ale Imperiului habsburgic/ Ungaria”
(responsabil: dr. Lájos-Lorand Madly);

4. „Problematica basarabeană în activitatea „emigraţiei academice” basarabene din
România. Conexiuni cu lumea politică şi diplomaţia românească” (responsabil: dr.
Andrei Cuşco);
5. „Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de
Transilvania şi Basarabia (1877-1918)” (responsabil: dr. Liviu Brătescu);
6. „Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de
Transilvania şi Basarabia (1918-1947) (responsabil: dr. Paul Nistor).
2. Elaborarea unui ghid intern bibliografic şi al surselor de arhivă
A fost consultată o amplă bibliografie aferentă temei, pe baza bibliografiilor tematice
publicate de-a lungul timpului de către istorici şi centre de cercetare din ţară şi străinătate (în
special din Ungaria, Austria, Rusia, Republica Moldova, Germania), a cataloagelor „clasice”
de bibliotecă din Iaşi, Cluj-Napoca, Chişinău, Bucureşti, Viena, Moscova şi München, cât şi a
celor disponibile în regim on-line (în special Library of Congress din Washington şi British
Library din Londra). De asemenea, un accent important a fost pus pe identificarea surselor
documentare de arhivă, în special prin consultarea unor cataloage şi îndrumare. A rezultat, în
consecinţă, o bază bibliografică şi documentară impresionantă. După lansarea paginii internet
informaţia urmează a fi pusă la dispoziţia tuturor cercetătorilor interesaţi.
3. Cercetări în biblioteci şi arhive
Locaţii
Cercetările s-au desfăşurat în cea mai mare parte la Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol” din Iaşi al Academiei Române (dr. Flavius-Viaceslav Solomon, dr. Paul-Octavian
Nistor, dr. Liviu Brătescu), Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei
Române (dr. Lucian Nastasă-Kovacs, dr. Lájos-Lorand Madly) şi New Europe College/
Colegiul Noua Europă din Bucureşti (dr. Andrei Cuşco).
De asemenea, membrii în cadrul proiectului au întreprins mai multe deplasări de
documentare în biblioteci şi arhive din România, Republica Moldova, Germania, Austria,
Federaţia Rusă, după cum urmează:
a) biblioteci
Biblioteca Publică Istorică din Federaţia Rusă, Moscova (dr. Flavius-Viaceslav
Solomon);
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (dr. Andrei Cuşco şi dr. Flavius-Viaceslav
Solomon);
Biblioteca Academiei Române, Bucureşti (dr. Lucian Nastasă, dr. Liviu Brătescu, dr.
Paul-Octavian Nistor, dr. Andrei Cuşco);
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca (dr. Lucian Nastasă-Kovacs, dr.
Lájos-Lorand Madly);
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi (dr. Flavius-Viaceslav Solomon, dr. PaulOctavian Nistor, dr. Liviu Brătescu);
Biblioteca de Stat a Bavariei din München (dr. Flavius-Viaceslav Solomon);
Biblioteca Naţională Austriacă din Viena (dr. Lájos-Lorand Madly);
Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova (dr. Andrei Cuşco).
b) arhive
Arhivele Naţionale din Bucureşti, dr. Liviu Brătescu şi dr. Paul Nistor: fond Brătianu
(1850-1948, cu număr de inventar 1286), fond C. Argetoianu (1883-1935, număr inventar

1624), fond P.P.Carp (1828-1906, număr inventar 1119), fond Catargiu (1871-1958, număr
inventar 1628), fond Rosetti (1870-1955, număr inventar 1294), fond Mihail Kogălniceanu
(1866-1938, număr inventar 1700), Fond Kreţulescu (1644-1968, număr inventar 1839), fond
Alexandru Marghiloman (1870-1924, număr inventar 1143), fond Carol I personal (18231914, număr inventar 1453, 1455) (dr. Liviu Brătescu), fond I.G. Duca (număr inventar
1443), fond Alexandru Averescu (număr inventar 1753), fond Al. Lapedatu (număr inventar
1234), fond Nicolae Iorga (număr inventar 1230), fond Grigore Gafencu (număr inventar,
1698, 2106), fond Ioan Gigurtu (număr inventar, 1229), fond Nicolae Titulescu (număr
inventar 1720), fond Onisifor Ghibu (număr inventar 1835), Fond Tache Ionescu (număr
inventar 1232), fond Regele Ferdinand (personal, număr inventar 1337), fond Regele Carol II
(personal, număr inventar 1336), fond Ministerul Propagandei Naţionale, vol. I (număr
inventar 2904) şi vol. II (număr inventar 2905) (dr. Paul-Octavian Nistor).
Haus-, Hof- und Staatsarchiv din Viena: secţiunea Geheimakten (documente secrete),
fondul privitor la Congresul de la Berlin (1877-1878); secţiunea „Agentie- und
Generalkonsulatsarchiv” (1833-1866, 9 cutii conţinând rapoarte ale diplomaţilor austro-ungari
la Bucureşti şi Sinaia) şi Gesandschaftsarchiv (1897-1916); fondul Ministerului de Externe
Austriac (dr. Lájos-Lorand Madly).
Rezultate preliminare
1. Tema „Românii din Basarabia în discursul academic din Rusia/ URSS şi reflectarea
acestuia în acţiunile diplomatice ale Rusiei/URSS” (responsabil: dr. Flavius-Viaceslav
Solomon).
A fost consultată literatura istorică rusă şi sovietică publicată între 1850 şi 1940.
Printre lucrările de referinţă analizate se numără: Ob ětnografičeskoj karte evropejskoj Rossii
Petra Keppena, izdannoj Imperatorskim Russkim Geografičeskim Obščestvom, vtoroe izdanie,
Sankt-Peterburg, 1853; Etnografičeskaja vystavka 1867 goda Imperatorskogo Obščestva
Ljubitelej Estestvoznanija, Antopologii i Etnografii sostojaščego pri Imperatorskom
Moskovskom Universitete = Izvestija Imperatorskogo Obščestva Ljubitelej Estestvoznanija,
Antopologii i Etnografii, tom. XXIX, Moskva, 1878); Geografičeskoe opisanie Evropejskoj
Rossii. Sostavitel’ V. Markozov, Kiev, 1888; Pompej Nikolaevič Batjuškov, Bessarabija.
Istoričeskoe opisanie. S vysočajšego soizvolenija izdano pri Ministerstve Vnutrennih Del,
Sankt-Peterburg, 1892; V. N. Butovič, Materialy dlja ětnografičeskoj karty Bessarabskoj
gubernii, Kiev, 1916; H. Rakovskij, Bojarskaja Rumynija, Moskva, 1922; H. Rakovskij,
Rumynija i Bessarabija, Moskva, 1925; H. Rakovskij, V. Dembo, Rumynskie pritjazanija na
Bessarabiju, Moskva, Leningrad, 1926.
Investigaţiile de până în prezent indică asupra existenţei a patru etape în evoluţia
receptării şi interpretării identităţii moldovenilor din Basarabia de către mediile academice
ruse (istorici, etnografi, geografi). Într-o primă fază, care a durat până către anii 1860,
informaţiile aveau mai degrabă un caracter general, cu trimiteri la istoria Basarabiei, ca parte
componentă a Principatului Moldovei şi în strânsă legătură cu istoria Ţării Româneşti. După
1861, odată cu creşterea interesului mediului academic rus pentru problematica naţională, în
special ca urmare a răscoalei polonezilor, apar şi primele referinţe la identitatea naţională din
provincia dintre Prut şi Nistru, majoritatea autorilor ruşi vorbind de românii sau moldoromânii din Basarabia. Asimilarea din punct de vedere naţional a românilor din Basarabia cu
cei din Vechiul Regat, dar chiar şi cu cei din Transilvania şi Bucovina, se regăseşte şi în
lucrările apărute în Rusia în primii ani de după preluarea puterii de către bolşevici, chiar dacă
elementul dominant al discursului vizavi de Basarabia a fost cel al luptei de clacă. Un
exemplu elocvent în acest sens îl constituie lucrările lui Cristian Rakovski. De la mijlocul
anilor 1929 se poate vorbi de o mutaţie semnificativă în discursul autorilor sovietici faţă de

românii din Basarabia. Eşecul „revoluţiei mondiale”, de care se lega şi speranţa creării unui
stat sovietic românesc, din care să facă parte eventual şi Basarabia, a marcat dezvoltarea în
URSS a discursului moldovenist, potrivit căruia moldovenii şi românii reprezentau două
naţiuni distincte.
2. Tema „Românii din Transilvania şi Basarabia în discursul istoriografic românesc”
(responsabil: dr. Lucian Nastasă-Kovacs).
În centrul atenţiei s-au aflat lucrările istoricilor români în care este discutată problema
identităţii românilor din Transilvania şi Basarabia în perioada cuprinsă între Congresul de la
Berlin (1878) şi Conferinţa de Pace de la Paris (1947). Dintre autorii de până la primul război
mondial, au fost analizate, în această fază a proiectului, lucrările lui A. D. Xenopol, Nicolae
Iorga, a emigranţilor din Transilvania şi Basarabia. A putut fi constatat faptul că intensitatea
cu care românii din cele două provincii apar în studiile istoricilor români a fost determinată de
anumite evenimente istorice, în general, şi de situaţia în relaţiile dintre Regatul Român, pe de
o parte, Rusia şi Austro-Ungaria, pe de altă parte. Semnificativă în acest sens este criza în
relaţiile cu Imperiul Habsburgic sau comemorarea în Rusia în 1812 a centenarului anexării
Basarabiei. Pentru anii de după 1918 s-a putut constata o creştere semnificativă a numărului
lucrărilor în care este abordată problematica identităţii în cele două provincii. Creşterea se
explică, mai ales în cazul studiilor apărute în limbi străine, prin nevoia de a susţine cu
argumente istorice drepturile statului român asupra Transilvaniei şi Basarabiei. Pentru etapele
următoare se impune o cercetare a surselor de arhive, care ar putea uşura o mai bună
înţelegere a modului în care au fost selectaţi autorii şi au fost distribuite aceste lucrări în afara
ţării. Şi în perioada interbelică, discursul istoriografic românesc cu referire la cele două
provincii s-a aflat în strânsă legătură cu situaţia internaţională a României, marcată profund de
iredentismul maghiar şi sovietic.
3. Tema „Românii transilvăneni în discursul academic din Austro-Ungaria/ Ungaria
şi reflectarea acestuia în acţiunile diplomatice ale Imperiului habsburgic/ Ungaria”
(responsabil: dr. Lájos-Lorand Madly).
Cercetările întreprinse în 2009 s-au concentrat, alături de lucrări istoriografice, asupra
fondurilor de arhivă relevante pentru tematica studiată.
Fondurile arhivistice care prezintă interes se regăsesc cu preponderenţă în Haus-, Hofund Staatsarchiv din Viena. În această primă fază de o atenţie deosebită s-a bucurat perioada
1867-1900, interesul maxim prezentându-l diferitele rapoarte privind politica externă a
Imperiului austriac în acest răstimp. În secţiunea „Geheimakten” (documente secrete) a
arhivei amintite, a fost începută cercetarea fondul privitor la Congresul de la Berlin (1878),
unde însă se află mult prea puţine referiri la situaţia Ţărilor Române şi mai ales la românii
ardeleni, aici fiind conţinute preponderent documente cu relevanţă balcanică.
Aceeaşi secţiune amintită conţine însă şi arhivele consulare şi ale agenţiei din
Bucureşti, structurate pe două secţiuni mari: „Agentie- und Generalkonsulatsarchiv” (18331866, 9 cutii conţinând rapoarte) şi Gesandschaftsarchiv (1897-1916, în total 20 de cutii).
Aceste două unităţi conţin aproape în exclusivitate „rapoartele politice” trimise periodic de
către reprezentanţii statului austriac, care se aflau în misiune la Bucureşti sau temporar la
Sinaia. În cadrul rapoartelor propriu-zise au fost identificate extrase şi descrieri ale presei
vremii din România, note informative separate asupra situaţiei politice, mai ales privind
crizele guvernamentale sau semnele instabilităţii politice. Rapoartele în sine conţin numeroase
notiţe privind discuţiile purtate de către diplomaţii austrieci cu politicienii din România sau cu
regele însuşi privitor la problemele comune mai importante. Prin parcurgerea acestor
documente s-a reuşit întocmirea de fişe privitoare la chestiunile mai importante din perioada

de până în anul 1900; în această vreme, de exemplu susţinerea din partea Bucureştiului a
şcolilor româneşti din Braşov în perioada largă 1868-1900 se pare că a fost o temă foarte
importantă în relaţia dintre cele două ţări căreia îi sunt dedicate în acest fond chiar dosare
separate.
Un alt fond important pentru studierea politicii externe şi a relaţiilor dintre România şi
Austro-Ungaria este cel al Ministerului de externe austriac, unul dintre cele mai masive
fonduri pentru această perioadă. Subdiviziunea acestuia denumită „arhiva politică” are câte o
secţiune pentru fiecare ţară cu care Imperiul habsburgic a întreţinut relaţii diplomatice. Aniilimită pentru secţiunea privitoare la România sunt 1879-1918, în general fondul
subdivizându-se pe o unitate conţinând rapoarte şi pe cealaltă cuprinzând protocoale. Acest
fond mai conţine un număr de dosare tematice masive care dezbat de exemplu chestiunea
evreiască în România, activităţile mişcării naţionale şi implicaţiile sale iredentiste în
Transilvania (1893-1914), protecţia supuşilor statului austro-ungar pe teritoriul României, şi
în fine chestiuni referitoare la război. Considerat unul dintre cele mai importante aflate la
Viena privitor la tema studiată, fondul respectiv va fi cercetat amănunţit în perioada
următoare.
4. Tema „Problematica basarabeană în activitatea „emigraţiei academice” basarabene
din România. Conexiuni cu lumea politică şi diplomaţia românească” (responsabil:
dr. Andrei Cuşco).
La această temă cercetările au urmărit următoarele direcţii:
a. Investigarea rolului unor personalităţi de origine basarabeană (sau având legături
durabile cu Basarabia) în cadrul discursului naţional şi al dezbaterilor legate de priorităţile
politicii externe româneşti la începutul secolului XX. Atenţia a fost axată, în special, pe
reprezentanţii comunităţii „emigranţilor basarabeni” din Regatul României (Z. Arbore, C.
Stere, A. Nour, A. Frunză ş. a.), care s-au manifestat în contextul polemicii privind orientarea
externă a României în perioada neutralităţii, când interacţiunea dintre discursul intelectualilor
şi activitatea diplomatică a fost deosebit de intensă.
b. Reflectarea reciprocă (în România şi Rusia) a aniversării în 1912 a 100 de ani de la
anexarea Basarabiei la Imperiul Romanovilor. Deşi momentul 1912 a marcat mai curând o
discrepanţă dintre poziţia oficială (în esenţă neutră) a guvernului român şi luările de atitudine
mult mai tranşante ale unor intelectuali importanţi (de exemplu, A. D. Xenopol sau N. Iorga,
implicaţi direct în manifestările comemorative), reacţia diverselor cercuri politice din Regat a
fost atent urmărită de presa şi oficialităţile ruse. S-a încercat identificarea, în presa din epoca
respectivă, a relatărilor referitoare la „problema basarabeană” în contextul evenimentelor din
1912 (sub forma unor reportaje despre diverse „incidente de frontieră” cu încărcătură
simbolică sau privind manifestările preconizate în Regat). În acest scop, au fost folosite şi
unele fonduri păstrate în Arhiva Naţională din Republica Moldova (în speţă, ANRM, fond 2,
inv. 1, dosar 9053, care conţine articole de presă şi corespondenţă oficială în această privinţă).
c. În fine, au fost efectuate primele prospecţii legate de problema spionajului rusesc
din România (adesea tratată în mod destul de superficial) şi situaţia ambiguă a emigranţilor
basarabeni în acest context. În acest sens, deosebit de utile s-au dovedit publicaţiile unor
istorici din Republica Moldova (de exemplu, Gheorghe Negru sau Ion Varta) în legătură cu
unele figuri controversate ale emigraţiei basarabene din Regat (în special Gh. Madan sau T.
Porucic). Scopul a fost încadrarea acestor aspecte în imaginea generală a „problemei
basarabene”, aşa cum s-a cristalizat aceasta în Regat la începutul secolului al XX-lea.

5. Tema „Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de
Transilvania şi Basarabia (1877-1918)” (responsabil: dr. Liviu Brătescu).
Activitatea a constat în cercetarea lucrărilor istoriografice şi în studierea unor dosare
din Arhivele Naţionale ale României şi Arhiva Diplomatică a M.A.E.. Unele dintre acestea au
fost puse deja în valoare în două comunicări ştiinţifice susţinute la două simpozioane.
Cercetarea documentelor de arhivă a permis identificarea opiniile unor lideri politici
români care au jucat un rol important în luarea unor decizii în politica externă românească şi
care au imprimat alături de Carol I o anumită linie diplomaţiei româneşti în intervalul (18771919). S-a putut observa existenţa unor puncte comune, dar şi a celor divergente faţă de
situaţia românilor din Transilvania şi Basarabia, în rândul politicienilor români când se aflau
la putere şi în opoziţie. Stabilirea evenimentelor care au determinat formarea unui anumit
discurs politic al liderilor de la Bucureşti faţă de teritoriile româneşti aflate în componenţa
celor două state vecine, Rusia şi Austro-Ungaria în perioada 1877- 1919, a fost posibilă după
parcurgerea altor documente din fondurile amintite. Apropierea care începe să se producă
între România şi Dubla Monarhie presupunea depăşirea câtorva obstacole importante. Dacă
pentru guvernul de la Bucureşti era destul de greu de acceptat şi explicat către electoratul
român un eventual acord faţă de intenţia manifestată de Viena după Congresul din 1878 de a–
şi asigura preponderenţa asupra Dunării, astfel încât să aibă protejate interesele economice,
pentru habsburgi susţinerea acordată de liberali mişcării naţionale româneşti din Transilvania
şi Banat era un fapt imposibil de admis. O decizie precum cea din vara lui 1881, când
autorităţile de la Bucureşti au refuzat împământenirea a 130 de familii de români bănăţeni,
trebuie văzută ca o concesie impusă de necesitatea evitării deteriorării relaţiilor cu AustroUngaria. Din cercetarea documentelor identificate au putut fi valorificate informaţii privind
tentativele interesante de a influenţa opinia publică românească venite din partea Dublei
Monarhii, care încerca să subvenţioneze ziarul de limbă germană „Bukarester Zeitung”, după
ce a întreprins un demers similar pe lângă directorul ziarului „România Liberă”.
6. Tema „Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de
Transilvania şi Basarabia (1918-1947) (responsabil: dr. Paul Nistor).
Alături de valorificarea informaţiilor puse în circulaţie de alţi istorici, cercetările au
vizat identificarea unor noi surse de arhivă. La Arhivele Naţionale din Bucureşti şi la Arhiva
M.A.E. au fost găsite diferite dosare care cuprind documente referitoare la probleme de
interes imediat pentru proiect. Astfel, au fost identificate o mulţime de documente referitoare
la modul în care se raporta România faţă de spionajul maghiar şi sovietic în perioada
interbelică (spionaj care încerca modificarea stării de spirit a populaţiei din Transilvania şi
Basarabia). Apoi, au fost găsite documente care conţin textele unor conferinţe ţinute de
diplomaţi români, în ţară, despre Ungaria sau URSS. În câteva rânduri s-a reuşit obţinerea de
documente care fac referire explicită la propaganda românească pe teme istorice în exteriorul
ţării: o carte a istoricului Alexandru Boldur, invitarea unor istorici în Polonia pentru a
conferenţia la sărbătorirea Marii Uniri, activitatea Cercului basarabean de la Paris,
propaganda societăţii “Friends of Romania” în SUA.
Un alt grupaj de documente se referă la URSS şi Ungaria în perioada interbelică, la
politica revizionistă dusă de aceste state, precum şi documente referitoare la relaţiile românomagiare în preajma modificărilor teritoriale din anul 1940. Ele oferă date importante atât
despre situaţia Transilvaniei şi Basarabiei în perioda interbelică cât şi despre utilizarea istoriei
şi a istoricilor în acţiunile diplomatice ale Bucureştiului.
Pentru următorii ani de derulare a proiectului, 2010-2011, este avută în vedere
prelungirea cerectării în arhivele din Bucureşti. Atât la Arhivele Naţionale ale României cât şi
la Arhiva Diplomatică a MAE mai sunt şi alte fonduri demne de cercetat. Fiecare fond conţine

numeroase dosare care pot furniza date despre modul în care diplomaţia românească utiliza
discursul istoric, pentru promovarea intereselor de atunci ale statului roman. De asemenea, se
impune studiul într-o bibliotecă occidentală pentru consultarea bibliografiei internaţionale
care analizează modul în care erau văzute Transilvania şi Basarabia, în perioada interbelică,
de diferiţi istorici străini.
4. Diseminarea primelor rezultate.
a. Publicaţii
Andrei Cuşco, The Russian-Romanian 1878 Controversy: Between Realpolitik and
National Dignity, în “PONTES. Review of South-East European Studies”, vol. 5, 2009, p. 51102.
Flavius Solomon, recenzie la Daniel Ursprung, Herrschaftslegitimation zwischen
Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der
rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu, Aldus-Verlag
Kronstadt/Braşov; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg 2007. 433 S.,
40 Abb. = Veröffentlichungen von Studium Transylvanicum, în „Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas”, Band 57 (2009), Heft 3, p. 424-426.
b. Comunicări
Dr. Flavius-Viaceslav Solomon
Românii din Basarabia în discursul academic din Rusia/ URSS şi reflectarea acestuia
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